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Rapportering Nasjonal strategi for kompetansepolitikk 
 

Vi viser til møte 16. mai i kompetansepolitisk råd, der det ble avtalt første rapportering på 

nasjonal strategi for kompetansepolitikk. Akademikerne rapporterer med dette på 

aktiviteter som kan falle inn under strategiens mål.  

 

Akademikerne representerer om lag 200 000 medlemmer med utdannelse på masternivå 

eller tilsvarende. Medlemmene er organisert i 13 forskjellige foreninger. Livslang påfyll av 

kompetanse er et viktig tema for medlemsforeningene.  

 

Akademikerne og våre medlemsforeninger har ulike aktiviteter og kursvirksomhet som kan 

falle inn under målene i strategien. Den første rapporteringen på strategien blir 

nødvendigvis relativt overordnet og gir mer en oversikt over pågående virksomhet som er 

relevant for strategien. Derfor har vi valgt å rapportere i brevs form framfor å bruke det 

foreslåtte rapporteringsskjemaet.  

 

Akademikerne er opptatt av å styrke kunnskapsgrunnlaget om læring i arbeidslivet og 

verdien av å investere i kompetanse. Akademikerne deltar i Kompetansebehovsutvalget, og 

her er vi opptatt av at det framskaffes et godt kunnskapsgrunnlag for vurderinger av 

arbeidslivets kompetansebehov framover.  

 

Akademikerne har oppdrag ute hos Menon og Samfunnsøkonomisk Analyse for å 

framskaffe analyser knyttet til akademisk kompetanse og produktivitet, samt framskriving 

av behov for høyt utdannede. Menon skal vurdere betydningen av akademisk kompetanse 

for produktiviteten i næringslivet og for verdiskapingsveksten i norske regioner. 

Samfunnsøkonomisk analyse analyserer framtidig behov for akademisk kompetanse. 

Rapportene legges fram høsten 2017.  

 

Vår medlemsforening Econa har p.t. oppdrag ute hos NyAnalyse som skal undersøke 

rammebetingelser for etter- og videreutdanning for høyt utdannede. Rapporten ferdigstilles 

høsten 2017. 
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Gjennom medlemsundersøkelser, både i regi av Akademikerne og foreningene, stiller vi 

våre medlemmer spørsmål om omfang og behov for kompetanseheving/etter- og 

videreutdanning.  

 

Foreningene bistår også medlemmer i utviklingen av karrieren, i overgangen mellom 

utdanning og arbeid og mellom ulike jobber. Foreningene tilbyr karriereveiledning for 

studenter og yrkesaktive, arbeidslivsdager og jobbsøkerkurs.  

 

For Akademikerne er det viktig med tett samarbeidet mellom opplærings- og 

utdanningsaktørene og arbeidslivet, og at dette samarbeidet videreutvikles. Deltakelse i 

fagråd for utdanning i regi av UHR el. ser vi som et viktig element i dette. Et eksempel på 

slikt samarbeid er Econa som deltar i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 

i regi av Universitets- og høgskolerådet.   

 

Kursvirksomhet utgjør en meget viktig del av det kompetansearbeidet som Akademikerne 

og medlemsforeningene driver. Medlemsforeningene driver omfattende kursvirksomhet av 

ulik karakter. I tillegg til opplæring i tillitsvalgtarbeid og avtalen om inkluderende arbeidsliv 

driver foreningene kurs på de forskjellige fagområdene til foreningene. Foreningene tilbyr 

fagkurs og faglige nettverk, og opplæringskurs i henhold til kompetansekrav for 

profesjonene. Fag- og opplæringskurs gir medlemmene (og andre, flere av kursene er også 

åpne for ikke-medlemmer) faglig oppdatering og videreutvikling av fagkompetanse i et 

arbeidsliv i stadig endring. 

 

Flere foreninger har kurs/opplæringstilbud knyttet til kompetansekrav i yrket og 

spesialisering. Blant annet drifter Legeforeningen kursutdanning for alle 45 spesialiteter, 

om lag 800–850 godkjente kurs i året. 200–250 er obligatoriske kurs i spesialistutdanning. 

De fagmedisinsk foreningene under Legeforeningen arrangerer en rekke konferanser og 

kurs knyttet til videre- og etterutdanning.  

 

Juristforbundet og Advokatforeningen (sistnevnte er ikke en forening under Akademikerne) 

eier sitt eget utdanningssenter - Juristenes Utdanningssenter (JUS). For advokater er etter- 

og videreutdanning obligatorisk. De fleste advokater dekker sitt etter- og 

videreutdanningsbehov ved å delta på kurs i regi av JUS eller Juristforbundets egne 

fagkurs. 

 

Akademikernes foreninger rapporterer en del av sin kursvirksomhet via Akademisk 

studieforbund (AKS). AKS er en av medlemsforeningene i VOFO. Tall fra AKS viser at 

Akademikernes medlemsforeninger har rapportert inn 978 kurs, med totalt 19 328 timer og 

29 571 deltakere i 2016.  

 

Flere foreninger driver også kursvirksomhet med et allment samfunnsnyttig formål. Ett 

eksempel er kurset «Working in Norway» som Tekna organiserte. Kurset omhandlet 

hovedproblemstillinger for utenlandske arbeidstakere i Norge og var rettet mot både 
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medlemmer og ikke-medlemmer. Kurset tok utgangspunkt i norsk arbeidsmiljølovgivning 

og ga også innsyn i prinsippene i norsk arbeidsliv, den norske modellen og lønnssystemet. 

Kurset tok også for seg alminnelige problemstillinger knyttet til arbeidsplassen, samt ga en 

innføring i Tekna som profesjonsorganisasjon og faglig kompetansenettverk.  

 

Norges Juristforbund var 60 år i 2016 og brukte jubileumsåret til å synliggjøre betydningen 

av rettssikkerhet og juristers rolle som garantister for rettssikkerheten. Konkrete 

problemstillinger var blant annet mennesker på flukt, korrupsjon og varslingsinstituttet på 

arbeidsplasser. Juristforbundet organiserte innlegg og foredrag gjennom året, for studenter, 

på arbeidsplasser og skoler og for medlemmer. 

 

Med vennlig hilsen 

Akademikerne 

 

 

Anne Folkvord 

Organisasjonssjef 


