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Vi viser til brev av 22. februar 2016 om ovennevnte. 

 

KMD har følgende merknader til kapittel 6: Arbeidsmarked i omstilling: 

I kap 6 har kommisjonen en utførlig drøfting av noen hovedtrekk i utviklingen på 

arbeidsmarkedet som antas å bli dominerende i årene fremover, på bakgrunn av økende 

internasjonal konkurranse og den teknologiske utviklingen. Kommisjonen påpeker 

sannsynligheten for en økende polarisering i arbeidsmarkedet og tilhørende inntektsdannelse, 

hvor kommisjonen ser for seg at kompetansenivå og kompetansekrav i yrker og næringer kan 

skape økende forskjeller mellom arbeidstagere. Kommisjonen sier også at dette kan få 

betydelige regionale og næringsmessige konsekvenser, uten at den går nærmere inn på dette.  

 

I sin første utredning analyserte kommisjonen den regionale arbeidsdelingen og konstaterte at 

de ekspansive kompetanseintensive næringene som etterspør høyere utdannede arbeidstagere i 

all hovedsak var et storbyfenomen, mens den klassiske eksportorienterte industrien i stor grad 

fantes utenfor storbyene, i byer og sentra av ulik størrelse. Virksomhetene i disse næringene 

må holde et høyt trykk på effektivisering av produksjonen for å møte internasjonal 

konkurranse. Det innebærer gjerne automatisering av produksjonen og reduksjon i 

sysselsettingen.  

 

Den ledige kapasiteten vil først og fremst kunne bli benyttet i tjenesteytende næringer, som 

har vært i vekst i en lang periode. I sin andre rapport går Produktivitetskommisjonen 

grundigere inn på utviklingen i de tjenesteytende næringene. Kommisjonen argumenterer for 

at også deler av disse næringene vil bli utsatt for omfattende teknologisk automatisering og 
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rasjonalisering, ved at det den kaller kognitive rutineoppgaver i økende grad blir automatisert 

slik vi ser bl.a. i bankvesenet og handelsnæringene. 

 

KMD mener et viktig spørsmål er hvordan disse tendensene i nærings- og arbeidslivet vil slå 

ut geografisk. Nesten all vekst i kompetanseintensive næringer har de siste fem årene kommet 

i Hovedstadsregionen og øvrige storbyregioner. "Kompetansearbeidsplassutvalget" (NOU 

2011:3) konkluderte med at Norge som nasjon ville tape på at kompetansearbeidsplassene 

ikke ble jevnere geografisk fordelt mellom byregioner i ulike deler av landet. 

 

Dette er en tematikk som vil bli ytterligere analysert i den varslede stortingsmeldingen om 

regionalpolitikk og regional utvikling som regjeringen vil legge frem i 2017, og som bør være 

relevant å forfølge også i perspektivmeldingen.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad  

avdelingsdirektør 

 Sissel Watz 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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