
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for høyere 
utdanning, forskning 
og internasjonalt 
arbeid 

Saksbehandler 
Hege Landmark-
Høyvik 
22 24 74 79 

Hvordan kan høyere utdanning forberede studentene på et innovativt og 
fremtidsrettet arbeidsliv? 

Kunnskapsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere 

utdanning. Ambisjonen for stortingsmeldingen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i 

høyere utdanning. Studentene skal forberedes godt på arbeidslivet og arbeidslivet skal få 

tilgang på relevant kompetanse som kan bidra til utvikling og omstilling. God dialog med 

arbeidslivet, utdanningsinstitusjonene og studentene er viktig. Derfor har statsråden invitert til 

en bred skriftlig innspillsrunde som har frist 15. september, se nettsiden for meldingen for 

innspillsinvitasjon og innkomne forslag  www.regjeringen.no/arbeidsrelevans.  

 

Et viktig tema i stortingsmeldingen er hvordan høyere utdanning kan innrettes for å gi 

studentene ferdigheter og kompetanse til å skape fremtidens arbeidsliv. Nyutdannede 

arbeidstakere har en viktig rolle som kunnskapsleverandører fra høyere utdanning og inn i 

eksisterende arbeidsliv. Studentene må derfor tilegne seg ferdigheter og tankesett som gjør 

dem i stand til å møte samfunnsutfordringer med nye løsninger, bidra til å utvikle og omstille 

norsk arbeidsliv og å etablere nye bedrifter.  

 

Innovasjon og tilpassing til et dynamisk arbeidsmarked må i større grad tenkes inn i alle deler 

av utdanningene. Det handler både om å utvikle og bidra til kultur for innovasjon og å utvikle 

innovasjonskompetanse i utdanningsløpet. Samarbeid mellom arbeidslivet og 

utdanningsinstitusjonene er viktig for å oppnå dette.  

 

Som en del av innspillsrunden inviterer Kunnskapsdepartementet til et innspillsmøte 

10. oktober fra kl. 11-14.30 for å belyse tematikken.  

 

Statssekretær Rebekka Borsch vil innlede. Det blir videre korte innlegg fra næringsliv, 

offentlig sektor, studenter og universiteter og høyskoler etterfulgt av diskusjon. Spørsmål og 
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Side 2 
 

problemstillinger som vil bli diskutert tar utgangspunkt i de skriftlige innspillene. Vi vil sende 

ut mer informasjon og program i forkant av seminaret.  

 

Dere inviteres til å delta på seminaret med én deltaker. Universiteter og høyskoler bes  

fortrinnsvis å delta med en person med ansvar for utdanning og/eller nyskapingsfeltet.  

 

Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementets lokaler, Kirkegata 18 i Oslo. 

Frist for påmelding er 20. september. Vi ber om at følgende lenke benyttes for påmelding  

https://response.questback.com/kunnskapsdepartementet/innspillsmtearbeidsrelevans 
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