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Høring om behov for og organisering av et system for analyse og 
formidling av kompetanseframskrivninger i Norge  
 
 
Akademikerne viser til utsendte høring. Saken har vært til behandling i Akademikernes foreninger.  
 
Akademikerne er positive til initiativet. Akademikerne, og særlig vår medlemsforening Tekna, har ved flere 
anledninger reagert på de kompetanseframskrivninger som har vært lagt frem av SSB. Nytten av gode 
kompetanseframskrivninger er stor og vil være et nyttig verktøy for bl.a. Kunnskapsdepartementet, 
universitetene og høgskolene og organisasjonene i arbeidslivet. 
 
Akademikerne har følgende kommentarer: 

 Vi mener derfor det er svært viktig at kompetanseframskrivninger er faglig sterke, bygger på et bredt 
analysegrunnlag. Framskrivningene må i i mindre grad enn i dag legger historisk bruk av kapital, 
naturressurser og arbeidskraft til grunn for framskrivningene. SSBs framskrivninger bør kun benyttes 
som et utgangspunkt for videre diskusjon og analyse. 

 For å bli gode verktøy for politikkutforming og dimensjonering bør analysene ikke bare si noe om 
hvordan arbeidsstyrken kan se ut, men også noe om hvordan arbeidsstyrken bør se ut. 
Framskrivningene børe også etterstrebe å fortelle noe om muligheter og konsekvenser som følge av 
over-/underskudd på ulike utdanningsgrupper. 

 Akademikerne mener det bør etableres et organ som koordinerer og leder arbeidet med 
kompetanseframskrivninger. Etter vårt skjønn bør dette organet ikke drive selvstendig analysearbeid, 
men kun støtte seg på et balansert utvalg av etablerte analyse- og forskningsmiljøer. Akademikerne 
deler Vox’ syn på at slike analyser er svært sårbare for faglig slagside hos forskningsinstitusjoner og 
analysemiljøer, det er derfor viktig at det legges innsats i å sikre bredde blant oppdragstagere.  

 Akademikerne mener det bør etableres et eget kunnskaps-/forskningsprogram med 
kompetanseframskrivninger som tema. Dette vil sikre en bredde i tilnærmingene til 
problemstillingene.  

 Vox har fremsatt seg selv som best egnet institusjon til å huse en slik koordinerende enhet. 
Akademikerne hadde sett at dette spørsmålet hadde blitt bedre belyst i rapporten. En økende andel av 
ungdomskullene velger å ta høyere utdanning, Akademikerne mener derfor det vil være naturlig at det 
koordinerende organet etableres i forlengelsen av et fagmiljø som har tettere kontakt med universitets- 
og høgskolesektoren.  

 Akademikerne mener primære målgrupper for resultatene bør være Kunnskapsdepartementet, 
Utdanningsdirektoratet, universitets- og høgskolesektoren, rådgivertjenesten og partene i arbeidslivet.  
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