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Svar på høring om behov for og organisering av et system for analyse og
formidling av kompetanseframskrivinger i Norge

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 27. juni 2012, om behov for og
organisering av et system for analyse og formidling av kornpetanseframskrivinger i
Norge.

Arbeidsdepartementet mener det er ønskelig å få etablert et system for framskrivning
av kompetansebehov. Det er viktig at framskrivningene er basert på erfaringer og
annen kunnskap, at kunnskapen er anvendelig på de nivå beslutninger fattes, at de er
tilgjengelige for aktuelle brukere og at de råd man får fra et slikt system, har legitimitet.
Systemet må ta høyde for alle disse hensynene hvis det skal ha noen reell verdi.

Rapporten fra Vox nevner flere kilder til kunnskap om framtidig kompetansebehov,
med utgangspunkt i SSBs nasjonale modeller for utdannings- og arbeidsmarked
(MOSART og MODAG), NAVs bedriftsundersøkelser, og regionale og bransjevise
initiativ. SSBs modeller vil ikke kunne utvikles til å gjelde regionale arbeidsmarkeder.
Samtidig har mange av beslutningstakerne med interesse for feltet, et regionalt og
lokalt perspektiv.

Arbeidsdepartementet støtter tanken om å videreutvikle de nasjonale modellene til å
være ryggraden i et slikt system, samt å supplere med flest mulig kunnskapskilder. Et
slikt system må kunne anvendes både i løpende planlegging på regionalt og nasjonalt
nivå og fortrinnsvis både på kort og lengre sikt. En viktig side er at framskrivninger må
være tilgjengelige for offentlige myndigheter, karriereveiledere, arbeidsgivere som har
behov for å kjenne tilgangen på bestemte yrkesgrupper, fag- eller bransjeorganisasjoner
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som ønsker å ta initiativ i opplæring og ikke minst for de som planlegger egen
utdanning eller jobbkarriere.

Systemet krever både god koordinering og kompetanse på framskrivninger. Et
nasjonalt og internasjonalt nettverk bør kunne bidra til å utvikle kvaliteten av
framskrivningene og bedre utviklingsmulighetene og dermed rekrutteringen til de
nasjonale miljøene som driver denne modellutviklingen.

Arbeidsdepartementet støtter plan A i rapporten fra Vox. Plan A omfatter i tillegg til de
nødvendige nasjonale og regionale samarbeidsorganene, utvikling av nettressurser som
er viktig for tilgjengeligheten, faglig utvikling og spesialanalyser, og
videreutvikling/bruk av NAVs bedriftsundersøkelser. Arbeidsdepartementet legger til
grunn at det nasjonale systemet utformes i samarbeid mellom berørte parter.
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