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Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formiciling av
kompetanseframskrivinger i Norge

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 27.06.2012 om ovennevnte høring.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har behov for bedre
statistikk om tilbud og etterspørsel etter IKT-kompetanse. Statistikken bør utvikles til å
bli mer detaljert, sammenhengende og hyppig. Vi har behov for en løpende årlig
situasjonsbeskrivelse så vel som regelmessige langsiktige framskrivinger.

FAD er i ferd med å utarbeide en strategi for IKT-basert verdiskaping. I det arbeidet har
vi fått indikasjoner på at det er mangel på avansert IKT-kompetanse. Både
kjernekompetanse og profesjonsbasert kompetanse er sentrale innsatsfaktorer for
verdiskaping i privat og offentlig sektor. Vi mener at et framtidig system for
kompetanseframskriving bør omfatte denne type kompetanse. FAD vil gjerne bidra i å
konkretisere og detaljere våre behov på kort og lang sikt som grunnlag for et videre
arbeid.

Ved utvikling av ny statistikk er første prioritet å avdekke hvilke behov brukerne har.
Dernest at utvikling av ny statistikk gjennomføres av et miljø som har kompetanse og
vilje til å utvikle det som mangler.

Analyser bør etter vårt syn i første rekke innrettes mot hva de skal brukes til. To
åpenbare bruksområder er å gi framtidige studenter et bedre grunnlag for studievalg
og å dimensjonere antall studieplasser.
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Vi støtter behovet for å etablere hensiktsmessige møteplasser for denne type kunnskap.
Dette vil sikre at analysene er relevante og aktuelle, og at det tilflyter god informasjon
om disse eksternt, jf. samfunnsutviklingen og nærings- og arbeidslivets behov for
kompetanse. Det forutsettes at systemet organiseres slik at man har god kontakt med
næringslivet generelt, IKT-bransjen spesielt og ikke minst offentlig sektor.

Vi vil på denne bakgrunn be departementet vurdere å inkIudere FAD blant de
deltakende departementene i den videre oppfølgingen av arbeidet.

Med hilsen

Finn Je sen (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Kristine Hage
rådgiver
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