


Kompetanse

• Kompetanse er formell og uformell 
kunnskap

• Bruk av kompetanse er nøkkelen til 
suksess

• Tar nordnorske bedrifter i bruk 
kompetanse?  



Høy 
kompetanse

De andre

Nordnorske
bedrifter

Offentlig 
virksomhet

Tilbud Etterspørsel

Nordnorsk arbeidsmarked

Ut av 
landsdelen



Kampen om kompetansen

• Avgjørende for konkurranseevnen

• Viktig driver for velstandsutvikling

• Få bedrifter prioriterer kompetanse og 
mangler rekrutteringsstrategi

• Våre naboland er viktige kilder til 
kompetanse



Nye jobber & kompetanse 2000-2005

Kompetanse skaper arbeidsplasser

Netto jobbskaping i perioden er på -2636 personer



Uløst potensial i Nord-Norge

Vi skaper ikke kompetanseintensive arbeidsplasser like fort 
som resten av landet
Forskjellen utgjør 7500 høyt utdannede personer i forhold til 
den nasjonale nivået



Utvikling i kompetansebruk

Andel sysselsatte med høyere utdanning 



Tilbudssiden – tenk nytt



Ungdommen vil ut

• Individualistenes tid har kommet
• Tenåringer sier de følger sine egne 

valg og reiser gjerne ut
• Trivsel og personlig utvikling i jobben 

er viktigst
• Utfordringen for arbeidsgiver er å 

imøtekomme disse ønskene – må 
skape et attraktivt omdømme



Kimek Offshore

• Aktivitet i olje- og gassindustrien i Barentshavet 
skaper større behov for kvalifisert arbeidskraft

• Skreddersydd fagprogram for 150 russiske 
fagarbeidere som kvalifiseres med norske 
sertifikater

• Programmet ble gjennomført i 2006 

• Like arbeidsbetingelser for alle ansatte 



Finnmark reiseliv –
har arktisk kompetanse

• Utviklingen drives av kundene 

• Kunder krever opplevelser

• Næringen har god kapasitet til å ta i mot 
flere kunder

• Utdanning stimulerer til kompetansebruk: 
Høgskolen i Finnmark tilbyr doktorgrad i 
reiselivsfaget

• Lærlinger er en ressurs



Nordlaks –
en attraktiv arbeidsplass

• Studieprogram med Høgskolen i 
Bodø for ledere og mellomledere 

• Lokal rekruttering er viktig

• Synliggjøring av spennende 
arbeidsoppgaver som bedriften tilbyr

• Satser langsiktig på menneskelig 
kapital



Glomfjord –
et moderne industrieventyr

• Yara legger forholdene til rette for at ansatte 
kan ta videreutdanning samtidig som de er i 
arbeid

• Mange lærlingeplasser
• Vanskelig å rekruttere ingeniører eksternt. 

Satser heller målrettet på ”lokal” kompetanse 
som kan tenke seg å flytte tilbake. 

• Fokus på barn og unge: bl.a. bedriftsbesøk, 
omvisning, Mattesekker, FIRST LEGO 
League og ungdomsdatabaser



Veien til målet
• Tenk langsiktig og strategisk
• Prioriter høy kompetanse, det gjør 

konkurrentene
• Vær rause mot barn og unge, det husker de.
• Allier deg med studentene og skap langsiktige 

relasjoner
• Sats på felles og interne rekrutteringstiltak
• Spill på lag med lokalsamfunnet og 

utdanningsinstitusjonene
• Bedrifter som glemmer kompetansen blir fort 

historie



Hammerfest kommune satser på 
det gode liv

• Rekruttering av rett type kompetanse 
er den største utfordringen

• Hammerfest kommune trenger en 
rekrutteringsstrategi

• Flere russiske medarbeidere i 
kommunen er et resultat av kontakt 
over landegrensene de siste årene

• Satser på å skape bolyst



INVENIA utfordrer de ansatte
• Tilbyr spennende arbeidsoppgaver,  

fremtidsrettede teknologi, og utvikling
• Flat og inkluderende organisering, hvor 

flere ansatte får være med i FoU-prosjekt
• Tror at fremtidens ansatte setter krav til 

høyt faglig nivå som er familievennlig 
• Gjennom undervisning får de førstehånds 

kunnskap og tilgang til talentene



Traineeprogram Salten

• Regionalt samarbeid gir mulighet også for 
mindre bedrifter å delta
– Beholder unge i regionen og synliggjør samtidig 

spennende bedrifter
– Lavere risiko for bedriftene
– Økt fremvekst av kunnskapsintensive bedrifter

• Gode karrieremuligheter for kandidatene
– Konkurransedyktig lønn
– Faglig og personlig oppfølging
– Varierte arbeidsoppgaver hos flere bedrifter
– Tilgang på etablert nettverk

”Traineene bidrar med høyt kvalifisert og fersk kompetanse”. Helge Jørgensen, Bodø Energi
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