
Tilrettelagt, tilgjengelig og tilknyttet
Innspill fra ekspertgruppe 3: Kompetanse

Digital21
Digital21 skal se på næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og å ta i bruk ny 
teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.
Styringsgruppen skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike 
næringer og kompetansemiljøer.
Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet.
Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan næringslivet i større grad kan 
utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi, forskning og utvikling for å utnytte muligheter 
og møte utfordringer som følger av økt digitalisering.
Formålet med Digital21 er å etablere en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike 
næringer og bransjer, hvor sentrale aktører i næringslivet og kunnskapsmiljøer stiller seg bak 
felles strategiske mål og anbefalte tiltak.

-
Det er etablert seks ekspertgrupper på områder som er sentrale for næringslivets evne til å 
utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap. 
Dette er rapporten fra ekspertgruppen for kompetanse.
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Digitalisering påvirker alle deler av samfunns- og næringslivet. Det er en prosess som har 
kommet langt på mange felt, men endringene som følger av digitalisering vil fremover skje i et 
betydelig større omfang og i mange flere bransjer enn det vi har sett til nå. 

Mange vil si at dette ikke er noe nytt; digitalisering – spesielt knyttet til å forbedre eller 
forenkle eksisterende arbeidsprosesser – har man holdt på med i mange år, og mange norske 
virksomheter har kommet langt i å ta i bruk teknologi for å automatisere eller robotisere hele eller 
deler av produksjonen. Når vi likevel snakker om det, er det fordi potensialet er langt større, og 
fordi utviklingen nå går veldig raskt. Digitale teknologier og bruk av data gir oss muligheter til å 
fornye måten vi skaper verdi på, og gjør det mulig å skape helt nye produkter og tjenester som i 
mange tilfeller gjør dagens løsninger overflødige.

Næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse i takt med digitaliseringen 
påvirkes av mange forhold. Helt sentralt er utvikling av relevant kompetanse som dekker 
næringslivets behov. 

Tilstrekkelig kompetanse er en forutsetning for at næringslivet skal kunne utnytte og utvikle 
digitale muliggjørende teknologier. I dag er det kompetansemangel i de fleste deler av nærings 
og samfunnslivet, noe som gjør at potensialet relatert til digitalisering ikke utnyttes til det fulle. 
Ekspertgruppen for kompetanse anbefaler ti tiltak innen tre områder for å sikre tilstrekkelig 
wog effektiv bruk av kompetanse:

 1. Mer effektiv utvikling av kompetanse i næringslivet: Etter- og videreutdanning må bli 
mer målrettet og bidra til mer tilpasningsdyktig arbeidskraft, mer kunnskapsdeling og 
økt brukerkompetanse. 

 2. Øke kapasiteten og fleksibiliteten i høyere IKT-utdanning: Omstillingstakten i næringslivet 
er økt, og fleksibiliteten i utdanningssystemene bør også økes. På kort sikt bør antallet 
studieplasser innenfor cybersikkerhet, dataanalyse og fagkombinasjoner med teknologi og 
ledelse økes betydelig. 

 3. Styrke digital allmennutdanning: Digitalisering avhenger av arbeidskraftens fortrolighet 
med digitale løsninger. Digital allmennutdanning på et lavere nivå i utdanningen vil også 
øke effektiviteten i høyere utdanning. Allmenn digital kompetanse gir samtidig både 
brukerkompetanse og bedre muligheter for deltakelse i samfunnslivet. Ekspertgruppen 
foreslår tiltak for å bygge digital allmennkompetanse fra grunnskolen og inn i yrkeslivet. 

Ekspertgruppen vil peke på behovet for et digitalt kompetanseløft. Et slikt løft vil kreve samarbeid 
mellom myndigheter, næringsliv og arbeidstakere som må initieres, organiseres, fasiliteres og 
finansieres. Siste kapittel i rapporten presenterer noen perspektiver på de institusjonelle rammene 
for organisering, tilrettelegging og ressursmobilisering. Ekspertgruppen gir ti anbefalinger som er 
oppsummert på figur 1.

Sammendrag
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TIDLIG EFFEKT  TIDSPERSPEKTIV L ANG SIKT
TILTAGENDE EFFEKT

MER EFFEKTIV UTVIKLING AV KOMPETANSE I NÆRINGSLIVET 

1. Skalerbare IKT-etterutdanningstilbud for yrkesaktive

2. Åpne interne kompetansetilbud for virksomhetsnettverk 

3. E�ektiv tilgang til allerede eksisterende online opplæringsprogram 

4. Mer e�ektiv kunnskapsdeling gjennom næringsklynger og rådgivning 

5. Etterutdanningstilbud for økt arbeidskraftsmobilitet – Kompetansereform «20 år etter»

1

ØKT KAPASITET OG FLEKSIBILITET I HØYERE IKT-UTDANNING

6. Økt antall studieplasser i STEM-fagene

7. Bedre tilpasning innenfor STEM- og IKT-fag – produsere flere IKT kandidater 

8. Trainee-ordning for IKT på høyere nivå

2

STYRKET DIGITAL ALLMENNUTDANNING

9. Digital allmennkompetanse i høyere utdanning

10. Digital allmennkompetanse i videregående skole

11. Styrking av IKT-tilbudet til grunnskolen

3

Figur 1 Ekspertgruppens ti anbefalinger med indikasjon for tidsperspektiv
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1. Innledning

Innledningskapitlet forklarer bakgrunnen for ekspertgruppens arbeid og noen begreper, og gir 
en veiledning til innholdet i rapporten.

1.1  BAKGRUNN: INDUSTRIMELDING OG KOMPETANSEBEHOVSUTVALG
Digital21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartement som et resultat av anbefalinger i 
Industrimeldingen, Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.

Kompetansebehovsutvalget (KBU)¹ leverte sin første rapport vinteren 2018. Formålet med 
arbeidet er å kartlegge Norges fremtidige kompetansebehov. Utvalgets videre arbeid vil dreie 
seg om premissene for kompetanse- og utdanningspolitikken fremover, blant annet betydningen 
av digitalisering. Den første rapporten inneholder vurderinger av mulige effekter av digitalisering 
og automatisering. Utvalget har også vurdert balansen mellom behovet for og tilgangen på ulike 
typer arbeidskraft på kort og lang sikt, uten foreløpig å skissere tiltak for å balansere markedene 
for kompetanse. Ekspertgruppens arbeid er således komplementært til og tar inn elementer fra 
det som foreløpig er levert fra KBU. 

1.2 DIGITAL KOMPETANSE OG KOMPETANSEDANNING
Ekspertgruppen for kompetanse har et bredt tema. Dette avsnittet forklarer kort hva vi mener 
med digitalisering og kompetanseutvikling. 

Digitalisering 
Ekspertgruppen skal drøfte hvilke krav digitalisering stiller til næringslivets humankapital, 
både når det gjelder spesial- og brukerkompetanse og med tanke på oppgradering av 
kompetanse. Mandatet for Digital21 er like mye rettet mot anvendelse av teknologi som mot 
utvikling av teknologi. 

Digitalisering dreier seg om alt fra enkeltteknologier til forretningsmodeller og 
samfunnstransformasjon. Forståelsen er i tråd med Digital agenda for Norge, som beskriver IKT 
og digitalisering, på et overordnet plan, som tilgang til generell bruksteknologi med anvendelser 
på tvers av sektorer, nettverksøkonomi og grunnlag for nye produkter og tjenester (Meld. St. 27 
(2015-2016) Digital agenda for Norge). Ekspertgruppene for muliggjørende teknologier og FoUI 
forklarer begrepet nærmere i sin felles rapport.

Kompetansesystemet og typer av kompetanse
I denne rapporten omtaler vi all utvikling av kompetanse som utdanning. 
Kompetansebehovsutvalget skiller mellom formell og uformell utdanning og understreker 
betydningen av kompetansebygging i virksomhetene. Virksomheter som legger vekt på uformell 
kompetanseutvikling i lærende organisasjoner, har stor verdi for den samlede tilgangen på 
kompetanse. Figur 2 viser den systembeskrivelsen som ligger til grunn for ekspertgruppens arbeid, 
fra grunnskole nederst og opp til fagkategorier i yrkeslivet øverst. Øverst i utdanningssystemet 
finner vi kompetansedanning i yrkeslivet.

Ekspertgruppen har ikke drøftet nivået under grunnskole, dvs. først og fremst barnehager. 
Det er likevel grunn til å nevne at det finnes gode pedagogiske verktøy for å engasjere barn 
i førskolealder i lek og annen omgang med digital teknologi. Slike tilrettelagte opplevelser av 
digital teknologi og kunnskap kan ha betydning for senere utdanningsløp.
 

¹ Norges offentlige utredninger 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov
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Figur 2 skiller mellom digital ekspertise- eller spesialkompetanse og brukerkompetanse. Et 
fåtall av norske arbeidstakere vil være spesialister innenfor digital virksomhet. Allmenn 
brukerkompetanse angår hele befolkningen, dvs. både personer i ledende stillinger som 
velger strategier og forretningsmodeller, personalforvaltere som rekrutterer og vedlikeholder 
virksomhetenes kompetanse, og vanlige personer som bruker e-post og nettbank. 
Teknologiledelse er et stadig mer sentralt begrep som dreier seg om brukerkompetanse på 
strategisk nivå. Studier som kombinerer ledelses- og teknologikompetanse, har stigende søkertall. 
Fagområdene som utgjør den eksisterende kompetansen øverst på figur 2, er alle fagområder 
som er avhengige av digital kompetanse hos brukere eller hos spesialister og utviklere.

På figur 2 brukes flere betegnelser på fagområder. STEM-fagene står for naturvitenskap, 
teknologifag, ingeniørfag og matematikk (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
IKT-fag regnes som en undergruppe innenfor STEM-fagene. IKT-fagene har mange undergrupper, 
hvorav flere kombinerer ulike STEM-fag. Også kombinasjoner av IKT-fag, andre teknologifag 
og strategi- og ledelsesfag er i betydelig grad å betrakte som IKT-spesialistkompetanse. En 

ERFARINGSBASERT REALKOMPETANSE UFORMELL OPPL ÆRING 
I VIRKSOMHETER ET TERUTDANNING

ALLMENN BRUKERKOMPETANSE I NÆRINGSLIVET DIGITAL EKSPERTISE
I NÆRINGSLIVET

ARBEIDSLIVETS DIGITALE, FORMELLE KOMPETANSE

KOMPETANSEUT VIKLING I YRKESLIV

ANDRE FAG STEM-FAG

STUDIESPESIALISERING 

VIDEREGÅENDE UTDANNING

YRKESFAG

GRUNNSKOLE

HØYERE UTDANNING OG FAGSKOLER

IKT-FAG

Figur 2 Systemet for kompetanseutvikling
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 TILGANG PÅ KOMPETANSE

1. Utvikler kompetanse 

 Formell utdanning

 Opplæring i yrkeslivet

2.  Supplerer norsk kompetanse

 Internasjonal utveksling

 ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE

3. Bruker kompetanse

 Digitalisering

 Utdanning og opplæring

 Forskning og utvikling 

 av digitale løsninger

4. Rasjonerer og e�ektiviserer 

 bruk av kompetanse

 God teknologiledelse

 Verktøy for behovsanalyse

 Nettverk for kunnskapsdeling

 Intelligente maskiner og systemer

KOMPETANSEBALANSEN

Fire krefter som påvirker kompetansegapet

BAL ANSE OG KOMPETANSEGAP

dansk utredning av «Virksomheders behov for 
digitale kompetencer»² har en mer detaljert 
inndeling av ekspertise og brukerkompetanse, 
med eksempler på fagområder innenfor 
for eksempel strategi, risikohåndtering og 
forretningsutvikling, via ressursstyring og 
produksjon til læring og oppgradering.

Balansen mellom tilgang og behov for 
kompetanse avhenger av minst fire faktorer 
se figur til høyre:

Ekspertgruppen er i likhet med 
Kompetansebehovsutvalget opptatt av at 
næringslivet skal ha tilgang på tilstrekkelig 
kompetanse. Balansen mellom tilgang og 
etterspørsel avhenger av flere faktorer. 
Noen viktige tiltak som skal sikre tilstrekkelig 
kompetanse, finnes blant de faktorene som er 
vist på figur 3. Faktorene inngår i fire prosesser

Hvordan næringen anvender og rekrutterer 
kompetanse, dvs. brukerkompetanse, 
er like viktig som evnen til å utvikle 
kompetanse. Brukerkompetanse må finnes 
i alle yrkeskategorier, fra fagarbeidere, 
profesjonsutdannede helsearbeidere og 
pedagoger til strateger og ledere. Svak 
brukerkompetanse gir risiko for sløsing med 
begrenset spesialkompetanse.

Siden spesialistene vil være i klart mindretall, 
er samspillet mellom brukere og leverandører 
av kunnskap viktig. Felles begrepsforståelse, kompetanse til å vurdere egne behov og 
brukerorientering hos spesialistene vil være av verdi. Gjennom utvikling av verktøy og effektive 
rådgivningstjenester kan effektiviteten i utnyttelsen av knappe kompetanseressurser forbedres.

Balansen påvirkes også av internasjonale transaksjoner og utveksling. Utvekslingen med utlandet 
kan ha stor betydning for håndteringen av kompetanseutfordringer i Norge, som jo er en 
integrert del av arbeidsmarkedet i EØS-området. Norsk spesialkompetanse kan flytte til utlandet, 
og det norske arbeidsmarkedet kan tiltrekke seg både digital spesialkompetanse og digital 
brukerkompetanse. Utveksling omfatter både human kompetanse, kodet kunnskap og intelligens 
innebygd i maskinvare.
 
1.3 RAPPORTEN
Figur 4 viser innholdet i rapporten med kapittelhenvisninger. Neste kapittel gir en kortfattet 
situasjonsbeskrivelse. Enkelte utdypninger finnes i vedlegg 2. De målene gruppen legger til 
grunn, er presentert i kapittel 3, mens kapittel 4 inneholder anbefalinger. Det siste kapitlet 
presenterer betraktninger om administrative og økonomiske forutsetninger under overskriften 
«Partnerskapet» –om organisering, tilrettelegging og ressursmobilisering.

² https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapport_-_virksomheders_behov_efter_digitale_kompetencer.
pdf
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Figur 4 Ekspertgruppens rapport – struktur
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utanningssystemet
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AMBISJON
(K AP. 3)

UTFORDRINGER
(K AP. 2)

Organisere Legge til rette Mobilisere ressurser

RAMMEVERK FOR KOMPETANSETILTAK 

Mer e�ektiv utvikling av 
kompetanse i næringslivet 

NÆRINGSLIVET 

Øke kapasitet og fleksibilitet
i høyere IKT-utdanning

IKT-UTDANNING 

Styrke digital
allmennutdanning
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Konkurranse-fortrinn
i kompetanse

Tilpasningsevne i
arbeidslivet

Akselererte
læringsprosesser

Tilpasningsevne
og fleksibilitet
 i utdanningen

Olje og gass – en case: 
Etterspørselen er drevet av flere forhold og underliggende trender, og er i noen grad 
syklisk som følge av den sterke koblingen norsk næringsliv har mot oljesektoren. Etter at 
oljesektoren har nedbemannet gjennom en periode med lavere oljepris, er situasjonen igjen 
snudd. Samtidig har også behovet for digitalisering blitt enda sterkere tydeliggjort i sektoren 
gjennom en periode med lav oljepris og stort press på å gjøre sektoren mer effektiv, der 
digitalisering er et av de viktigste hovedgrepene. Dette har stor effekt på behovet for og 
etterspørselen etter IKT-kompetanse. 

Til tross for at det er en noe syklisk etterspørsel, har den underliggende etterspørselen etter 
IKT-kompetanse vært høy gjennom mange år – og nå har den akselerert ytterligere.
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2. Situasjonen: Utfordringer og muligheter

Høy omstillingstakt i norsk næringsliv betyr rask endring i kompetansebehovet. En 
hovedutfordring er at tilpasningsevnen i utdanningssystemet er begrenset. Konsekvensen er risiko 
for voksende kompetansegap. Kompetansegapet kan true omstillingsevnen, verdiskapingen og 
tiltrekningskraften over tid.

I de følgende avsnittene oppsummerer vi utfordringer og muligheter når det gjelder næringslivets 
behov for digital kompetanse:

 • Akutt behov for styrket digital ekspertise og brukerkompetanse 
 • Kompetanseløft for økt mobilitet og fleksibilitet
 • Begrenset tilpasningsevne i utdanningssystemet

I avsnitt 2.4 ser vi på situasjonen på de enkelte nivåene i utdanningssystemet.

2.1  AKUTT BEHOV FOR DIGITAL KOMPETANSE
Næringslivets kompetansebehov deles i brukerkompetanse og ekspertise ( se figur 2).
 
Akutt og økende mangel på digital ekspertise
IKT-Norge, Abelia, NHO sentralt og andre organisasjoner har gjennomført undersøkelser 
gjennom mange år. Disse har vist at mange bedrifter opplever mangel på relevant digital 
ekspertise med IKT-utdanning på høyt nivå. IKT-Norges undersøkelse fra 2017 viser at 
norske selskaper har kritisk mangel på IT-kompetanse. 38 % av virksomhetene som har 
besvart undersøkelsen, sier at de har ledige IT-stillinger som de ikke har fått besatt i 
løpet av de siste 12 månedene. Seks av ti medlemsbedrifter i næringsorganisasjonen for 
kunnskapsbedrifter, Abelia, opplever underdekning av digitale kompetanseressurser (se vedlegg 
2). Kompetansebehovsutvalget peker på risikoen for økende kompetansegap. 

Et eksempel på behovet for raskt endrede kompetansebehov er en sterkt økende bevissthet om 
IKT-sikkerhet. Mangel på IKT-sikkerhetskompetanse er både et kortsiktig og et langsiktig problem. 
De fleste bransjer er inne i krevende omstillingsprosesser hvor digitalisering er del av løsningen. 
Behovet for IKT-sikkerhet er derfor sterkt økende ifølge IKT-Norge. Abelias undersøkelser tyder 
på at mangelen på sikkerhetskompetanse og ferdigheter i dataanalyse er mest prekær. Over tid 
vil behovene variere (se ramme om olje og gass). Mens vi prioriterer nære, akutte behov, er det 
samtidig viktig med tiltak for å sikre fleksibilitet i tilførsel og bruk av kompetanse over tid. 

Situasjonen for digital ekspertise har blant sin bakgrunn i at det er relativt få som søker 
utdanning i natur- og ingeniørfagene, de såkalt STEM-fagene, og i prioriteringer i og incentiver 
for utdanningssystemet. Vedlegg 2 gir en nærmere presentasjon av statistikken for Norge 
sammenlignet med andre OECD-land. 
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Styrket brukerkompetanse i hele arbeidslivet
Effektiv digitalisering krever digital brukerkompetanse. Brukerkompetanse gir evne til å 
velge digitale verktøy, rekruttere ekspertise, dele kompetanse og dataressurser og lage 
forretningsmodeller som drar nytte av ny teknologi. Høy brukerkompetanse sparer ressurser.

Norge scorer relativt høyt på målinger for digital modenhet, for eksempel i World Economic 
Forums kåring fra 2016 av de mest IKT-modne nasjonene. Der er Norge plassert på 
en fjerdeplass, slått av Singapore, Finland og Sverige. Ifølge undersøkelsen er Norge 
verdensledende på to områder: mobildekning og befolkningens evne og vilje til å bruke nettet. 
Blant bedriftene er bildet mer sammensatt. 

Behovene utvikler seg imidlertid raskt, og virksomhetene rapporterer om mangel på digital 
ekspertise. Økt brukerkompetanse er viktig for å kunne bruke begrenset digital kompetanse mest 
mulig effektivt. Behov for økt digital brukerkompetanse gjelder i økende grad i alle yrker, som 
jurister, journalister, forskere, økonomer, ingeniører, lærere og andre akademikere. I en egen 
ramme er enkelte av de viktige kompetanseområdene nevnt.

2.2 BEHOV FOR ØKT MOBILITET OG FLEKSIBILITET I ARBEIDSLIVET GENERELT
Kompetansebehovsutvalget varsler betydelige omstillinger i arbeidslivet, blant annet som følge av 
digitalisering, endret demografi og økt velstand. Dersom arbeidskraft som følge av digitalisering 
og endrete arbeidsoppgaver går over i ledighet, vil det svekke motivasjonen for verdiskapende 
digitalisering generelt. Også NHOs kompetansebarometer for 2017 viser at bedrifter som har 
digitalisert eller planlegger å digitalisere, regner med vridning i etterspørselen etter arbeidskraft. 
Behovet for arbeidskraft med fag- og yrkesopplæring, fagskoleutdanning, bachelorgrad 
eller mastergrad forventes å øke, mens behovet for arbeidskraft med bare grunnskole eller 
studieforberedende studieløp på videregående skole forventes å bli mindre.

Digital brukerkompetanse:

• IKT-sikkerhet: Nok kunnskap («fjellvettregler») til å forhindre at en selv eller virksomheten 
kan bli angrepet eller utnyttet. Kunne noe om basisbegrep innenfor for eksempel 
kryptering. 

• Personvern: Kunne verne om egne og andres rettigheter og forstå når avgjørelser kan 
være inngripende overfor individer.

• Enkel programmering – for å kunne automatisere verktøy og forstå hvordan den digitale 
verdenen fungerer. En bør også kunne noe om hvordan IT-systemer blir til, slik at en kan 
samhandle i prosjekter. 

• Dataanalyse og kunstig intelligens – basisbyggeklosser og hvordan de kan støtte 
virksomheter. Utfordringer med hensyn til etikk og samfunn.

• Enkel IT-arkitektur: Forstå på et grunnleggende nivå hva de enkelte 
standardkomponentene (databaser, CMS, sikkerhetsmekanismer, API etc.) gjør, og 
hvordan de spiller sammen.

• Tjenestedesign: Hvordan en kan kommunisere effektivt om behov og brukergrupper 
overfor de som skal lage IT-systemer.

Kompetanseområdene på de to øverste kulepunktene kan også gjelde «datalette» yrker 
som for eksempel håndverkere, renholdere, transportarbeidere og industriarbeidere. Ulike 
utdanningsløp vil ha behov for ulik vekting.
Kilde: DigitalNorway
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Høy omstillingstakt i arbeidslivet tilsier kontinuerlig tilførsel av kunnskap og tilbud om 
«gjenopplæring» av den eksisterende arbeidsstokken. En del store selskaper gjennomfører 
gode opplærings og utviklingsprogram for sine ansatte, dels for at de skal være godt rustet til 
omstilling i egen virksomhet, dels for at de skal stille sterkere på et nytt arbeidsmarked utenfor 
bedriften. Kompetansebehovsutvalget hevder imidlertid at andelen yrkesaktive som deltar i 
opplæringstiltak, har sunket. Det kan gi negative konsekvenser for mobiliteten på sikt.

Samtidig finnes det etterhvert svært mange kurs av høy kvalitet innenfor alle aktuelle tema 
tilgjengelig online. Eksempler er coursera, edX, open.edu, open2study, alison, itunes og LinkedIN. 
Disse kursene er tilgjengelige gratis eller gjennom rimelige abonnement. Yrkesaktive, studenter 
og interesserte bruker disse plattformene aktivt. 

Kompetansetiltak for økt mobilitet må rette seg mot yrkesbefolkningen som helhet og gi 
kompetanse til å velge egen bruk av digitale løsninger på best mulig måte. Digitale ferdigheter 
blir, i likhet med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter, en av de fem grunnleggende 
ferdighetene for alle selvstendige individer.

2.3 FOR SVAK TILPASNINGSEVNE I UTDANNINGSSYSTEMET
Til tross for at næringslivet, blant annet gjennom IKT-Norges og Abelias undersøkelser, over 
tid har pekt på at det utdannes for få IKT-kandidater i forhold til behovene, er det fortsatt en 
underdekning. Selv om kapasiteten i utdanningssystemet er økt noe, er dette ikke tilstrekkelig. 
Høsten 2017 var det 20 000 søkere som hadde tekno eller infotek som førsteprioritet, men det 
var bare 9000 plasser. Det betyr at det er godt med kvalifiserte søkere. Det er et sterkt behov i 
næringslivet og samfunnslivet for kandidater med IKT-kompetanse. Søkertallene viser at det er 
godt med potensielle kandidater, men utdanningssystemet klarer ikke å tilpasse seg raskt nok.

Kompetansebehovsutvalget peker på enkelte kilder til fleksibilitet i markedet for kompetanse, for 
eksempel frie utdannings- og yrkesvalg og stor selvstendighet i fagtilpasningen ved universiteter 
og høyskoler. Utvalget kan samtidig vise til ubalanser som vedvarer over tid.

På enkelte studieprogrammer er det stadig høye karakterkrav, samtidig som det er stor mangel 
på kompetanse i arbeidsmarkedet. IKT er et område der det er mangel på kompetanse. De høye 
karakterkravene tyder på liten evne og/eller vilje til endring.

Det er mange naturlige årsaker til stivheter i utdanningssystemet. Det krever tid og langsiktighet 
å bygge læringskapasitet med kvalitet. Det er derfor nødvendig å se etter mulige kilder til 
fleksibilitet som ikke går ut over, eller som i minst mulig grad hemmer, universitetenes langsiktige 
kapasitetsbygging. Muligheter kan ligge i blant annet utvekslingsordninger, bruk av midlertidig 
tilsatte, og, ikke minst, bruk av ny teknologi for redusert marginal ressursbruk og samtidig mer 
individtilpasning i undervisningen. Utveksling av kompetanse, undervisningsressurser og studenter 
med utlandet og med næringslivet kan også tilføre fleksibilitet i utdanningssystemet.

2.4 SITUASJONEN PÅ DE ENKELTE NIVÅENE I UTDANNINGSSYSTEMET
Kompetansebehovsutvalget peker på to kilder til kompetanseutvikling:
1) formell utdanning og 2) virksomhetenes egen utvikling og fornying av kompetanse. Læring 
i forbindelse med yrkeslivet er antakelig en undervurdert ressurs. Samtidig er læringsevnen 
i yrkeslivet avhengig av formell utdanning. Sirkulasjon av kompetanse, læringsopplegg og 
læringsressurser innenfor næringslivet, og mellom arbeidsliv og utdanning, er derfor viktig.

I dette avsnittet ser vi på hele utdanningssystemet, dvs. både utdanning og opplæring i bedrifter 
og det formelle utdanningssystemet på alle ledd fra grunnskole til høyere utdanning.
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ERFARINGSBASERT REALKOMPETANSE UFORMELL OPPL ÆRING 
I VIRKSOMHETER ET TERUTDANNING

ALLMENN BRUKERKOMPETANSE I NÆRINGSLIVET DIGITAL EKSPERTISE
I NÆRINGSLIVET

ARBEIDSLIVETS DIGITALE, FORMELLE KOMPETANSE

KOMPETANSEUT VIKLING I YRKESLIV

ANDRE FAG STEM-FAG

STUDIESPESIALISERING 

VIDEREGÅENDE UTDANNING

YRKESFAG

GRUNNSKOLE

HØYERE UTDANNING OG FAGSKOLER

IKT-FAG

Figur 5 Forenklet prinsippskisse over det norske utdanningssystemet. Betydningen av utveksling og samspill innenfor og 
mellom arbeidsliv og utdanning

Eksempel: Center for Cyber and Information Security (CCIS). NTNUs Institutt for 
informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi har utstrakt offentlig–privat samarbeid 
gjennom sitt vertskap for Center for Cyber and Information Security (CCIS), for eksempel:

• Det er etablert en erfaringsbasert masterutdanning i samarbeid med Politihøgskolen.

• Det er arrangert kurs i Oslo for etterforskere fra de nordiske landene i politiarbeid på det 
mørke internettet.

• Det er opprettet samarbeidet med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) om 
Sikkerhetstoppmøtet, en møteplass for norske ledere innenfor informasjonssikkerhet.

• Man har startet planleggingen av en portefølje av EVUkurs med fokus på 
informasjonssikkerhet i kraftsektoren.

• Startet utviklingen av Norwegian Cyber Range i samarbeid med Cyberforsvaret, 
Sivilforsvaret, Telenor Norge m.fl. Det skal være en arena for testing, trening, øving, 
utdanning og forskning.
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Opplæring i yrkeslivet har stor verdi
I en tid med stadig endring og omstilling er det avgjørende at virksomheter, og ikke bare 
utdanningssystemet, legger til rette for at de ansatte kan videreutvikle sin kompetanse, og at 
de ansatte også bidrar til at dette skjer. Kompetansebehovsutvalget vektlegger opplæring i 
arbeidslivet. En endring av innretningen og vektleggingen av digital kompetanse i det formelle 
utdanningssystemet er alene ikke tilstrekkelig til å møte fremtidens behov for en kvalifisert og 
omstillingsdyktig arbeidsstyrke. Den kompetansen man har med seg inn i arbeidslivet som 
20–25-åring, vil måtte suppleres, endres eller forbedres om man skal være yrkesaktiv i 40–50 
år. Gode systemer for etter- og videreutdanning vil antakelig få økt betydning for den enkelte, for 
næringslivet og for samfunnet.

Det er således nødvendig å basere seg på at en stor del av opplæringen av IKT-ekspertise må 
skje i foretakene og tilrettelegges for folk i arbeid. Dermed kan erfaring knyttes til ny kunnskap, 
noe som kan være en raskere vei til spesialkompetanse enn via formelle utdanningsløp. Det 
er derfor grunn til uro når Kompetansebehovsutvalget påpeker at andelen av befolkningen 
som deltar i jobbrelatert opplæring har sunket. Kompetanseutvalget understreker derfor at 
virksomhetene må ta ansvar for å sikre utvikling og fornying av kompetansen til sine ansatte, 
i takt med teknologiutvikling, innovasjon og nye arbeidsmåter. Equinor har etablert “Digital 
Academy” for å møte disse utfordringene i egen virksomhet, se boks. 

Abelias kompetansekartlegging spør medlemsbedriftene om vurderinger av utdanningssystemet. 
Blant medlemsbedriftene er det betydelig tro på opplæring av personer som allerede er ansatt 
i bedriftene. 41 prosent av bedriftene som svarer, mener at kompetansebehovene i stor grad kan 
tilfredsstilles ved kompetanseutvikling hos ansatte.

Forskning og utdanning på høyere nivå spiller en viktig rolle for opplæringen i arbeidslivet. Et 
eksempel på konstruktivt samarbeid mellom U&H-sektoren og arbeidslivet er det offentlig–
private samarbeidet NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi har 
gjennom sitt vertskap for Center for Cyber and Information Security (CCIS, se ramme).

Ikke-formell opplæring i Norge 
Den internasjonale undersøkelsen av voksnes læring, Adult Education Survey (sist gjennomført 
i 2016), viser at rundt 55 prosent av voksne i alderen 25–64 år i Norge deltar i ikke-formell 
opplæring. Av de 25 landene som har levert data til 2016-undersøkelsen, er det bare fire 
europeiske land som har høyere nivå enn Norge.

Kilde: Kompetansebehovsutvalget
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Høyere utdanning: Ubalanse når det gjelder høyere IKT-kompetanse 
Kompetansebehovsutvalget peker på et misforhold mellom tilbud på kandidater og 
utdanningsplasser og arbeidslivets behov, og understreker at «utdanningen må utformes 
slik at kandidatenes kompetanse blir egnet for nåværende og fremtidige kompetansebehov 
i arbeidsmarkedet». Det betyr at det er behov for å rasjonere bedre med og utvide 
utdanningsressursene i høyere utdanning. 

Utdanningsressursene er begrensende. I den forbindelse peker ekspertgruppen på tre muligheter:

1  Samarbeid med de næringslokomotivene som allerede har velutviklede interne 
opplæringsprogram 

2  En mye mer strukturert tilnærming ved å legge til rette for bruk av programmer for 
e-læring, som bør inkludere kvalitetssikring og veiledning for brukere gjennom en portal

Dette bør inkludere å invitere innovative leverandører av utdanningsteknologi til 
samarbeid om fleksible, digitale utdannings- og opplæringspakker som tar i bruk 
moderne digitale virkemidler (som simulering, AR/VR, gamification osv.).

3  Stimulere fagskoler som har vist evne til å etablere relevante, yrkesrettede utdanningstilbudet 
innenfor IKT og digital kompetanse, til å oppskalere og bygge ut sine tilbud

Fagskolene fortjener økt oppmerksomhet på grunn av fleksible, yrkesrettede utdanningstilbud 
innenfor IKT og digitalisering og andre praktisk rettede utdanningsløp i tekniske fag. Fagskolene 
kan tilpasse seg raskt til nye utdanningsbehov og fylle en viktig rolle både for etter- og 
videreutdanning og for IKT-spesialister under førstegangsopplæring. I enkelte tilfeller har 
fagskoler også vist evne til å utvikle tilbud innenfor høyere utdanning. Basis har vært et fleksibelt 
samarbeid med internasjonale universiteter. Selv om det kan diskuteres hvor langt slikt samarbeid 
kan gå, og hvilken betydning forskningsforpliktelsene har for høyskoler, er det grunn til å vurdere 

Digital kompetanse – etter og videreutdanning i Equinor
Equinor har mer enn 21 000 ansatte som skal inkluderes i det digitale kompetanseløftet. 
Ansattprofilen i selskapet er sammensatt, og det er ønskelig å utarbeide læringsstrømmer som 
sikrer relevante løft for den enkelte. I forbindelse med utarbeidelse av Equinors digitale strategi 
i 2017 ble det også satt i gang et prosjekt som skulle se på ulike tiltak for å lukke det digitale 
kompetansegapet i selskapet. I januar 2018 ble Digitalt Akademi opprettet, som et av totalt 7 
akademier i Equinor Universitet. Etableringen av akademiet er ett av flere tiltak for å skape et 
engasjement og en forståelse for hva digitaliseringen krever av den enkelte og av selskapet som 
helhet. Akademiet har som formål å legge til rette for læring av digitale kapabiliteter og digital 
kompetanse, effektiv arbeidsflyt og en god kultur for endring og tilpasning av arbeidsmetodikk 
etter hva som til enhver tid er mest hensiktsmessig.  Det utarbeides sammensatte 
læringsprogram som tar for seg læring i jobb, uformell læring og formell læring.

Formell læring gjennomføres av akademiet og produseres av et bredt utvalg av interne 
eksperter og eksterne partnere, i tillegg til akademiske institusjoner. Porteføljen består av 
fysiske og virtuelle kurs, fra modulbasert læring og mikrolæring til tradisjonell vekttallsbasert 
utdanning. Digitale lab’er i Bergen og Stavanger og Innovasjonslab i Oslo er eksempler på 
lokaler som aktivt blir benyttet til undervisning utover å huse digitale prosjekter. Daglig kontakt 
med brukere skjer gjennom interne kommunikasjonskanaler – hvor kolleger selv legger til rette 
for samkjøring av virtuell opplæring og utveksling av erfaringer. Utgangspunktet er altså å 
kombinere eksperimentelle undervisningsformater og tradisjonelle utdanningsløp – nettopp 
for å skape nysgjerrighet og interesse for læring i en bredere forstand og på en måte som er 
effektivt enn tidligere.
Kilde: Equinor
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økt tilpasningsevne gjennom videre satsing på fagskoletilbud for elever med videregående 
studiespesialisering. 

Videregående skole: Begrensede ressurser
Tilføring av digital kunnskap i videregående skole kan gi vesentlige bidrag til mer effektive høyere 
utdanningsløp innenfor digitale spisskompetanseområder. I dag er imidlertid grunnlaget for 
tilførsel av alminnelig digital breddekompetanse begrenset, og det er begrensede muligheter for 
fordypning innenfor digitale fagområder. Få lektorstudenter tar eller har spesialisering i IKT, da 
dette i dag ikke er et skolefag.

Det finnes videregående utdanningstilbud med fordypning i teknologi i dag, for eksempel ved 
Gjennestad videregående skole, som har realfaglig studieretning i grønn teknologi. Et alternativ 
kan være å sørge for å implementere ITGS-kurset – Information Technology in a Global Society 

– i International Baccalaureat (IB) som benyttes ved Norges 20 IB-skoler, hvorav flere kan utnytte 
kurset både i norskfaget og i IB-læreplanen.³ En fordel med dette kurset er at det integrerer 
samfunns- og teknologifag; en online versjon av kurset er også tilgjengelig.⁴ Det finnes også et 
programfag for studiespesialisering i informasjonsteknologi som kan det er grunn til å vurdere 
med tanke på videre utvikling.⁵

Grunnskole: Små muligheter for å utvikle digitale interesser 
Økt digital kompetanse på grunnskolenivå betyr bedre muligheter for elevene til å forstå 
verden rundt seg, og til å kunne fikse enkle ting hjemme eller på jobb. Gjennom øvelser i enkel 
programmering lærer barna seg for eksempel «computational thinking», dvs. systematisk 
tilnærming til problemløsning. Denne ferdigheten kan de dra nytte av i de fleste sammenhenger, 
selv om de ikke skal bli programmerere. I dagens skoleverk får imidlertid ikke barna mulighet til å 
oppleve å skape digital teknologi. I stedet blir de hensatt til rollen som rene forbrukere. Dette står i 
sterk kontrast til hvordan de tenker i våre naboland, deriblant Sverige. 

Ved siden av å øke rekrutteringen til IT-yrkene er det flere argumenter for at alle barn bør få noe 
innføring i koding. 
• Mange skal senere ha roller der de blir bestillere av IT-systemer til arbeidsplassen sin. 

Andre skal bli politikere og ta beslutninger som berører IT. Da må de skjønne mer enn 
grunnleggende elementer i administrative dataverktøy som Word og PowerPoint.

• I mange yrker – som økonom og bygningsingeniør – bruker de verktøy som lar seg 
programmere. 

Det er lagt for liten vekt på digital kompetanse blant lærerne i grunnskolen, og læremidlene 
er mangelfulle når det gjelder kunnskap om å kunne skape digitale løsninger og bruke 
digitale hjelpemidler. Det er dessuten et behov for at lærere også må kunne ta i bruk nye 
systemer i utdanningen. 

Det er samtidig press på grunnskolen for å øke timetallene på mange områder. Det vil derfor 
være utfordrende å etablere egne digitale fag, og antakelig mer realistisk, gitt faglig støtte, å 
skulle inkludere digitale elementer i naturfaglige disipliner og digitale teknikker i andre fag, som 
språkfag, samfunnsfag, humaniora osv. Kompetansen hos lærerne er en flaskehals, og det må til 
et løft før man kan starte. Grunnskoleleddet er nærmere omtalt i vedlegg 2.

³ http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/individuals-and-societies/information-technology-
in-a-global-society/
⁴ https://pamojaeducation.com/course/pt-itgs-hl/
⁵ https://www.udir.no/kl06/INF1-01
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3. Ambisjonene: Fortrinn i kompetanse,
økt tilpasningsevne og mer effektiv læring

Ekspertgruppen mener at vi bør ha fire mål som utgjør et samlet ambisjonsnivå for satsing på 
digital kompetanse:

1 Det skal være et konkurransefortrinn for Norge at vi har tilgang på arbeidskraft med høy 
kompetanse innenfor IKT-fag og digital økonomi. 

2 Norsk arbeidskraft skal ha høy tilpasningsevne gjennom utvikling av gode mekanismer for 
gjenopplæring i næringslivet.

3 Akselererte læringsprosesser: Sammenhengen i utdanningssystemets ulike ledd skal styrkes 
slik at effektiviteten i læring, både med tanke på digital basiskompetanse og med tanke på 
digital ekspertise, øker i alle ledd etter barneskolen. 

4 Økt fleksibilitet og tilpasningsevne i utdanningssystemet: Tilpasningene i arbeidslivet 
skjer raskere enn før. Ambisjonen er at det samme skal gjelde i kompetansebyggingen i 
utdanningssystemet og yrkeslivet. 

3.1  KONKURRANSEFORTRINN I KOMPETANSE: IKT-FAG OG DIGITAL ØKONOMI 
SENTRALT
«Vår langsiktige verdiskaping avhenger […] av vår evne til å ta i bruk kunnskapsressurser på 
en bedre måte enn hva vi gjør i dag. Med verdens høyeste kostnadsnivå har vi ikke så mange 
andre alternativer dersom vi fortsatt skal ha næringer og bedrifter som er konkurransedyktige på 
internasjonale markeder.» (Reve og Sasson, 2012). Norge skal også i fremtiden bevare og styrke 
sine konkurransefortrinn gjennom høyt utdannet arbeidskraft generelt.

Digitaliseringen forsterker behovet for kompetanse og gir føringer for innretningen. Digital21s 
ekspertgruppe for muliggjørende teknologier viser at digitaliseringen treffer mer eller mindre 
alle næringer i det norske næringslivet. For å sikre konkurransekraften i tradisjonelle næringer blir 
digital kompetanse avgjørende, og høy kompetanse blir et konkurransefortrinn i konkurransen. 
Det bør være en ambisjon.

3.2 TILPASNINGSEVNE I ARBEIDSLIVET GJENNOM ETTERUTDANNING OG 
«GJENOPPLÆRING»
Omstillinger i arbeidslivet, for eksempel ved digitalisering, kan true sysselsettingen og balansen 
i arbeidsmarkedet. Arbeidskraft som blir marginalisert, betyr tap for samfunnet, arbeidstakerne 
og næringslivet. Satsing på digital breddekompetanse og kompetanse for økt arbeidsmobilitet 
generelt vil bidra til å gjøre samfunnslivet mer robust med tanke på omstillinger. Ambisjonen 
innebærer at man har arbeidstakere som gjennom hele yrkeslivet ser verdien av læring, av å 
søke og tilegne seg kunnskap gjennom det Abelia betegner som «læringslivet». Ambisjonen 
innebærer at også bedrifter må være motivert for å støtte opp om læringslivet til de ansatte.

Arbeidstakere som er motivert for videreutdanning, styrker samfunnsverdien av arbeidskraften. 
Undersøkelser fra blant annet Tekna (se vedlegg 2) tyder på at motivasjonen blant norske 
arbeidstakere er god. Deltakelsen i opplæring er imidlertid fallende. Denne trenden bør snus 
blant annet gjennom holdningsskapende tiltak.
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Bedriftene og næringsorganisasjonene har de best tilgjengelige mulighetene for rask 
oppbygging av ny kompetanse, og har vesentlig egen nytte av opplæringstiltak. Men verdien 
av virksomhetenes opplæringstiltak overgår nytten for virksomhetene enkeltvis. Tiltakene bør 
derfor støttes både av arbeidstakere, bransjefellesskap og lokale og sentrale myndigheter. 
Stimulansene til opplæring i arbeidslivet krever samspill mellom tilretteleggende, offentlige 
finansieringsordninger og stimulanser overfor arbeidstakere og bedrifter, bransjetiltak for 
bedriftene og motiverende utdanningstilbud til arbeidstakerne. 

3.3 MER EFFEKTIV LÆRING 
Den tredje ambisjonen er at nettverk av bedrifter, rådgivere, forvaltning og U&Hinstitusjoner 
bidrar til akselerering av læringsprosesser for å heve den digitale kompetansen i hele samfunnet. 
Det betyr først og fremst god sammenheng i utviklingen av digital basiskunnskap og ekspertise 
gjennom hele utdanningsløpet.

God sammenheng og koordinering gjennom hele utdanningsløpet bidrar til akselererte 
læringsprosesser. Effektiviteten i utdanningen på hvert ledd i utdanningsløpet avhenger av 
utbyttet fra foregående ledd. Opplæring i yrkeslivet avhenger også av tidligere formell utdanning. 
Et systematisk sammenhengende utdanningsløp betyr at hvert ledd legger til rette for effektiv 
utdanning og kunnskapsutvikling gjennom utdanningsløpet, både når det gjelder digital 
basiskunnskap og når det gjelder digital ekspertise.

3.4 ØKT TILPASNINGSEVNE I UNDERVISNING OG ETTERUTDANNING
Kompetansebehovsutvalget har påpekt misforhold mellom utdanningstilbud og næringslivets 
behov. Utvalget vil komme tilbake til tiltak. Ekspertgruppen registrerer også dette misforholdet, 
som innenfor IKT har vart over tid. Ekspertgruppen for kompetanse mener at det bør være en 
klar ambisjon å øke tilpasningsevnen, og vil peke på mål om bedre utnyttelse av muligheter 
for fleksibilitet på områder som teknologi, ressursdisponering, utnyttelse av internasjonal 
arbeidsdeling og utnyttelse av ledende virksomheter når det gjelder opplæring av ansatte.

• Bruke ny teknologi for å få mer fleksible utdanningstilbud:
Digital teknologi betyr gjerne lave marginale kostnader ved informasjonsformidling og 
gode muligheter for individtilpasning, visualisering og forbedring gjennom systematisk 
datafangst, analyse og læring. Teknologien kan derfor bidra til vesentlig økt fleksibilitet og 
individtilpasning på alle nivåer i utdanningssystemet, inklusiv opplæring under aktivt yrkesliv. 

• Mer fleksibel ressursdisponering: 
Omstillingene i arbeidslivet skjer raskere enn før, og det gjør det nødvendig å utforske alle 
muligheter for økt tilpasningsevne i utdanningssystemet. Muligheter kan for eksempel ligge 
i bruk av deltidsstillinger i undervisning, utveksling mellom institusjoner og med arbeidslivet 
for øvrig, rene undervisningsstillinger og mer fleksible, tidsbegrensede bistillinger, for 
eksempel for personer i næringslivet. Trainee-ordninger i studietiden og for forelesnings- 
og forskningspersonell kan også gi økt fleksibilitet. Løsninger som skaper fleksibilitet, bør få 
større betydning, uten at muligheten for å bygge fremragende undervisningskompetanse 
på lang sikt dermed svekkes.

• Utveksle ressurser internasjonalt: 
En ambisjon er at utveksling av ressurser internasjonalt skal bidra til økt fleksibilitet og 
verdiskaping i det norske utdanningssystemet på tre måter: (a) tette hull i vår kapasitet, 
(b) gi nye impulser til norske utdanningsmiljøer og (c) gi bedre forutsetninger for 
internasjonalisering av norsk næringsliv og norske teknologimiljøer når det gjelder lærings- 
og utdanningsressurser.
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• Bruke drahjelp fra ledende virksomheter:
Flere store foretak har velutviklede interne opplæringsprogram. Store foretak som 
Equinor, Telenor og DNB, offentlige virksomheter som Oslo kommune og enkelte 
bransjeorganisasjoner har investert betydelige ressurser i avanserte opplæringstiltak. 
Det bør sees på om man kan utvikle incentiver som gjør at slike program kan benyttes av 
arbeidstakere også utenfor disse virksomhetene. Her er mye av grunnlagsinvesteringene 
gjort gjennom etablering av de elektroniske plattformene og programmene, og dette 
kan være løsninger som kan skaleres relativt enkelt. Det vil kunne være behov for å 
finne løsninger på problematikk knyttet til utfordringer som for eksempel lisenser, men 
sammenlignet med verdien i å oppskalere løsninger som allerede fungerer, er slike 
spørsmål neppe avgjørende og man må se på måter å løse dette på. 

Mer effektive læringsløp, økt arbeidskraftsmobilitet gjennom kompetanse, akselerert 
kompetansebygging og økt tilpasningsevne i utdanning betyr styrket norsk konkurranseevne. 
Samfunnsnytten og verdiskapingen forventes å ligge i mer produktiv arbeidskraft, som følge 
av økt digital basiskompetanse i bredden av arbeidskraften og bedre tilgang på digital 
spesialistkompetanse. Sannsynligheten for at arbeidstakere ekskluderes fra arbeidsmarkedet på 
grunn av manglende digital basiskompetanse, skal minimeres. Vi bør utvikle et mer inkluderende 
arbeidsliv gjennom utdanning for arbeidskraftsmobilitet. Verdier ligger også i at digital kompetanse 
tilføres kontinuerlig før og innenfor yrkeskarrieren, med minst mulig tap av produktive årsverk, og i 
at læringsutbyttet fra formelle utdanningsløp skal øke innenfor den gitte tidsrammen.
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4. Anbefalinger: Ekspertise, fleksibilitet og digital 
allmennkompetanse

Akutt behov for
digital kompetanse

Generelt behov for
omstillingskompetanse

Stivheter i 
utanningssystemet

TRE TILTAKS-OMRÅDER
(K AP. 4)

GJENNOMFØRING
(K AP. 5)

AMBISJON
(K AP. 3)

UTFORDRINGER
(K AP. 2)

Organisere Legge til rette Mobilisere ressurser

RAMMEVERK FOR KOMPETANSETILTAK 

Mer e�ektiv utvikling av 
kompetanse i næringslivet 

NÆRINGSLIVET 

Øke kapasitet og fleksibilitet
i høyere IKT-utdanning

IKT-UTDANNING 

Styrke digital
allmennutdanning

DIGITAL ALLMENNUTDANNING 

Konkurranse-fortrinn
i kompetanse

Tilpasningsevne i
arbeidslivet

Akselererte
læringsprosesser

Tilpasningsevne
og fleksibilitet
 i utdanningen

Ekspertgruppen anbefaler tiltak på tre områder: 

• Næringslivet:
Mer effektiv kompetanseutvikling i næringslivet: Anbefalingene dreier seg om tidlige og 
langsiktige effekter både når det gjelder tilgang til og når det gjelder effektiv bruk av digital 
kompetanse. I tillegg skal arbeidskraft som påvirkes av digitalisering, bli mer mobil gjennom 
etterutdanningstilbud.

Figur 6 Til sammen 10 tiltak rettet mot tre hovedområder
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• IKT-utdanning – økt kapasitet og mer fleksibilitet: 
På sikt må antallet utdannede kandidater innenfor IKT-fag økes, samtidig som fleksibiliteten i 
utdanningssystemet må styrkes.

• Heve det allmenne digitale kompetansegrunnlaget: 
Digitalisering påvirker alle yrker og sektorer. Effektiv utnyttelse av digital teknologi og kunnskap 
krever digital tilvenning og fortrolighet som bygges gjennom hele utdanningsløpet. Samtidig 
må yrkes- og profesjonsrettet utdanning i økende grad inkludere avansert brukerkompetanse.

Generelt for alle anbefalinger på alle disse tre områdene er at man må stimulere til bruk av 
innovative metoder for å bedre læringseffekten og kapasiteten til opplæringsressursene. Det er 
mange selskaper som har kommet langt i å ta i bruk teknologi for å tilby opplæring på helt nye 
flater enn det tradisjonelle klasseromsbaserte undervisningsopplegget. Det vanligste er utstrakt 
bruk av videoer og hyppige tester, i tillegg til lesestoff, men det finnes mange eksempler på 
norske selskaper som tar i bruk ny teknologi, for eksempel diskusjonsforum, simulering, AR/VR og 
gamification, for å gjøre opplæringen mer effektiv. 

Anbefalingene presenteres nedenfor, med kortfattede begrunnelser med bakgrunn i 
situasjonsbeskrivelsen og ambisjonene. Ekspertgruppen har også noen betraktninger om 
forutsetningene for å få gjennomført anbefalingene, dvs. om institusjonelle og organisatoriske 
ordninger, infrastruktur og ressurser. I kapittel 4 bruker vi, som en forenkling, begrepet 
««Partnerskapet» for digitalt kompetanseløft» som en betegnelse på en ikke-spesifisert institusjon 
som kan iverksette tiltakene. Det er nærliggende å tenke at «partnerskapet» må være en del av 
og bygge på trepartsmodellen, slik dette allerede kommer til uttrykk ved Kompetansepolitisk råd 
som ble etablert i 2017.  Rådet følger opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og arbeidet med 
den kommende kompetansereformen. «Partnerskapet», og organisering og finansiering av det, 
drøftes nærmere i kapittel 5. 

4.1  NÆRINGSLIVET: MER EFFEKTIV KOMPETANSEUTVIKLING 
Dette avsnittet presenterer fem anbefalinger rettet mot næringslivets nære behov for kompetanse:
 1 Skalerbare etter- og videreutdanningstilbud innenfor IKT
 2 Åpne bedriftsinterne opplæringsprogram for andre virksomheter 
 3 Effektiv tilgang til allerede eksisterende online opplæringsprogram
 4 Mer effektiv kunnskapsdeling gjennom næringsklynger og rådgivning
 5 Etterutdanningstilbud for økt arbeidskraftsmobilitet 
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UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

STUDIESPESIALISERING 
VIDEREGÅENDE UTDANNING VIDEREGÅENDE UTDANNING

YRKESFAG
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FAGSKOLE
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1.  Skalerbare etter og videreutdanningstilbud innenfor IKT
««Partnerskapet» for digitalt kompetanseløft» (jf. siste avsnitt, forrige side) inviterer fagskoler 
og U&H-institusjoner til å etablere etter- og videreutdanningstilbud i digital kompetanse 
på høyere nivå. Invitasjonen utformes i samråd med næringslivet. Tilbudet bør i løpet av 
tre år ha minst ett tusen ekstra personer i ett til treårige deltidsstudier for akademisk grad 
eller i påbyggingsstudier etter universitetsgrader eller fagskoleopplæring. Tilbudet skal gi 
studiepoeng i digital kompetanse i tekniske emner eller i kombinerte strategi- og teknologifag. 

Begrunnelse:
Rapporten har pekt på at man, tross mange gode tiltak, fortsatt må forvente et 
betydelig og voksende gap mellom tilgang til og etterspørsel etter digital kompetanse for 
næringslivet. Tiltaket skal dekke tre formål: 
 • Gi et betydelig bidrag til å redusere mangelen på digital ekspertise i løpet av tre år

 • Øke produktiviteten hos arbeidskraft med teknologisk kompetanse eller høyere
  administrativ kompetanse

 • Styrke digital kompetanse på ledelses- og styrenivå 

Dagens kompetansegap kan dermed dekkes effektivt og raskere enn gjennom det ordinære 
utdanningsløpet, og arbeidskraft som frigjøres fra tidligere oppgaver, kan settes i stand til å 
bevege seg mellom karrierer og ulike yrkesfelt. 

2.  Åpne bedriftsinterne opplæringsprogram for andre virksomheter 

Hva:
Åpne opp virksomhetsinterne opplæringstilbud for virksomhetsnettverk: «Partnerskapet» 
inviterer store virksomheter med velutviklede interne opplæringsprogram for ansatte til å 
åpne opp for deling av opplæringstiltak med andre foretak i samme næring. Tiltaket må 
sees på som incentiver for å realisere en slik ambisjon og avdekke utfordringer for å finne 
ut hvordan de kan løses. 

Begrunnelse: 
Effektive opplæringstilbud kan fremskaffes ved å invitere de store foretakene, som Equinor, 
DNB, Telenor og Oslo kommune, til å åpne studie og utdanningsopplegg for et nettverk av 
foretak. Samarbeidet kan sikres gjennom bransjesamarbeid eller ved statlig anskaffelse 
spesifikt rettet mot foretak med velutviklede etterutdannings- og «gjenopplærings»-tiltak. 

3.  Effektiv tilgang til allerede eksisterende online opplæringsprogram 

Hva:
«Partnerskapet» iverksetter en kartlegging av hva som finnes av relevante online høykvalitets 
opplæringsprogram fra blant annet coursera, edX, open.edu, open2study, alison, itunes, 
LinkedIN og andre kilder som tilbyr en kombinasjon av fritt tilgjengelige og betalbare kurs 
innenfor ulike tema. Ambisjonen er å etablere en portal for anbefalte eller kvalitetssikrede kurs. 

Begrunnelse: 
Svært mange av dem som i dag tar uformell utdanning, bruker ulike online læringsplattformer. 
Det finnes kurs fra alle de toneangivende akademiske institusjonene innenfor et svært bredt 
spekter av tema og nivå. Mange av disse kursene vil være svært aktuelle å benytte seg av 
for bedrifter som ikke har ressurser til å utvikle egne opplæringsprogram, men utvalget 
er ekstremt stort og kvaliteten varierende. Det er derfor behov for å peke på et utvalg av 
kvalitetssikrede kurs som kan være aktuelle for bedrifter i ulike bransjer.
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4.  Mer effektiv kunnskapsdeling gjennom næringsklynger og rådgivning 

Hva:
«Partnerskapet» iverksetter en analyse av tiltak for mer effektiv kunnskapsdeling i 
næringslivet, herunder hvordan næringsklynger og rådgivningsvirksomheter kan ha økt 
betydning for en effektiv kunnskapsøkonomi innenfor digitalisering. 

Begrunnelse: 
Rådgivere og virksomhetsnettverk er, ved siden av utdanning, trolig noen av de potensielt 
viktigste redskapene for mer effektiv utnyttelse av knappe IKT-ressurser og begrenset digital 
kompetanse. Om lag halvparten av alle bedrifter i norsk næringsliv er med i en eller annen 
form for næringsklynge eller bransjesamarbeid. Bransjetilknytningen er nettopp basert på å 
kombinere erfaringer fra mange virksomheter, og på bred formell kompetanse, i den hensikt 
å løse problemer på stadig nye områder. Samtidig er rådgivningsbransjen i Norge i liten 
grad blitt studert og evaluert som en ressurs for effektiv utvikling og deling av kompetanse. 

5.  Etterutdanningstilbud for økt arbeidskraftsmobilitet – kompetansereform «20 år etter»

Hva:
Regjeringen har nylig igangsatt arbeidet med en ny kompetansereform 20 år etter den 
forrige. «Partnerskapets» kompetanseform bør innebære fornyelse av virkemidlene 
for etter- og videreutdanning. Et sentralt siktemål bør være å minimere ekskludering 
fra arbeidsmarkedet på grunn av kompetansemangel generelt og mangelfull digital 
kompetanse spesielt. 

Begrunnelse:
 • Digitalisering fører til endring i næringsstrukturer, forretningsmodeller og 

sysselsettingsmuligheter. For å opprettholde produktiviteten og verdien av ulike 
typer arbeidskraft, må mobiliteten i arbeidskraften styrkes. 

 • Det blir viktig å sikre at arbeidskraften kan bevege seg fritt mellom virksomheter, 
bransjer, profesjoner og karriereveier.

 • Tiltaket er i tråd med konklusjoner hos Kompetansebehovsutvalget og den nasjonale 
kompetansestrategien og har spesiell betydning for digitalisering ved at lav mobilitet 
vil binde arbeidsressurser i lite produktive anvendelser og derved sinke digitalisering. 

 • Tiltaket forventes å gi høyere sysselsetting og produktivitetsvekst. 

 • Det er 20 år siden kompetansereformen ble gjennomført. Reformen ble ansett som 
en stor begivenhet ved inngangen til et nytt årtusen (se vedlegg 2), slik regjeringen 
har påpekt ved lanseringen av den nye kompetansereformen, tid for en ny reform i 
lys av de omstillingene arbeidslivet nå står foran. (kilde: https://www.regjeringen.no/
no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/lare-hele-
livet/id2600403/ ) 
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4.2 HØYERE IKT-UTDANNING: ØKT KAPASITET OG MER FLEKSIBILITET
Ekspertgruppen mener at det er nødvendig å foreta klarere prioriteringer av STEM-fagene 
generelt og IKT-fagene spesielt (figur 7), og også innenfor ulike deler av IKT-spesialisering. IKT-
fagene trenger mer ressurser og flere studenter, og innenfor IKT-fagene trenger vi økt vekt på 
flere typer kandidater, sikkerhet, datamanagement osv. Tiltaket er svar på en lang periode med 
stort sprik mellom den kompetansen som behøves, og tilgjengeligheten av kvalifisert arbeidskraft.
 
6.  Økt antall studieplasser i STEM-fagene 

Hva:
Øke andelen studieplasser innenfor STEM-fag på bachelor og masternivå med minst 10 
prosent over tre år. 

Begrunnelse:
Økt antall studieplasser innenfor STEM-fagene (figur 7) er et svar på en skjevfordeling 
som har oppstått over tid, og forventes å styrke rekrutteringen til fag og tilgangen 
på kompetanse som støtter opp om digitalisering og IKT-fag generelt. Det utgjør en 
forutsetning for økt kompetansebygging innenfor IKT-fag (se anbefaling 5). 

UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Øvrige fagSTEM

Øvrige STEM fagIKT

Figur 7 Antallet kandidater ut fra STEM må økes – og andelen IKT-kandidater som utdannes må økes.
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7.  Bedre tilpasning innenfor STEM- og IKT-fag – flere IKT-kandidater må produseres, i 
tillegg til at det må legges vekt på sikkerhet, dataanalyse og teknologiledelse

Hva:
Fleksibiliteten i fordelingen av studieplasser og utdannede kandidater innenfor STEM-fag 
og mellom de ulike IKT-fagene og andre fag med høy relevans for digitalisering, bør økes. I 
første omgang bør uteksamineringen av personer med universitetsgrad innenfor IKT-sikkerhet, 
dataanalyse og kombinasjonsfag der ledelse og teknologi inngår, vektlegges særskilt: 

 • IKT-sikkerheten økes ved at det uteksamineres anslagsvis 150 kandidater per år på 
bachelornivå og 50 på masternivå, i tillegg til økt tilgang på ekspertise gjennom 
etter- og videreutdanningsløftet.

 • Kombinasjoner av administrative fag og IKT-fag med dataanalyse er også områder 
som bør styrkes.

Begrunnelse: 
 • Det er i dag et betydelig antall virksomheter som opplever utilstrekkelig tilgang på 

digital ekspertise. Kompetansegapet forventes å øke over tid dersom det ikke settes i 
verk tiltak. 

 • Undersøkelser viser også at virksomheter som ikke finner tilstrekkelig med 
kandidater innenfor digital kunnskap, har relativt store vanskeligheter med å finne 
erstatningsløsninger.

 • I dag er cybersikkerhet og dataanalyse to av de områdene der det er størst mangel 
på ekspertise. I tillegg er etterspørselen etter kombinert teknisk og administrativ 
utdanning høy og opptakskravene strenge.

Behovet for sikkerhetskompetanse er også drøftet i ekspertgruppen for digital sikkerhet.

8.  Trainee-ordning for IKT på høyere nivå

Hva:
Universiteter og høyskoler utvikler, i samarbeid med næringsorganisasjonene, trainee-
ordninger og praksisplasser for studenter innenfor IKT-fag på bachelor og masternivå, slik 
at studentene kan ha opphold i bedriftene under utdanningen og få erfaring med praktisk 
problemløsning. Ordningen med nærings-PhD-er styrkes og gjøres mer fleksibel.

Begrunnelse:
 • Praktisk erfaring i tilknytning til studiene gjør det enklere for kandidatene å gå 

direkte inn i løpende arbeid hos fremtidige arbeidsgivere. 

 • Praktisk erfaring kan også styrke utbyttet fra utdanningen, blant annet ved å legge 
til rette for masteroppgaver og problemdrøftinger med utgangspunkt i reelle 
problemer i næringslivet. 

 • Ved å inkludere forskningsinstitusjoner og FoUI i næringslivet i ordningen gis det også 
muligheter for at trainee-ordningen kan stimulere rekruttering til forskerutdanning.

 • Nærings-PhD-ordningen kan utvides og styrkes for eksempel ved at kandidaten får 
mulighet til praksisopphold med blandet finansiering under vanlige PhD-løp, og ved 
å lette mulighetene for at SMB-er enkeltvis eller i nettverk har nærings-PhD-er.
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4.3 STYRKET DIGITAL ALLMENNUTDANNING
For å muliggjøre god digitalisering og øke innovasjonskraften må alle yrkesgrupper ha 
brukerkompetanse, dvs. forstå hvordan IKT-verktøy og dataforståelse er en integrert del 
av virksomheten og ikke bare støtteverktøy. Dette manifesterer seg i et behov for å forstå 
grenseflater mellom IKT og menneskelige prosesser, rammebetingelsene for IKT-komponentene 
(sikkerhet og personvern), til en viss grad hvordan komponentene kan styres ved hjelp av koding 
og dataanalyse, hva komponentene (f.eks. databaser, CMS etc.) gjør, og hvordan de samspiller. I 
avsnitt 2.1 har vi vist eksempler på hva vi mener med digital brukerkompetanse. 

Heving av det allmenne digitale kompetansegrunnlaget dreier seg om digital tilvenning, 
læringsevne og bedret allmennutdanning gjennom utdanningsløpene fra grunnskole, eventuelt 
også barnehage, gjennom videregående skole og eventuelt til avsluttet høyere utdanning. 
Digital tilvenning og læringsevne bygges gjennom hele utdanningsløpet, for eksempel ved at 
man må venne seg til digitalt språk og digitale koder, se praktiske anvendelsesområder innenfor 
skolesituasjonen og dagliglivet, få demonstrert betydningen av egen atferd, få forståelse for 
personlig ansvar og risiko, og forstå systemsårbarhet.

9.  Allmenn digital komponent i høyere utdanning 

Hva:
Styrke den integrerte allmenne digitale tilleggskomponenten i all utdanning på høyere nivå, 
inklusive fagskoler. 

Figur 8 Integrere en allmenn tilleggskomponent i U&H-utdanningen
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Begrunnelse: 
Alle utdanningsløp ved universiteter og høyskoler bruker og forutsetter bruk av digitale 
hjelpemidler, for eksempel for analyse, formidling, dataforvaltning, informasjonsinnhenting, 
design og visualisering. 

Alle studenter på høyere nivå bør derfor ha en grunnleggende brukerkompetanse som 
inkluderer for eksempel tema om datasikkerhet, menneske–maskin-grensesnitt osv. (jf. 
avsnitt 2.1 og figur 8).

10.  Allmenn digital komponent i videregående utdanning

Hva:
Styrke den integrerte allmenne digitale tilleggskomponenten i all videregående utdanning, 
blant annet ved å utvikle studieretnings-/fordypningstilbud innenfor teknologi med vekt på 
digitalisering og å legge til rette kurs for alle elever i yrkes- og allmennfag. 

Begrunnelse: 
Styrket allmenn digital kompetanse på videregående nivå vil 

 • bidra til mer effektive utdanningsløp med tanke på digital ekspertkompetanse på 
høyere nivå, eller med tanke på digital brukerkompetanse generelt

 • styrke befolkningens generelle evne til å nyttiggjøre seg digital teknologi og digital 
informasjon

11.  Styrking av IKT-tilbudet i grunnskolen

Hva:
Sentrale skolemyndigheter setter i gang en gjennomgang av undervisningsopplegg for 
grunnskolen med sikte på at elever skal oppleve å beherske digital teknologi og digitale 
hjelpemidler. Gjennomgangen vil innebære en vurdering av digitale elementer i dagens 
undervisningsopplegg og tilførsel av nye elementer for å styrke elevenes evne til å vurdere 
og kontrollere bruk, og til å utvikle egen interesse for digital teknologi. 

Begrunnelse:
Gjennom «digital vask» og kvalitetsheving av læremateriell kan digitale løsninger illustreres 
og utnyttes på relevant måte, slik at det stimulerer til læring innenfor alle fag. Revisjonen 
følges opp gjennom samarbeid med innkjøpere av undervisningsmateriell og gjennom 
kravspesifikasjoner. 

 • Vi å innføre enkel programmering som en basiskunnskap i grunnskolen og legge 
forholdene til rette slik at man kan bruke koding og programmering som en naturlig del 
av eksisterende fag, blir IKT en integrert del av fagene, ikke bare et formål i seg selv.

 • Tiltaket skal kunne tilrettelegges gjennom støtte til lærernes undervisningsopplegg 
med sikte på rask komplettering av undervisningsopplegg og kunnskapsoverføring 
til lærerpersonalet. 

 • Det er mulig å hente nyttig erfaring fra andre land, som England og Sverige. Det er 
også miljøer i Norge, for eksempel i Oslo, Ulstein, Halden og andre steder, som har 
gode opplegg i ungdomsskolen. 

 • Det er også store muligheter for bruk av ny teknologi og nye prinsipper, for 
eksempel «flipped classroom», der selve læringen skjer i en læringsplattform, mens 
problemløsing foregår i felleskap i klasserommene. 



Innspill fra ekspertgruppe kompetanse 27

digital 21

5. «Partnerskapet» – refleksjoner om organisering, 
tilrettelegging og ressursmobilisering

Styrking av kompetansen for å fremme digital økonomi krever ressurser, teknologi og 
organisering. «Partnerskap» i teksten ovenfor er brukt som erstatning for en ansvarlig aktør som 
setter i verk tiltak for kompetanseutvikling i næringslivet. Ekspertgruppen har vært nødt til å skyve 
vesentlige spørsmål foran seg: Hvem er den handlende part, hvem tar ansvar, og hvor kommer 
ressursene fra? Dette avslutningskapitlet formidler noen betraktninger om de institusjonelle 
rammene for et kompetanseløft, dvs. om etablering av samarbeid, organisering, tilrettelegging 
og ressursmobilisering. 

 • Etablere samarbeid: 
Tiltak for økt digital kompetanse skal tjene hele samfunnet og håndtere vesentlige 
svakheter i tilgangen på kompetanse, stivheter i utdanningssystemet og mangelfull 
brukerkompetanse. Det krever et bredt samarbeid mellom berørte departementer, 
utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og hovedorganisasjonene i nærings- og 
arbeidsliv. Samarbeidet skal identifisere og forfølge partenes felles interesse av at 
næringslivet lykkes med digitalisering. Tre temaer i et slikt samarbeid er organisering, 
tilrettelegging og ressursmobilisering. 

 • Organisere:
Arbeidet med oppfølging av Digital21 og et digitalt kompetanseløft krever beslutningsevne, 
informasjonsgrunnlag, kommunikasjon som gir tillit og tilgang på ressurser. En strategi har 
liten verdi uten en organisasjon som bygger på institusjoner. 

 • Tilrettelegge: 
Den institusjonelle overbygningen må ta ansvar for fellesressursene i gjennomføringen 
av tiltakene, dvs. for infrastrukturen som kan gi effektiv implementering. Det kan 
for eksempel bety at partnere og organisasjonen så tidlig som mulig bør vurdere 
særlig to tilretteleggende tiltak: læringsplattform for yrkesaktive og infrastruktur for 
data- og informasjonsdeling og analyse. En læringsplattform kan være en attraktiv 
infrastruktur og en digital møteplass for virksomheter og søkere til utdanning, og for 
undervisningsinstitusjoner. Infrastruktur for data- og informasjonsdeling og analyse 
skal sørge for at data og informasjon, selve utgangspunktet for kunnskapsutvikling og 
beslutningsstøtte, blir utnyttet effektivt i alle sektorer. 

 • Mobilisere ressurser: 
Samarbeidet skal gjennomføres med reelle bidrag fra myndighetene, næringslivet og de 
yrkesaktive, og det skal lønne seg for alle parter. Det bør ikke være snakk om å fordele 
byrder, men mer om hvem som utløser satsinger. Som del av finansieringsopplegget kan 
det være nødvendig å vurdere for eksempel incentivordninger for utdanningsinstitusjoner, 
innovasjonsrettet virkemiddelbruk under Forskningsrådet og ellers, i tillegg til det offentliges 
mulighet til å være en aktiv bestiller og bruker av løsningene, slik at det legges et grunnlag 
for storskala og nettverksøkonomi. Det kan også være aktuelt å vurdere krav om en 
minimumsstandard for etterutdanningsopplegg i private virksomheter, på linje med HMS-
sertifikat, som kvalifiseringskrav for offentlige anbud.
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Ekspertgruppen for kompetanse har for øvrig ikke beregnet samfunnsverdiene av de enkelte 
forslagene, og heller ikke drøftet konkrete finansieringsløsninger. Anbefalingene bygger på en 
virkelighetsforståelse som er avgjørende for vurderingen av verdien for norsk næringsliv og 
for samfunnet som helhet. Digitalisering vil prege næringsutvikling og samfunnsliv både i og 
utenfor Norge. Det er ikke produktivitetsvekst og økt sysselsetting ut fra dagens situasjon som 
er begrunnelsen, men sannsynligheten for at vårt næringsliv blir hengende vesentlig etter i den 
internasjonale næringsutviklingen. Det vil ramme norsk arbeidskraft, avkastningen av norske 
natur- og produksjonsressurser og norsk velferd. 

Tabell 1 oppsummerer anbefalingene, inklusive temaene som dreier seg om «Partnerskapet».

TILTAKSOMRÅDE OG TILTAK

Næringslivet: Mer effektiv kompetanseutvikling

1. Skalerbare IKT-etterutdanningstilbud for yrkesaktive

2. Åpne bedriftsinterne opplæringsprogram for andre 
virksomheter

3. Effektiv tilgang til allerede eksisterende online 
opplæringsprogram

4. Mer effektiv kunnskapsdeling gjennom næringsklynger 
og rådgivning

5. Etterutdanningstilbud for økt arbeidskraftsmobilitet – 
kompetansereform «20 år etter»

Høyere IKT-utdanning: Økt kapasitet og mer fleksibilitet

6. Økt antall studieplasser i STEM-fagene

7. Bedre tilpasning innenfor STEM- og IKT-fag – flere 
IKT-kandidater må produseres

8. Trainee-ordning for IKT på høyere nivå

Styrket digital allmennutdanning

9. Digital allmennkompetanse i høyere utdanning

10. Digital allmennkompetanse i videregående skole

11. Styrking av IKT-tilbudet i grunnskolen

Refleksjoner om «partnerskapet» med tanke på 
organisering, tilrettelegging og ressursmobilisering

Kort sikt

v

v

v

v

v

 

 
 
 

 

v

 

v

v

Økende betydning 
over tid

 

 

 

 

 

v

 
v

v

v

 

v

v

v

v

Tabell 1 Anbefalinger og refleksjoner om «Partnerskapet»
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Vedlegg 1 Ekspertgruppens medlemmer og Digital21

Medlemmer i Ekspertgruppe kompetanse 
Thale Andersen   Sintef
Heidi Austlid   IKT-Norge 
Xeni Dimakos   Kompetanse Norge
Morten Dæhlen  UiO 
Mailen Greve   Equinor 
Eirik Gundegjerde  Lyse
Simen Sommerfeldt  Bouvet 
Kjetil Staalesen  LO 

Sekretariat: DigitalNorway Toppindustrisenteret
Trond Moengen, sekretariatsleder
Ivar Pettersen
Eirik Andreassen

Om Digital21 og prosessen
Digital21 er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet og har en styringsgruppe som ledes av 
konserndirektør Morten Dalsmo, SINTEF Digital. 
Digital21 skal levere en bred og samlende strategi for hvordan man kan styrke næringslivets evne 
til å utvikle og utnytte teknologi og kompetanse i takt med den økende digitaliseringen. 
Styringsgruppen for Digital21 har brukt tre hovedgrep i sitt arbeid: 1) regionale innspillsmøter hvor 
sekretariatet har møtt virksomheter på 11 ulike steder i Norge, 2) intervjuer med virksomheter og 
enkeltpersoner med spesiell kompetanse og 3) etablering av ekspertgrupper på seks områder 
som er sentrale for realisering av Digital21s mandat. De seks områdene er. 

 1 Muliggjørende teknologier

 2 FOUI – forskning, utvikling og innovasjon 

 3 Kompetanse

 4 Dataressurser og infrastruktur

 5 Sikkerhet

 6 Offentlig rammeverk 

De seks gruppene rapporterer sine resultater i form av fem innspill til styringsgruppen for 
Digital21: én rapport om muliggjørende teknologier og FoUI – dvs. en felles rapport for de to 
første ekspertgruppene – og én rapport fra hver av de fire siste ekspertgruppene.

Styringsgruppen avleverer sine anbefalinger til regjeringen ved NFD ca. 1. september 2018. 

Ekspertgruppen for digital kompetanse har avholdt tre møter. 

Sekretariatet for Digital21 ligger i DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS.
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Vedlegg 2 Utdypninger til situasjonsbeskrivelsen i kap. 2

Kompetanseutfordringen beskrives som fire hovedutfordringer: 
 • Næringslivets behov for IKT-bruker- og ekspertkompetanse 
 • Kompetansebehov i arbeidsmarkedet generelt som følge av 
  digitalisering og transformasjoner
 • Utdanningssystemets tilpasningsevne 
 • Digital allmennkompetanse

BEHOVET FOR BRUKER- OG EKSPERTKOMPETANSE
Næringslivets kompetansebehov deles i to grupper: brukerkompetanse og spesialistkompetanse 
(jf. figur 4). 

Brukerkompetanse
Brukerkompetansen dreier seg om to ting. For det første et behov for å forstå grenseflater 
mellom IKT og menneskelige prosesser, herunder rammebetingelsene for IKT-komponentene 
(sikkerhet, personvern) og hvordan medarbeidere og enkeltindider styrer teknologien ved 
koding og dataanalyse.

For det andre: For å kunne nyttiggjøre seg 
digital teknologi på en effektiv måte må 
brukerkompetansen inkludere en overordnet 
forståelse av teknologiens sammensatte 
innhold, dvs. av funksjonaliteter i de enkelte 
elementene, som digital infrastruktur, databaser 
og innholdsadministrasjon (CMS – Content 
Management Systems), og den gjensidige 
avhengigheten mellom de ulike komponentene. 

Befolkningen som helhet trenger brukerkompetanse både som individuelle brukere og som 
deltakere i demokratiske beslutningsprosesser om digital samfunnstransformasjon. Spørsmål 
om digital infrastruktur og forvaltning av nasjonale dataressurser, personvern og sikkerhet skal 
behandles politisk. Det er varierende behov for brukerkompetanse blant ulike yrkesgrupper. På 
ledelses-, strategi- og styringsnivå i foretakene dreier brukerkompetanse seg blant annet om 
å forstå transformerende krefter i digital forretningsdrift og teknologi. Personalfunksjoner skal 
rekruttere og supplere digital kompetanse på en effektiv måte. Alle medarbeidere bør være 
fortrolige med sikker omgang med dataressurser, nettverk og digital kommunikasjon, både av 
personlige hensyn og av hensyn til digital risiko for arbeidsfellesskapet. 

Det finnes ingen helhetlig analyse av status for digital brukerkompetanse. Såkalte digitale 
modenhetsindikatorer måler til en viss grad bevissthet og allmenn digital kompetanse i 
samfunnslivet totalt sett. Norge scorer relativt høyt på slike indikatorer. Det er grunn til å reise 
spørsmål ved om alle målene på digital modenhet gir valide indikatorer for evne til å utnytte 
digital teknologi effektivt på ulike nivåer i virksomhetene. Videre er det spesielt behov for å øke 
den brede forståelsen av cybersikkerhet. Både risiko, teknologi og teknologiske muligheter endrer 
seg raskt. Det er derfor et stort behov for å sørge for at brukerkompetansen er oppdatert. 

Brukerkompetanse: 

Sosiale roboter – helsearbeidere blir brukere av 
digital teknologi. 
I fremtiden skal kanskje sykepleieren lage 
brukergrensesnitt for personer med demens. 

Lenke
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Digital ekspertise
Analyser som peker på mangel på relevant arbeidskraft i næringslivet presenteres jevnlig fra ulike 
interessenter. Det er betydelig underdekning på arbeidskraft med relevant kompetanse sett opp 
mot de behovene næringslivet melder. Situasjonen er like krevende i deler av offentlig sektor, der 
behovet for IKT-kompetanse også er økende, samtidig som det offentlige kan ha vanskeligheter 
med å justere lønnstilbud i tråd med markedsforhold som er i rask endring.

Kompetansebehovsutvalgets første rapport bygger sitt kortsiktige perspektiv på Arbeids- og 
velferdsetatens (NAVs) undersøkelse blant bedrifter våren 2017. Undersøkelsen registrerer størst 
rekrutteringsproblemer i bygge- og anleggsvirksomhet, hvor 19 prosent av bedriftene melder 
om rekrutteringsproblemer. Det er flere andre næringer hvor over 15 prosent av bedriftene 
rapporterer om rekrutteringsproblemer. Blant disse er bedrifter innenfor informasjon og 
kommunikasjon. Informasjon og kommunikasjon har også relativt liten andel av bedrifter som 
erstatter ønsket kompetanse med kandidater med lavere eller annen kompetansebakgrunn. 
I ca. to tredeler av tilfellene forblir rekrutteringen utelatt. Det finnes også til dels betydelig 
arbeidsledighet i relevante fagkategorier, men det er tvil om hvorvidt dette er arbeidskraft med 
reelt relevant kompetanse eller heller arbeidskraft som har behov for økt omstillingskompetanse.

I det langsiktige perspektivet peker Kompetansebehovsutvalget på stor usikkerhet og bruker 
alternative scenarier med ulike antagelser om for eksempel utbredelse av robotisering, satsinger i 
helsesektoren osv. Utvalget peker også på analyser som viser tilpasningsmekanismer i situasjoner 
med underdekning av bestemte typer kompetanse. Likevekter etablerer seg hvor virksomheter 
endrer sine konsepter, hvor de omdefinerer sine kompetanseressurser, og hvor antakelig også 
arbeidsmarkedets verdsetting av ulike typer kompetanse endrer seg.

De fremskrivningene og scenariene utvalget refererer til, tyder på en viss overdekning av 
personer med høyere utdanning generelt. Det er fordelingen mellom ulike fagretninger som 
vil være utfordrende. Utvalget advarer mot at god tilgang på høyt utdannet arbeidskraft gir 
økt press på stillinger med lave krav til formell kompetanse. Dermed kan en sårbar gruppe 
arbeidstakere bli utsatt for to trusler: økt konkurranse fra personer med utdanning på 
universitets- og høyskolenivå som må søke arbeid som de er overkvalifisert for, og robotisering 
og digitalisering av rutinepregede arbeidsoppgaver. På den annen side vil robotisering kunne 
medføre større etterspørsel etter personer med 
bestemte typer høyere utdanning: «Digitalisering 
innebærer at arbeidsoppgavene endres i 
eksisterende yrker, på tvers av utdanningsnivåene 
til arbeidstakerne. Det fører til at yrkene får 
annet innhold og andre kompetansekrav, og ikke 
nødvendigvis at yrkene forsvinner. Digitalisering 
endrer oppgaver og tjenester, og dette ventes å 
få store konsekvenser for kompetansebehovene 
fremover […] Livsstilen vår og de sosiale 
mønstrene endrer seg. Det kan se ut til at vi er på 
vei mot et høydigitalisert samfunn der konsumentene krever personlig service og skreddersydde 
løsninger i større grad enn tidligere, i takt med den økte velstanden.» (NOU 2018: 2, s. 83 og 84). 
Utviklingen vil sannsynligvis lede til underdekning av IKT-kompetanse, og samtidig overdekning av 
annen høyere formell kompetanse. 

Næringsorganisasjonen Abelia tegner et utfordrende bilde når det gjelder dekning av IKT-
kompetanse blant sine medlemmer. Abelia foretar jevnlige undersøkelser av kompetansetilgang 
blant sine ca. 2000 kunnskapsbedrifter med 48 000 ansatte. 6 av 10 virksomheter i Abelia 
opplever ifølge undersøkelsen mangel på IT-kompetanse (figur 7).

Figur 7 Andel av et utvalg Abelia-bedrifter som 
mener de opplever utilstrekkelig tilgang på IT-
kompetanse 
Kilde: Abelia. Undersøkelsen er besvart 
av 350 ulike virksomheter i teknologi- og 
kunnskapsnæringen.
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Savnet av kompetanse er størst innenfor dataanalyse og IT-sikkerhet (figur 8). De områdene 
der virksomhetene oftest har mangel på IT-kompetanse, er dataanalyse (31 %), IT-sikkerhet 
(30 %), programmering (27 %), personvern (26 %) og IT-arkitektur (24 %). Når bedriftene vurderer 
utviklingen i behov fremover, er det de samme to områdene som dominerer. Bedriftene forventer 
også at det er på områdene dataanalyse og IT-sikkerhet behovet for tilførsel av kompetanse vil 
være størst (se andre del av figur 8).

KOMPETANSE FOR OMSTILLING OG MOBILITET
Dersom arbeidskraft som får endret sine oppgaver vesentlig som følge av endringer i samfunnet, 
blant annet digitalisering, ikke finner nye sysselsettingsmuligheter, vil incentivene og mulighetene 
for verdiskapende digitalisering svekkes. Gevinsten kan bli vendt til et samfunnsmessig tap.

Kompetansebehovsutvalgets første rapport (NOU 2018:2) trekker frem resultatene fra YS sitt 
arbeidslivsbarometer. I barometeret fra 2017 blir et utvalg arbeidstakere i alderen 18–67 år spurt 
om de ser for seg at noen av de nåværende arbeidsoppgavene kan utføres digitalt eller av en 
maskin. Andelen som svarer nei på spørsmålet, har sunket fra nær 68 prosent i 2016-undersøkelsen 
til rundt 57 prosent i 2017-undersøkelsen. Fremdeles er det altså en nokså høy andel som mener at 
ingen av de nåværende arbeidsoppgavene kan utføres digitalt eller av en maskin. 

Kompetansebehovsutvalget skriver i sin første rapport at antallet teknologistillinger som er lyst 
ut i bank og finans, er doblet fra 2015 til 2017. Det betyr at bankene trenger ny kompetanse, 
men også at mange som jobber i bank, blir overflødige. Det blir derfor viktig å klare å etablere 
etterutdanning og gi ny kompetanse til personer som mister sine arbeidsoppgaver, slik at disse 
kan utrustes med ny og relevant kompetanse for arbeid hos eksisterende arbeidsgiver eller på en 
ny arbeidsplass.

Bedriftenes forventninger toner ned endringstakten. Det gir risiko for å «bli tatt på sengen». 
NHOs kompetansebarometer for 2017 viser at en stor andel NHO-bedrifter forventer stort sett 
samme behov for kompetanse i tiden fremover. Bedrifter som har digitalisert eller planlegger å 
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Figur 8 Områder hvor Abelia-virksomhetene har størst mangel på IT-kompetanse, og områder hvor bedriftene 
forventer sterkest vekst i fremtidig behov
Kilde: Abelia
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digitalisere prosesser eller arbeidsoppgaver, 
ble i kompetansebarometeret spurt om 
hvordan de tror dette vil endre behovet for 
arbeidskraft. Svarene viser at bedriftene regner 
med en viss vridning i etterspørselen etter 
arbeidskraft ved at behovet for arbeidskraft 
med fag- og yrkesopplæring, fagskoleutdanning, 
bachelorgrad eller mastergrad forventes å 
bli større, og at behovet for arbeidskraft med 
bare grunnskole eller studieforberedende 
studieprogram fra videregående skole forventes 
å bli mindre. Samtidig oppgir 60 prosent av bedrifter på tvers av utdanningsnivåene at de vil ha 
«samme behov» for utdanningsnivå de neste fem årene. NIFU, som gjennomfører undersøkelsen for 
NHO, skriver at dette resultatet kan bety at bedriftene ikke ser for seg at arbeidsplasser vil forsvinne, 
eller eventuelt at nye arbeidsoppgaver vil oppstå når noen arbeidsoppgaver automatiseres.

Høy omstillingstakt i arbeidslivet krever «gjenopplæring» av den eksisterende arbeidsstokken. Ny 
teknologi og nye løsninger fører til nye arbeidsprosesser, og i mange tilfeller kan man se for seg 
store transformasjoner. Næringslivet må så langt det er mulig løse sine kompetanseutfordringer 
gjennom å utvikle kompetansen hos sine egne ansatte. 

En del store selskaper gjennomfører gode opplærings og utviklingsprogram for sine ansatte, 
både for at de skal være godt rustet til omstilling i egen virksomhet, men også for at de skal stå 
sterkere på et nytt arbeidsmarked utenfor bedriften. Eksempler på dette er Telenor, DNB, Equinor 
og Oslo kommune. Oslo kommune har en bredt anlagt satsing på digitalisering, hvor det er 
sannsynlig at også opplæring for 50 000 har en naturlig plass (http://nyhetsbrev.ukeoslo.no/ny-
avtale-for-digital-tjenesteutvikling/#more-2760).

BEFOLKNINGENS DIGITALE ALLMENNKOMPETANSE 
Digitale ferdigheter er, i tillegg til lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter, en av de fem 
grunnleggende ferdighetene. Begrepene digitale ferdigheter og digital kompetanse brukes 
gjerne om hverandre. 

EU har et felles rammeverk for digital kompetanse (Ferrari, 2013) som sammenfaller med 
hvordan begrepet er definert i Norge av Utdanningsdirektoratet. Etter hvert som teknologien 
har utviklet seg, har det vært en bevegelse fra å snakke om ferdigheter i informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT), for eksempel bruk av ulike typer standard programvare, til også å 
inkludere vurderinger rundt sikkerhet og nettvett og evne til å uttrykke seg og samhandle digitalt.

I PIAAC-undersøkelsen (Bjørkeng, 2013) kartlegges voksnes evner til «problemløsning med IKT». 
Oppgavene som ble brukt til å måle ferdigheter, gikk blant annet ut på å bruke digital teknologi, 
kommunikasjonsverktøy og internett for å finne informasjon, kommunisere med andre og utføre 
praktiske oppgaver. Testen ble gjennomført ved bruk av PC.

Ramme med eksempel på sosiale roboter for 
å demonstrere at helsearbeidere får en ny 
arbeidshverdag?

I fremtiden skal kanskje sykepleieren lage 
brukergrensesnitt for demente (https://www.
nrk.no/mr/slik-kan-ein-sosial-robot-endre-
kvardagen-til-eldre-1.13910868).
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Sammenlignet med andre land i OECD skårer den norske voksenbefolkningen høyt i PIAAC, men 
det er store variasjoner mellom grupper av befolkningen. I PIAAC-undersøkelsen fikk over 40 
prosent av den norske befolkningen en poengskår som svarer til de to øverste nivåene (se figur).⁶ 
Norge lå med det på topp sammen med Nederland og de andre nordiske landene når det gjaldt 
andelen av befolkningen som skåret på nivå 2 eller 3 (Bjørkeng, 2013). 

Resultatene varierer imidlertid svært mye med utdanningsnivå, sysselsettingsstatus og alder. 

Andelen som skårer på nivå 2 eller nivå 3 er størst i aldersgruppen 20 til 24 år. Det er imidlertid 
blant personer i alderen 25 til 29 år at vi finner den største andelen på nivå 3, det øverste 
ferdighetsnivået. Om lag 13 prosent i denne aldersgruppen skårer på nivå 3. I aldersgruppen 40 
til 44 år er andelen under halvparten så stor, og blant personer over 60 er det under én prosent 
som ligger på det øverste ferdighetsnivået (Bjørkeng, 2013).

PIAAC viser at 45 prosent av norsk ungdom i alderen 16–24 år skåret på nivå 1 eller under nivå 1, 
strøk eller ikke fullførte testen i problemløsning med IKT. 

Siden testen foregikk på norsk, vil en del av resultatet kunne være påvirket av norskkunnskaper. 
Forskjellen mellom resultatene til norskfødte og innvandrere er stor. Mens over 40 prosent av dem 
som er født i Norge, lå på nivå 2 eller 3 i problemløsning, gjaldt dette 24 prosent av innvandrere. 

Figur V2-1: Kartlegging av digital allmennkompetanse

ANDEL AV DEN NORSKE VOKSENBEFOLKNINGEN PÅ HVERT
FERDIGHETSNIVÅ NÅR DET GJELDER PROBLEMLØSNING MED IKT

Ki lde: Bjørkeng (2013)
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⁶Om PIAACs nivåer. Ikke klassifisert: De som rapporterte at de ikke hadde erfaring med PC eller som «strøk» på en 
innledende test. Denne gruppen ble ikke ferdighetstestet videre. Lavere enn nivå 1: Oppgavene på dette nivået er 
veldefinerte problemer der løsningen bare involverer en funksjon innenfor et generisk grensesnitt, for å oppfylle et tydelig 
kriterium som verken krever kategoriske resonnementer eller slutninger, eller omforming av informasjon. Nivå 1: Kan 
bruke vanlige og kjente hjelpemidler som epost og nettleser. Nivå 2 og 3: Klarer oppgaver med generelle og spesifikke 
teknologiske applikasjoner, f.eks. bruke ukjent nettbasert skjema. Antallet trinn og operasjoner skiller nivå 2 og 3.
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ICILS er den første internasjonale undersøkelsen av IKT-kompetansen til elever på 
ungdomsskolen. Resultatene fra undersøkelsen ble publisert i 2014. Også i denne undersøkelsen 
er Norge blant de beste landene. Imidlertid viser resultatene også her at en svært stor gruppe har 
meget lave ferdigheter. Om lag 24 prosent har så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å 
mestre en hverdag som blir stadig mer digitalisert.⁷

ECDL Foundation (2014) finner at den høye digitale livsstilskompetansen hos de unge ikke er 
overførbar til den digitale kompetansen som kreves i arbeidslivet.

Det er nå rundt 5–8 år siden PIAAC og ICILS ble gjennomført. Om bildet har endret seg, er uvisst. 
Det er mulig å argumentere for at økt fokus på IKT i skolen vil bidra til bedre resultater for dagens 
unge. Imidlertid utgjør populasjonen som PIAAC dekket, fortsatt hoveddelen av befolkningen i 
yrkesaktiv alder.

UTDANNINGSSYSTEMETS TILPASNINGSEVNE
Ovenfor har vi beskrevet utviklingen i etterspørsel etter ulike typer kompetanse. En viktig 
forutsetning for at norsk næringsliv skal ha evne til å ta i bruk og utvikle digital teknologi, er høy 
tilpasningsevne på tilbudssiden, dvs. i utdanningssektoren (figur 1). Dagens utdanningssystem 
savner tilstrekkelig tilpasningsevne:

 • For få kandidater med IKT-spesialisering

 • For lite allmenn og yrkesrettet IKT-kompetanse for andre spesialiseringer

Både norske og danske undersøkelser tyder på at det blir en vesentlig vekst i behovet 
for IKT-kompetanse og utilstrekkelig tilgang på avansert digital brukerkompetanse og 
spesialistkompetanse. Dagens mangel og økt etterspørsel kan møtes med tilpasninger i 
utdanningssystemet eller i bedriftsintern, uformell opplæring og etterutdanning for personer i 
yrkeslivet. Utfordringen er å få tilstrekkelig fleksibilitet i utdanningssystemet. 

Stivheter i utdanningssystemet skyldes neppe mangel på valgmuligheter verken på 
tilbudssiden eller på etterspørselssiden for utdanning. Kompetansebehovsutvalget peker 
på flere kilder til fleksibilitet, for eksempel som følge av frie utdannings- og yrkesvalg og 
stor selvstendighet i tilpasningen ved universiteter og høyskoler. Ungdom søker seg, ifølge 
utvalget, til de utdanningene og fagfeltene de interesserer seg for og håper de vil trives i, 
mens utdanningsinstitusjonene i stor grad bestemmer studiekapasiteten selv, ut fra søkertall, 
arbeidsmarkedshensyn og andre hensyn. 

Utvalget har en klar oppfatning om manglende styringsevne ut fra arbeidsmarkedet: 
«Myndighetene styrer i varierende grad hvilke utdanninger institusjonene tilbyr, både på 
videregående nivå og i høyere utdanning. Arbeidsmarkedshensynet virker imidlertid i liten 
grad å være styrende.» Utvalget peker på at visse studieprogram har mange søkere og høye 
karakterkrav, men at det samtidig er stor mangel i arbeidsmarkedet på den kompetansen 
disse studieprogrammene gir. I andre fagretninger er det vanlig at kandidatene bruker lang 
tid på å finne relevant arbeid. Kompetansebehovsutvalget reiser derfor spørsmål om hvordan 
tilpasningen av utdanningskapasitet til behov er, og også i hvilken grad innholdet i utdanningen 
innenfor de enkelte fagretningene er relevant. Utvalget bruker psykologiutdanningen som 
eksempel, men kunne også benyttet enkelte tekniske utdanninger, for eksempel kombinasjonsfag 
av økonomi og industriell teknologi. Flere av eksemplene tyder også på at mistilpasning mellom 
behov og utdanningstilbud er varig. 

⁷ https://iktsenteret.no/aktuelt/icils-2013-norske-elever-har-gode-digitale-ferdigheter
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Det kan være mange årsaker til manglende tilpasningsevne i utdanningssystemet. Endring 
av lærerkrefter gjennom omdisponering og kapasitetsøkning tar tid. Institusjonene trenger 
langsiktighet. Det er likevel grunn til å se på utfordringene med fleksibilitet og evne til endring og 
vridning i undervisningskapasiteten, både i bedriftsrettet opplæring og i U&H-utdanning. Det kan 
for eksempel, i tillegg til mulige tiltak som er nevnt i kapittel 2, være behov for å vurdere 

 - tydeligere rammeplaner for rammeplanstyrte utdanninger 
  (https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/rammeplaner/) 

 - å løfte utdanningstilbudet gjennom digital opplæring i forsknings-, innovasjons- og 
  utdanningsprosjekt 

Det store underskuddet som næringslivet påpeker, burde responderes på med økt tilgang på 
kandidater med IKT-kompetanse som kommer ut fra utdanningssystemet. Slik situasjonen er 
i dag, er det for dårlig samsvar mellom det nærings- og samfunnslivet for øvrig etterspør av 
kompetanse og det som produseres i utdanningssystemet.

Det har gjennom mange år vært påvist et stort underskudd i kandidater med teknisk-
naturvitenskapelig bakgrunn generelt og IKT-kompetanse spesielt, for eksempel gjennom 
en analyse av behov for avansert IKT-kompetanse frem mot 2030, utført for Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) av DAMVAD og gjennom Samfunnsøkonomisk analyse 
i 2014 [1]. Analysene viste at etterspørselen etter personer med avansert IKT-kompetanse ville 
overgå tilbudet av personer med kompetansen. Analysene viste også at forskjellen mellom 
forventet etterspørsel og tilbud vil øke i årene fremover, gitt at tilbudet holdes konstant. Dette er 
ytterligere forsterket i dag. 

Utdanningssystemet har også utfordringer når det gjelder å levere kandidater innenfor spesialfelt 
i IKT når etterspørselen endres raskt. Et slikt eksempel er mangelfull tilgang på kandidater med 
spesialisering i sikkerhet og kryptering. 

Utfordringer knyttet til dramatisk vekst i etterspørselen av slik spisset IKT-kompetanse er naturlig, 
men er problematisk. Det vil neppe være mulig å ha et utdanningssystem som kan levere eksakt 
det samfunnet etterspør til enhver tid. I Norge forsterkes også en slik utfordring gjennom at vi har 
en oljedrevet økonomi med store sykliske svingninger som gir uforutsigbare, sterke svingninger 
i etterspørselen etter arbeidskraft, først og fremst når det gjelder teknisk-naturvitenskapelig 
kompetanse. Dette illustreres godt i den situasjonen man har sett det siste halve året, der 
oljesektoren og oljeservicenæringen har gått fra en situasjon der de har sagt opp personell til 
plutselig å skulle dekke et akutt behov. 

Til tross for noen kortvarige svingninger i etterspørselen har den underliggende trenden 
og etterspørselen vært tydelig gjennom mange år; det har vært påvist et sterkt behov for 
kandidater med naturvitenskapelig og teknisk kompetanse generelt og IKT-kompetanse spesielt. 
Utdanningssystemet har ikke klart å respondere tilstrekkelig på dette. 

I perioden fra 2000 til 2016 var det en økning i antallet studenter ved universiteter og høyskoler 
på 47 prosent – fra 185 000 til 273 000 (figur 10). Veksten i naturvitenskapelige og tekniske fag 
var imidlertid bare på 35 %. Til tross for en underliggende etterspørselsøkning og kontinuerlig 
påvisning av dette har andelen sunket i denne perioden. 



Innspill fra ekspertgruppe kompetanse 37

digital 21

Statistikk fra Eurostat, figur 11, viser at andelen studenter som uteksamineres fra STEM-fagene 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), er lavere i Norge enn EU28-gjennomsnittet, 
og betydelig lavere enn i de fleste andre vestlige industriland (figur 11).

ENDRING I ANTALL STUDENTER PÅ ULIKE FAGFELT I U&H FR A 2000 - 2016 
Ki lde: SSB
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Figur 10 Endring i antall studenter på ulike fagfelt i U&H fra 2000 til 2016
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Figur 11 Andel utdannede fra U&H i STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

ANDEL UTDANNEDE I STEM-FAGENE 2015
Ki lde: Eurostat
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Hvis vi dekomponerer STEM-andelen i IKT-fag, viser dette også et negativt bilde, slik figur 12 viser. 
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Tallene fra OECD viser også at Norge er i en posisjon som er svakere enn man kunne forvente. 

Det er bekymringsfullt at dette er situasjonen, til tross for at mangelen på IKT-kompetanse 
har vært kommunisert gjennom mange år. Det er også bekymringsfullt fra et strategisk 
perspektiv, siden flere forskningsprosjekter, industriforetak og myndigheter har påpekt 
betydningen av kompetanse som konkurransefortrinn, og at Norge i økende grad må bygge 
kompetansearbeidsplasser. Dette har vært en uttalt politikk i mange år. Det bildet som tegnes av 
utdanningskapasiteten i STEM-fagene generelt og i IKT spesielt, reflekterer ikke en slik ambisjon. 

En kilde til mer fleksibilitet på tilbudssiden er økt utveksling med utlandet. 

Figur 12 Utdannede kandidater 2015 – andel innenfor IKT

UTDANNEDE K ANDIDATER -  ANDEL INNENFOR IKT 2015
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Kompetansebehovsutvalget påpeker at Norge er en del av et felles europeisk arbeidsmarked 
som omfatter om lag 500 millioner mennesker. Norge har derfor tilgang på verdifull arbeidskraft 
for mange virksomheter, både private og offentlige. På den annen side vil økt arbeidsinnvandring 
kunne øke konkurransen om jobbene i de delene av arbeidslivet der tradisjonelt utsatte grupper 
har sitt arbeid. Så langt har også hovedtyngden av innvandringen blitt kanalisert til yrkesfaglige 
jobber. Utvalget reiser spørsmål ved om arbeidsinnvandring fungerer like effektivt for spesialisert 
kompetanse som det gjør når det gjelder arbeidskraft med relativt lav kompetanse. 

SITUASJONEN PÅ DE ENKELTE NIVÅENE I UTDANNINGSSYSTEMET
De enkelte nivåene må være samspilte. Formell utdanning på ett nivå er avhengig av kompetansen 
fra tidligere nivåer. Det er også særlig behov 
for at opplæringstilbud og kompetansetilførsel 
i yrkeslivet kan spille på tilbud og pedagogiske 
ressurser i det formelle utdanningssystemet. 
I dette avsnittet gjennomgås de enkelte 
leddene fra opplæring i yrkeslivet og tilbake til 
grunnskolen. 
 
KOMPETANSEUTVIKLING OG OPPLÆRING I 
YRKESLIVET
Det er lang tradisjon for å vektlegge etter- 
og videreutdanning for yrkesaktive i Norge. 
Kompetansereformen, med bakgrunn i 
stortingsmelding nr. 42 (1997–98), skulle skape 
et helhetlig system for voksenopplæring og 
kompetanseutvikling i arbeids- og samfunnslivet, 
som svar på økt endringstakt i arbeidsmarkedet 
og samfunnet for øvrig.⁸ Rektor ved Universitetet 
i Bergen beskrev kompetansereformen 
som den viktigste samfunnsreformen ved inngangen til det 21. århundret (se ramme). Den 
kompetansereformen regjeringen nylig har igangsatt, reflekterer at utviklingen har gått raskt og 
skapt et vesentlig behov for at partene i arbeidslivet, sammen med myndighetene, igjen ser på 
mulighetene for vesentlig styrking av særlig etter- og videreutdanningen i Norge.

Kompetansebehovsutvalget vektlegger også 
foretaksintern opplæring. Mye tyder på at en 
vesentlig del av opplæringen av IKT-ekspertise 
med fordel kan skje i foretakene eller på annen 
måte blant personer i arbeidslivet. Dermed kan 
erfaring knyttes til ny kunnskap, noe som kan 
være en raskere vei til spesialkompetanse enn 
via formelle utdanningsløp i utdanningssystemet. 

Den virksomhetsinterne opplæringen regnes 
som del av den ikke-formelle opplæringen. 
Andelen av befolkningen som deltok i 
jobbrelatert ikke-formell opplæring i løpet av 
et år, var ifølge Kompetansebehovsutvalget 
merkbart lavere i 2017 enn i 2008. For personer i alderen 22–66 år var den på ca. 50 prosent i 
2017, mot vel 60 prosent i 2008. Dette gjelder personer med høyere utdanning. Andelen er ca.13 
prosentpoeng lavere for personer med videregående skole som høyeste utdanningsnivå. For 

Ikke-formell opplæring i Norge 
Den internasjonale undersøkelsen av voksnes 
læring, Adult Education Survey (sist gjennomført 
i 2016), viser at rundt 55 prosent av voksne i 
alderen 25–64 år i Norge deltar i ikke-formell 
opplæring. Av de 25 landene som har levert 
data til 2016-undersøkelsen, er det bare fire 
europeiske land som har høyere nivå enn Norge.

Kilde: Kompetansebehovsutvalget

⁸ Store norske leksikon (https://snl.no/kompetansereformen)

Etter- og videreutdanningsreformen er den 
største og viktigste samfunnsreformen vi står 
overfor ved inngangen til det 21. århundret. 
Den vil medføre radikale forandringer både 
for utdanningsinstitusjonene og for vårt syn på 
hvordan og når utdanning og opplæring skal 
gis, og dermed gripe dypt inn i enkeltmenneskers 
utdanningsløp og yrkeskarriere. Normalmodellen 
med fra 12 til innpå 20 års forberedelse til 
yrkeslivet står for fall, og det tror jeg vi skal 
være glad for. Livslang læring innebærer at 
glassveggene mellom teori og praksis kan knuses, 
til glede for både utdanningsinstitusjoner, yrkesliv 
og den enkelte arbeidstaker/student.

Jan Fridthjof Bernt i bladet Forskning nr. 6 1998
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personer som avsluttet utdanningen etter grunnskolen, er andelen 20 prosent.

Utvalget understreker derfor at virksomhetene må ta ansvar for å sikre utvikling og fornying av 
kompetansen til sine ansatte, i takt med teknologiutvikling, innovasjon og nye arbeidsmåter. I en 
tid med stadig endring og omstilling er det avgjørende at virksomheter legger til rette for at de 
ansatte kan videreutvikle sin kompetanse, og at de ansatte også bidrar til at dette skjer.

Næringslivets bransjeforeninger investerer også i digital kompetanse. Forskjellige fagnettverk, 
for eksempel Revisorforeningen og Akademisk studieforbund, har forstått betydningen av 
digital kompetanse og lager egne utdanningsopplegg for medlemmene. I dag fokuserer de for 
eksempel på blockchain, personvern, enkel programmering (scripting), kunstig intelligens, big 
data, enkel virksomhetsarkitektur og tjenestedesign.

Abelias kompetansekartlegging spør også medlemsbedriftene om hvordan de vurderer 
utdanningssystemet. Blant medlemsbedriftene er det betydelig tro på opplæring av allerede 
ansatte i bedriftene. 41 prosent av bedriftene som svarer, mener at kompetansebehovene 
i stor grad kan tilfredsstilles ved kompetanseutvikling hos allerede ansatte. En noe lavere 
andel, 33 prosent, mener at egen virksomhet i stor eller svært stor grad er villig til å betale for 
etterutdanning av IT-ansatte. Bare henholdsvis 10 og 20 prosent mener at bedriftene, i beste fall, i 
liten grad kan oppnå ønsket kompetanse eller er villige til å betale for etterutdanning (figur 14). Til 
sammenligning er det 26 prosent som mener at utdanningsinstitusjoner i stor eller svært stor grad 
er tilpasset næringslivets behov for kompetanse. 

På arbeidstakersiden virker også holdningen til etter- og videreutdanning å være positiv. 
Arbeidstakerorganisasjonen Tekna har undersøkt holdningen til etter- og videreutdanning blant 
sine medlemmer og finner at nær halvparten er godt motivert for slike tilbud. Nær en tredel ser 
ikke noe behov (figur 15). Oppfatningene er ikke like positive når det gjelder arbeidsgivernes 
finansiering av etter- og videreutdanning. Den kritiske holdningen til mulighetene for etter- og 
videreutdanning er også uttrykt i LO-kretser. Leder for Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), 
Jonny Simmenes, etterlyste i 2016 en ny kompetansereform som retter større oppmerksomhet 
mot påfyll av utdanning i arbeidslivet fremfor tilbud om ekstra formell utdanning på høyere 

Figur 14  Vurdering blant Abelias medlemsbedrifter av mulighet for og finansiering av etterutdanning og opplæring av 
ansatte, og av tilpasningen i utdanningsinstitusjonene
Kilde: Abelia
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nivå. Simmenes etterlyser tiltak som for eksempel finansiering av permisjoner for å ta 
etterutdanning. Andre mulige tiltak kan være revisjoner av systemet for studiepoeng knyttet 
til EoVU-tilbud, skattelette for utdanningstiltak – en ordning med «kompetansefunn», eller mer 
velutviklede ordninger hvor NAV samarbeider med lånekassen om ordninger også for personer 
hvor det gjelder å sikre sysselsetting mer enn å bringe personer tilbake til arbeidslivet. 

En utfordring med dagens utdanning innenfor 
yrkeslivet er at etter- og videreutdanning (EoVU) 
foregår innenfor sektorgrensene, mens digital 
kompetanse dreier seg om tverrsektorielle 
ferdigheter, samtidig som fremtidens 
arbeidstakere trenger mobilitet mellom sektorer 
og yrkesveier. For IKT-ekspertise kan behovet for 
mindre sektorpreg i EoUV dekkes ved at store 
selskaper med velutbygde opplæringstilbud 
åpner sine tilbud for bedrifter i næringsnettverk, 
og ved å mobilisere næringsklynger i arbeidet 
med digital kompetansebygging. 

En vesentlig del av arbeidskraften trenger først 
og fremst økt yrkesmobilitet. Yrkesmobilitet 
krever evne til å beherske nye karrierer og, 
spesielt, evne til å tilegne seg ny kunnskap og 
anvende erfaring på helt nye områder. Slik 
mobilitetskompetanse er det i mindre grad 
dagens arbeidsgivere som kan finansiere. 

Også drift av virksomhetsintern opplæring 
krever kompetanse. Det er derfor advart mot 
at en del bedrifter kan ha mangelfull kunnskap 
om forutsetninger for effektiv etter- og 
videreutdanning og «gjenopplæring» for voksen 
arbeidskraft. Manglende innsikt gir risiko for 
feilinvesteringer, for eksempel «mastergrad på 
mastergrad» der det ikke er behov for utdanning 
på høyt nivå, eller risiko for dårlig tilrettelagte 
undervisningsformer. Som en konsens av behovet for bedre forståelse av læringssituasjonen kan 
store virksomheter se seg nødt til å starte sin satsing på etter- og videreutdanning ved å spørre 
de ansatte om deres holdninger til læring; hvorfor, hva og hvordan slik læring foregår.

UNIVERSITETS- OG HØYSKOLENIVÅ, SAMT FAGSKOLER 
Kompetansebehovsutvalget påpeker et misforhold mellom tilbud på kandidater og 
utdanningsplasser og arbeidslivets behov, og understreker at «utdanningen må utformes 
slik at kandidatenes kompetanse blir egnet for nåværende og fremtidige kompetansebehov 
i arbeidsmarkedet». Det betyr at det er behov for å rasjonere bedre med og utvide 
utdanningsressursene i høyere utdanning. I kapittel 2 er det nevnt flere tiltak, for eksempel å 
stimulere fagskoler som har vist evne til å etablere relevante, yrkesrettede utdanningstilbud innenfor 
IKT og digital kompetanse. Det andre er å invitere innovative leverandører av utdanningsteknologi 

Figur 15 Holdning til etter- og videreutdanning blant 
medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Tekna 

Kilde: Tekna (https://teknamagasinet.no/flere-
onsker-etter-og-videreutdanning-men-hvem-skal-
betale/)
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til samarbeid om fleksible, digitale utdannings- 
og opplæringspakker for e-læring. 

VIDEREGÅENDE SKOLE 
[Videregående skole er dekket i kapittel 2.]

GRUNNSKOLE 
Tilgjengelighet av personer som kan skape 
IT-systemer, er i dag en grunnleggende 
forutsetning for økonomisk vekst. I dagens 
skoleverk får imidlertid ikke barna muligheten til 
å oppleve å skape digital teknologi. I stedet blir 
de hensatt til rollen som rene forbrukere.

I opplæringsloven står det at skolens mandat 
er å forberede elevene på det nåværende 
og fremtidige samfunnet. Skolen har en viktig rolle når det gjelder å utjevne skiller og sørge 
for at alle barn i Norge har like muligheter og får lik opplæring. Ved å innføre koding som 
grunnleggende ferdighet i skolen vil skoleverket oppfylle sin rolle i å forberede barna på 
fremtiden og motvirke sosiale forskjeller.

Det er lagt liten vekt på digital kompetanse blant lærerne i grunnskolen, og læremidlene er 
mangelfulle når det gjelder kunnskap om å kunne skape digitale løsninger og bruke digitale 
hjelpemidler. Det er imidlertid press på grunnskolen for å øke timetallet på mange områder. Det 
vil derfor være utfordrende å etablere egne digitale fag, men antakelig mer realistisk, gitt faglig 
støtte, å inkludere digitale elementer i naturfaglige disipliner og digitale teknikker i andre fag, 
som språk, samfunnsfag, humaniora osv. Det er viktig med kompetanse hos lærere, og der trengs 
det et løft før man kan starte. 

En endring av innretningen og vektleggingen av digital kompetanse i det formelle 
utdanningssystemet er imidlertid ikke tilstrekkelig til å møte fremtidens behov for en kvalifisert 
og omstillingsdyktig arbeidsstyrke. Endringer i utdanningssystemet vil alltid være tidkrevende 
å implementere, og det tar tid før nye elevkull og generasjoner drar nytte av systemendringer. 
I et samfunn preget av raske teknologiske endringer er det vanskelig å se for seg at den 
kompetansen man har med seg inn i arbeidslivet som 20–25-åring, ikke vil måtte suppleres, 
endres eller forbedres om man skal være yrkesaktiv i 40–50 år. I et slikt perspektiv kan man 
argumentere for at gode systemer for etter- og videreutdanning vil få økt betydning for den 
enkelte, næringslivet og samfunnet. Med «system» forstås her både tilbudssiden, i form av at det 
eksisterer relevante kurs og utdanninger tilpasset næringslivets behov, men også mekanismer 
som styrer etterspørselen. Dette omfatter finansiering, incitamenter for individer og virksomheter 
til å investere i kompetanse, tilgjengelighet og fleksibilitet i tilbudet m.m.

«Digital vask» og kvalitetshevning på læremateriell 
Det er nødvendig å revidere undervisningsmateriell slik at digitale løsninger illustreres og utnyttes 
på relevant måte, og slik at det stimulerer læring innenfor alle fag. Revisjonen bør følges opp 
i samarbeid med innkjøpere av undervisningsmateriell, og i den forbindelse må det stilles 
spesifikke krav. 

Vi foreslår å innføre enkel programmering som en basiskunnskap i grunnskolen og legge til rette 
for at man kan bruke programmering som en naturlig del av andre fag, i likhet med hvordan 

Figur 11 Mestringsfølelse og skaperglede med koding 
(Foto: Lær Kidsa Koding/Ylva Seiff Berge)
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tekstbehandling og PowerPoint brukes i dag. På den måten lærer barna at IKT er en integrert del 
av andre fag, ikke bare et mål i seg selv. 

Tilby støtte til lærernes undervisningsopplegg med sikte på rask komplettering av 
undervisningsopplegg og kunnskapsoverføring til lærerpersonalet 

Det er grunn til å se på erfaringer fra hvordan slike kompetanseløft har utviklet seg i våre naboland. 
Erfaringer fra England og Sverige viser at det er et stort behov for å videreutdanne lærere og støtte 
dem i undervisningen. Her kan vi utnytte CSR-programmer i næringslivet, slik at programmerere 
etter «noe siling» og innføring i klasseromsledelse kan bistå lærere i klasserommet og under 
utformingen av læringsmål, planlegging av undervisning og utforming av prøver. 

I Norge har vi i flere AKS/SFO-sammenhenger (jf. Oslo med flere tusen barn) et opplegg der flinke 
ungdomsskoleelever kurser de yngre. Dette kan vi dra lenger, slik at studenter på universiteter kan 
bistå på videregående skoler, mens elever i videregående skoler kan bistå i ungdomsskolen. 

En kan også bruke prinsipper benyttet i «flipped classroom», slik at selve læringen skjer på en 
læringsplattform, mens problemløsing foregår i felleskap i klasserommene. 

En sentral utfordring med et slikt kompetanseløft i grunnskolen er at det er skoleeieren 
(kommunen) som bestemmer over innholdet i undervisningen og kan tilrettelegge for nødvendig 
kompetanseheving av lærere. Tilsvarende er det fylkene som har ansvar for videregående 
skoler. En tilstøtende utfordring er detaljutforming av innholdet i lærerutdanningen. Et viktig 
tiltak kan være å endre på disse vilkårene, eller å innføre incentivordninger (f.eks. tilskudd 
til videreutdanning, og om koding kan være en hovedkomponent i lærerstudentenes 
praksisperioder i skolene). 

Vi har eksempler på initiativer i Norge som kan løftes frem: Ulstein kommune innfører 
programmering på alle skoletrinn og har som et ledd i dette et utstrakt samarbeid 
med lærerhøyskolen i Volda. Det er også tatt initiativer til å innføre programmering i 
lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger og Høyskolen i Halden. Det er særlig grunn 
til å vurdere samarbeid med lærerutdanningen om tilbud om grunnleggende IKT-ferdigheter 
i lærerutdanningen, og å samordne så mye som mulig av tilbudet for grunnskolen gjennom 
formidling og tjenester på den nye digitale læringsplattformen (se kapittel 5 om tilrettelegging).
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