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Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). I rapporten analy-

serer vi prosesser og faktorer som påvirker dimensjoneringen av utdanningstilbudet i videregående opplæ-

ring, fagskoler og høyere utdanning.  

Utgangspunktet for analysen er at et flertall av NHOs medlemsbedrifter melder om udekkede kompetanse-

behov i det årlige Kompetansebarometeret. Med denne bakgrunnen har vi analysert hvordan utdannings-

tilbyderne på de enkelte nivåene tar hensyn til arbeids- og næringslivets kompetansebehov i dimensjone-

ringen av utdanningstilbudet. Videre har vi drøftet konsekvensene av utvalgte rammebetingelser og mulige 

endringer eller tiltak som kan øke samsvaret mellom næringslivets kompetansebehov og utdanningstilbu-

det.  

Takk til oppdragsgiver for et spennende prosjekt. Vi vil også takke alle informanter som har tatt seg tid til å 

dele sine synspunkter og erfaringer med oss. 

 

Oslo, 25. november 2021 

 

Jørgen Ingerød Steen 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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Tilgang på god og relevant kompetanse er viktig i alle deler av det moderne nærings- og samfunnslivet. 

For den enkelte person har kompetanse og utdanning sammenheng med livskvalitet, gjennom inntekts-

evne, personlig utvikling og samfunnsdeltakelse. I næringslivet er en kompetent arbeidsstyrke nødvendig 

for å utvikle produktive og konkurransedyktige virksomheter. Feiltilpasninger gir lavere produktivitet og 

svekket konkurranseevne, samt lavere sysselsetting og økt utenforskap. For å unngå store og vedvarende 

feiltilpasninger i arbeidsmarkedet, er samfunnet avhengige av gode mekanismer for å mobilisere, omstille 

og utvikle ny kompetanse. 

Samfunnsutviklingen tilsier økt etterspørsel etter arbeidskraft 

Norge står overfor en periode med store demografiske endringer, med færre unge og flere eldre. De de-

mografiske endringene får konsekvenser for både antall unge i utdanningssystemet og befolkningens et-

terspørsel etter varer og tjenester. I tillegg preges samfunnsutviklingen av raske teknologiske endringer. 

Myndighetenes økonomiske handlingsrom er ventet å minske, i takt med fallende bidrag fra petroleums-

sektoren.  

Utdanning og kompetanse er de viktigste innsatsfaktorene for å håndtere de samfunnsutfordringene vi står 

overfor. Analyser av arbeidsmarkedet peker i retning av at flere næringer kan oppleve mangel på arbeids-

kraft og kompetanse i årene framover. Samtidig kan det være mange som kan og vil jobbe, men som har 

en annen kompetanse enn det som etterspørres. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det behov for å 

dekke de kompetansebehovene som gir størst nytte for samfunnet.  

Ungdomskullene er ventet å utgjøre om lag 60 000 personer årlig de neste 20 årene. Sammenlignet med 

2,7 millioner sysselsatte i 2020 utgjør det årlige bidraget av ny kompetanse fra ungdomskullene kun en 

brøkdel av den samlede kompetansebasen i arbeidsmarkedet. Både insentiver og muligheter for øvrige 

deler av arbeidsstyrken til å delta i etter- og videreutdanning (EVU) er nødvendig for å dekke kompetanse-

behovene i næringslivet. Når samfunnet går inn i en periode med økende behov for arbeidskraft, uten at 

tilbudet øker, blir det stadig mer påtrengende å spørre om utdanningssystemet i tilstrekkelig grad vektlegger 

den utdanningen det er mest behov for.  

Analyse for å bedre ivareta næringslivets kompetansebehov i utdanningssystemet  

I denne rapporten analyserer vi prosesser for og faktorer som påvirker dimensjoneringen av utdanningstil-

budet i henholdsvis videregående opplæring, fagskoler og høyere utdanning. Analysen vurderer hvordan 

dimensjoneringsprosessen og gjeldende insentivstrukturer påvirker samsvaret mellom utdanningstilbudet 

og kompetansebehovene i arbeidsmarkedet. I analysen ser vi særlig på tiltak med formål å bedre samsva-

ret mellom den kompetansen utdanningsinstitusjonene tilbyr, og den kompetansen næringslivet har behov 

for. Vi tar ikke stilling til hvilke typer kompetanser det vil være behov for, og innenfor rammene av dette 

prosjektet har det ikke vært rom for å gjøre uttømmende analyser om hvordan tiltakene bør innføres eller 

eventuelle utilsiktede virkninger av disse.  

Arbeidsmarkedets behov har en sentral rolle i dimensjoneringen, men flere forhold spiller inn 

Dimensjoneringen i utdanningssystemet bygger på kunnskap om utviklingen i og dialog med arbeidslivet. 

Vi kan se at arbeidslivets behov er en del av beslutningsgrunnlaget i forvaltningen, på institusjonene og i 

Sammendrag 
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utforming av det enkelte utdanningsprogram. I videregående opplæring omfatter det både informasjonsinn-

henting fra samfunnsanalyser og innspill fra yrkesopplæringsnemnda (y-nemnda) i årlige prosesser for å 

dimensjonere utdanningstilbudet i regionene. Fagskolene er åpne for innspill fra flere hold og utvikler ut-

danningsprogrammer basert på behovene i arbeidslivet. I høyere utdanning er det etablert både formelle 

og uformelle samarbeidsarenaer mellom institusjonene og partene i arbeidslivet, blant annet Råd for sam-

arbeid med arbeidslivet. 

Likevel er det en rekke andre forhold som spiller inn på dimensjoneringen. Særlig viktig er elever og stu-

denters ønsker – noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom at mange elever og studenter får ta det 

i det utdanningsforløpet de selv ønsker. Det har en verdi for den enkelte, men kan skape samfunnsøkono-

miske kostnader i overgangen mellom utdanning og arbeidsliv. Når flere analyser peker på at det ikke er 

samsvar mellom det som tilbys av kompetanse og det arbeidslivet trenger kan vi stille spørsmål ved om 

arbeidslivets behov bør tillegges enda større vekt når utdanningstilbudet dimensjoneres.  

Arbeidsmarkedsrettede prioriteringer i inntaket til videregående opplæring 

Alle som har fullført grunnskolen har rett til gratis videregående opplæring. Videregående opplæring om-

fatter ti yrkesfaglige utdanningsprogrammer som leder til yrkeskompetanse og fem studieforberedende ut-

danningsprogrammer som leder til studiekompetanse. Fylkeskommunene har ansvaret for tilbudet av vide-

regående opplæring. 

Arbeidet med å dimensjonere utdanningstilbudet følger en omfattende årlig prosess. Prosessen består av 

en innledende informasjonsinnsamling om blant annet demografisk utvikling, historisk søking til utdannings-

programmene, tilgang på læreplasser og innspill fra y-nemnda og skolene. Basert på informasjonen utar-

beider fylkeskommunen et forslag til skolestruktur, som revideres gjennom en høringsrunde. Det endelige 

skoletilbudet vedtas av fylkestinget. Vi finner at fylkeskommunens arbeid med dimensjonering bygger på i 

alt syv ulike forhold; vurderinger av samfunnets behov for kompetanse, elvenes ønsker og søking, tilgang 

på læreplasser, geografisk fordeling og reisevei, fagmiljøer og støttefunksjoner, arealutnytting og økonomi. 

De tre første forholdene er knyttet til fylkeskommunens kunnskap om arbeids- og næringslivets behov og 

elevenes ønsker om utdanningsprogram. De fire siste punktene er strukturelle faktorer som virker stabili-

serende på dimensjoneringen, men som også kan skape tregheter i evnen til å tilpasse utdanningstilbudet 

til raske endringer i behovet. Vår analyse har løftet fram følgende punkter for å øke samsvaret mellom 

næringslivets behov og dimensjoneringen av utdanningstilbudet: 

▪ Arbeidsmarkedets kompetansebehov bør i større grad styre inntaket til videregående opplæring 

▪ Næringslivet må stille med læreplasser og har interesse av å øke yrkesfagenes attraktivitet 

▪ Fylkeskommunene bør ta i bruk nye løsninger for å opprettholde små fag og tilby flere programområder 

i distriktene 

▪ Fylkeskommunene og partene i arbeidslivet bør samarbeide om å videreutvikle tilbudet av etter- og 

videreutdanning i videregående opplæring 
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Å styrke fagskolene framstår som det viktigste tiltaket for utdanningssystemet som helhet 

Fagskoleutdanningene skal gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytter-

ligere opplæringstiltak. Utdanningen skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeids-

kraft i samfunnet. I dimensjoneringsprosessen er fagskolene åpne for innspill om behov for utdanningstilbud 

fra alle relevante kilder, enten det er næringslivet, partene i arbeidslivet eller interne ressurser. I den interne 

vurderingen av forslag er vurderinger av kompetansebehov, forventet søking, finansiering, tilgang på fag-

stab og akkreditering sentrale vurderingskriterier. 

En styrket fagskolesektor, målt i både antall studenter og kvalitet på utdanningene, har betydning for kom-

petanse og overganger i utdanningssystemet på flere måter. Fagskolenes fremste rolle i utdanningssyste-

met er høyere utdanning, utviklingsmuligheter og karrierevei for de med fag- og svennebrev. De siste årene 

er også flere fagskoleutdanninger rettet mot personer med studiekompetanse. Ved å fullføre to års fagsko-

leutdanning oppnår studentene generell studiekompetanse, som gir fagskolene en brobyggerfunksjon mel-

lom yrkesfaglig videregående opplæring og annen høyere utdanning. De siste årene har det i tillegg vært 

et økende omfang av ikke-tekniske fagskoleutdanninger, som et alternativ eller supplement til annen høy-

ere utdanning. Vår analyse har pekt på følgende punkter knyttet til videreutviklingen av fagskolesektoren: 

▪ Den høyere yrkesfaglige utdanningens selvstendige rolle bør beholdes og videreutvikles 

▪ Fylkeskommunene bør koordinere fagskoletilbudene både regionalt og nasjonalt 

▪ Fylkeskommunenes tildeling av de statlige midlene må være transparent og godt begrunnet 

▪ Prinsipiell vurdering av om gratisprinsippet skal være førende for finansieringen 

Stimulere arbeidsmarkedsrelevans i høyere utdanning 

Universitets- og høyskolesektoren har kjerneoppgaver knyttet til høyere utdanning, forskning, faglig og 

kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Universitets- og høyskoleloven begrenser øvrige myndigheters 

instruksjonsmyndighet. Universiteter og høyskoler har en lovfestet rett til faglig frihet og autonomi. Styringen 

av sektorens prioriteringer skjer hovedsakelig indirekte, gjennom føringer og insentiver.  

Sentrale faktorer som påvirker dimensjoneringen er samfunnets og arbeidslivets behov, akkreditering og 

finansiering av utdanningen, fagstabens kompetanse og kapasitet, forventet søking til studiene og føringer 

og insentiver i den statlige styringen. Fagstabens sammensetning er den mest stabiliserende faktoren. 

Fagmiljøene har stort eierskap til dagens studieplasser og ressurser, og omprioriteringer på tvers av insti-

tutter og fakulteter er gradvise prosesser. I analysen har vi pekt på tre sentrale punkter knyttet til dimensjo-

nering og arbeids- og næringslivsrelevansen i høyere utdanning: 

▪ Arbeidslivsrelevans bør komme tydeligere fram i samfunnsoppdraget til universiteter og høyskoler 

▪ Vurdere å stimulere samarbeid med arbeidslivet og EVU-tilbudet i finansieringen 

▪ Teste faglige Råd for samarbeid med arbeidslivet som kan gi faglige innspill og råd på fag- og studie-

programnivå   
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Tilgang på god og relevant kompetanse er viktig i 

alle deler av det moderne nærings- og samfunnsli-

vet. For enkeltpersoner har kompetanse og utdan-

ning sammenheng med livskvalitet, gjennom inn-

tektsevne, personlig utvikling og samfunnsdelta-

kelse. I næringslivet er en kompetent arbeidsstyrke 

nødvendig for å utvikle produktive og konkurranse-

dyktige virksomheter.  

Samfunnets og næringslivets kompetansebehov er 

i kontinuerlig endring. I perioder med betydelig tek-

nologisk utvikling, endres både sammensetning og 

innhold i kompetansebehovene særlig raskt.  

For å unngå store og vedvarende feiltilpasninger i 

arbeidsmarkedet, er samfunnet avhengige av gode 

mekanismer for å mobilisere, omstille og utvikle ny 

kompetanse. Å ikke lykkes med dette arbeidet kan 

føre til lavere produktivitet og svekket konkurranse-

evne, samt lavere sysselsetting og økt utenforskap. 

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har på 

oppdrag fra NHO gjennomført en analyse av pro-

sesser og faktorer som ligger til grunn for dimensjo-

neringen av utdanningstilbudet. Denne rapporten 

oppsummer våre funn og vurderinger fra prosjektet. 

I dette kapittelet redegjør vi for prosjektets overord-

nede problemstilling og gjennomføring. Analysen av 

mekanismer og faktorer for dimensjonering i utdan-

ningssystemet må også sees i sammenheng med 

både en definisjon av kompetansebegrepet og sam-

funnets ønske om velferdsvekst. 

1.1 En analyse av samsvaret mellom utdannings-

tilbudet og næringslivet kompetansebehov 

I arbeidslivet er det observert vedvarende og struk-

turell mangel på enkelte kompetanseområder. For 

eksempel viser NHOs Kompetansebarometer at 

seks av ti medlemsvirksomheter i noen eller stor 

grad har udekkede kompetansebehov (Rørstad, 

Børing, & Solberg, 2021). Årsakene kan være flere. 

Faktorer knyttet til alt fra befolkningens interesser 

og kunnskap om arbeidsmarkedet, til arbeidsgive-

res tilrettelegging for ansattes deltakelse og utdan-

ningsinstitusjonenes opplæringstilbud kan medføre 

gap mellom kompetanse som etterspørres og tilbys. 

NHO har et mål om å minst halvere andelen virk-

somheter som melder om udekkede kompetanse-

behov innen 2030 (NHO, 2020). 

Vi retter oppmerksomheten mot hvordan systemer, 

prosesser og rammevilkår legger til rette for hen-

siktsmessig dimensjonering av utdanningstilbudet. 

Rapporten skal gi en: 

Analyse av styringssystemer og insentivstruk-

turer for bedre samsvar mellom dimensjone-

ringen av utdanningstilbudet og næringslivets 

kompetansebehov 

Problemstillingen retter oppmerksomheten mot år-

saker og faktorer for dimensjonering av utdannings-

tilbudet på systemnivå. Formålet er å analysere 

hvordan utdanningssystemet er innrettet og kan på-

virkes. Dernest tar rapporten sikte på å bidra til å 

redusere eksisterende og unngå eventuelle framti-

dige kompetansegap i næringslivet.  

I prosjektet har vi avgrenset analysen til faktorer 

som påvirker dimensjoneringen av videregående 

opplæring, fagskoler og universiteter og høyskoler i 

det formelle utdanningssystemet. Tilbud og dimen-

sjonering av ikke-formelle kurs og andre opplæ-

ringsaktiviteter er ikke analysert nærmere.  

For å realisere målet om å redusere kompetanse-

gapet må hele samspillet mellom utdanningsinstitu-

sjonenes tilbud, unges utdannings- og karrierevalg, 

voksnes muligheter til arbeid og kompetanseutvik-

ling og arbeidslivets behov ivaretas.  

I denne rapporten redegjør vi kort og overordnet for 

hvordan kompetanse erverves, utvikles og etter-

1 Innledning 
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spørres i arbeidsmarkedet. Analysen må derfor 

sees i sammenheng med eksisterende kunnskap 

om de andre forholdene som påvirker tilbudet og 

oppbyggingen av kompetanse i samfunnet. 

1.2 Dimensjoneringsbegrepet 

Analysen er avhengig av en definisjon av begrepet 

dimensjonering. Vi legger til grunn at dimensjone-

ring omfatter hvilke utdanningstilbud som finnes og 

inntaket av elever og studenter. I dimensjonerings-

prosessen gjør utdanningstilbyderne vurderinger av 

eventuell omprioritering av ressurser, inkludert opp-

rettelse og nedleggelse av utdanningstilbud, basert 

på samfunnets behov og sine egne samfunnsopp-

drag.  

Vi analyserer dimensjoneringen av utdanningstilbu-

det i videregående opplæring, fagskoler og høyere 

utdanning. Videre gjør vi vurderinger av hvordan 

faktorene påvirker samsvaret med kompetansebe-

hovene i næringslivet. 

Endringer i innholdet i de enkelte utdanningstilbu-

dene kan forstås som en del av dimensjoneringen. 

Gjennom endringer i innholdet tilbyr utdanningsin-

stitusjonene noe nytt, som kan dekke kompetanse-

behov i næringslivet. Vi retter imidlertid oppmerk-

somheten mot utdanningssystemet og avgrenser 

oss derfor fra å gå inn på innholdet i utdanningene. 

1.3 Kompetansebegrepet 

Kompetansebehovsutvalget (KBU) bruker kompe-

tanse som et samlebegrep for kunnskap, forståelse, 

ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier 

(NOU 2020: 2). Kompetanse omfatter medfødte og 

lærte egenskaper som mennesker har behov for i 

alle deler av sitt liv. I denne rapporten retter vi opp-

merksomheten mot kompetanse som innsatsfaktor 

i næringslivet. 

Befolkningens formelle utdanningsnivå brukes som 

en indikator på arbeidsstyrkens kompetansenivå. 

Behovet for god og relevant kompetanse gjelder på 

tvers av alle utdanningsnivåer, avhengig av hvilke 

oppgaver som skal utføres og med hvilke verktøy og 

utstyr. Alt fra formell utdanning, til deltakelse i kurs 

og læring fra erfaringer i det daglige arbeidet bidrar 

til å øke arbeidstakernes kompetanse. 

Kompetanse omtales ofte som «humankapital» i 

økonomisk litteratur. Vi bruke begrepene kompe-

tanse og humankapital som synonymer her. 

1.4 Metoder 

Analysene i dette prosjektet er hovedsakelig basert 

på gjennomgang av tilgjengelige dokumenter og lit-

teratur om utdanningssystemet og dimensjone-

ringen av utdanningstilbudet. 

I tillegg har vi gjennomført intervju med represen-

tanter fra fylkeskommuner, fagskoler og universite-

ter, for å innhente kvalitativ informasjon om deres 

prosesser og vurderinger knyttet til dimensjone-

ringsarbeidet ved sine utdanningsinstitusjoner. 

1.5  Rapportens oppbygning 

I kapittel 2 beskriver vi overordnet betydningen av 

samspillet mellom arbeidsmarkedet, utdannings-

systemet og befolkningen for tilbud og etterspørsel 

av kompetanse i samfunnet. 

I kapittel 3, 4 og 5 analyserer vi prosesser for og 

faktorer som påvirker dimensjoneringen av utdan-

ningstilbudet i henholdsvis videregående opplæ-

ring, fagskoler og universiteter og høyskoler. 

Hovedfunn og mulige tiltak for å øke samsvaret mel-

lom næringslivets kompetansebehov og dimensjo-

neringen av utdanningstilbudet på de tre nivåene er 

oppsummert i kapittel 6. 
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Samfunnets og befolkningens felles kunnskap og 

kompetanse erverves, brukes og utvikles i et sam-

spill mellom befolkningens preferanser, arbeids-

markedsutviklingen, teknologiutviklingen, utdan-

ningstilbudet og samfunnsutviklingen generelt. 

Videregående opplæring, fagskoler, universiteter 

og høyskoler er del av et helhetlig system for sam-

funnets formelle kompetanseutvikling. Før vi drøfter 

utdanningsinstitusjonenes arbeid med dimensjone-

ring gjør vi rede for noen sentrale sammenhenger 

som preger det norske utdanningssystemet.  

Vi gjør først rede for hovedtrekk i den demografiske 

utviklingen som er av betydning for både arbeids- 

og næringslivets kompetansebehov, tilgangen på 

arbeidskraft og dimensjoneringen av utdanningstil-

budet på alle nivåer. Deretter redegjør vi kort for 

hvordan kompetanse erverves og utvikles gjennom 

livet. Videre drøfter vi noen sammenhenger mellom 

arbeidsmarkedet og utdanningsmarkedet, og hvor-

dan deltakelse og signaler flyter mellom disse. 

2.1 Samfunnsutviklingen tilsier økt etterspørsel 

etter arbeidskraft 

I Perspektivmeldingen 2021 er humankapitalen be-

regnet å utgjøre tre firedeler av Norges nasjonalfor-

mue, som gjenspeiler nåverdien av landets framti-

dige inntekter (Finansdepartementet, 2021). Hu-

mankapital bygges opp gjennom samspillet mellom 

befolkningen, arbeidsmarkedet og utdanningssys-

temet. Befolkningens kompetanse og arbeidsinn-

sats er dermed den viktigste bidragsyteren for øko-

nomisk vekst og velferdsvekst over tid. 

Det er velkjent at Norge står overfor store demogra-

fiske endringer de neste tiårene, med en stadig ald-

rende befolkning. Arbeidsstyrkens forsørgerbyrde 

kan uttrykkes ved antall personer i arbeidsfør alder 

(20–66 år) i forhold til antall personer utenfor ar-

 
1 Det er her sett bort fra endringer i sysselsettingsraten blant de i arbeids-
før alder, som kan variere over tid. 

beidsfør alder, som omfatter både barn og eldre. I 

2021 var det 1,6 personer i arbeidsfør alder per per-

son utenfor arbeidsfør alder. SSBs hovedalternativ 

for befolkningsframskrivingene tilsier at forholdet 

mellom antallet i og utenfor arbeidsfør alder reduse-

res til 1,3 personer i 2040, som alt annet likt tilsier 

økt forsørgerbyrde for arbeidsstyrken.1 

Den økte forsørgerbyrden drives av at det blir flere 

eldre, jf. figur 2.1. I den samme perioden tilsier fram-

skrivingene at størrelsen på arbeidsstyrken er om-

trent uendret. 

Størrelsen på ungdomskullene har stor betydning 

for hvor mange som tar grunnutdanning. Ved inng-

angen til 2021 var det 63 000 bosatte 16-åringer i 

Norge. Befolkningsframskrivingene tilsier at antall 

16-åringer varierer opp mot 68 000 på midten av 

2020-tallet, før det reduseres til 57 000 i 2040.  

Figur 2.1 Framskrevet befolkningsvekst, fordelt på 
aldersgrupper. Indeksert (2000=100). 

  
Kilde: SSB, tabell 12881. 
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tilta. Når forsørgerbyrden øker vil befolkningen som 

helhet etterspørre et større omfang av varer og tje-

nester per sysselsatt enn tidligere. Samtidig kan en 

aldrende befolkning etterspørre en annen sammen-

setning av varer og tjenester enn tidligere. Ett ek-

sempel er økt behov for helse- og omsorgstjenester. 

Dette påvirker hvilke utdanningstilbud befolkningen 

og arbeidsmarkedet etterspør. 

Omstillingen fra petroleumssektoren og generelle 

teknologiske endringer i næringslivet kan skape 

svingninger med økt ledighet for enkelte næringer 

og yrken, men gitt de demografiske endringene blir 

det neppe mangel på jobber for de i arbeidsfør alder 

framover (NAV, 2021).  Med stabilt eller fallende an-

tall ungdommer kan behovene i liten grad dekkes 

gjennom et større arbeidstilbud. 

Når samfunnet går inn i en periode med økende be-

hov for arbeidskraft, uten at tilbudet øker, blir det 

stadig mer påtrengende å spørre om utdannings-

systemet vektlegger den utdanningen det er mest 

behov for i tilstrekkelig grad.  

Dersom samfunnet ønsker eller trenger at utvalgte 

områder eller næringer skal få dekket sine kompe-

tansebehov i større grad enn i dag, må det gå på 

bekostning av andre deler av utdanningssystemet 

og økonomien. De demografiske endringene fordrer 

dermed reelle prioriteringer, også i utdanningssys-

temet. Prioriteringene kan omfatte både etablering 

og nedleggelse av tilbud. 

Vurderinger av avkastningen kunne i prinsippet av-

grenses til verdiskapingseffekter, men bør omfatte 

en bredere forståelse av nytte. Samfunnets nytte 

omfatter hva elever og studenters ønsker å lære og 

arbeide med. Også hvilken kompetanse som kreves 

for å produsere etterspurte offentlige tjenester er en 

del av samfunnets nytte av utdanning. 

I tillegg til prioriteringer i utdanningssystemet, må 

arbeidskraftbehovene og befolkningens etterspør-

sel etter varer og tjenester sees i sammenheng med 

import og innvandring. Den høye veksten i arbeids-

styrken fra 2006 og fram til i dag kan delvis forklares 

av stor arbeidsinnvandring fra EØS-land. En kombi-

nasjon av økt arbeidsinnvandring og import av varer 

og tjenester som ikke produseres innenlands er et 

mulig utfall av mangel på arbeidskraft.  

En problemstilling som har blitt tydeliggjort i løpet av 

pandemien i 2020-2021 var at mange arbeidsinn-

vandrere hadde nøkkelkompetanse som ikke lot 

seg erstatte av norsk arbeidskraft på kort sikt. Kom-

petanseutvikling handler slik også om et beredskap-

saspekt. Det er usikkert om tilgangen på utenlandsk 

arbeidskraft blir like god framover som den var i pe-

rioden før pandemien. 

Kompetansegap i arbeidsmarkedet kan være av ulik 

art, og ha forskjellige konsekvenser for virksomhet-

ene. At det er mangel på arbeidskraft med en spe-

sifikk type kompetanse- eller utdanningsbakgrunn 

kan forstås som en kapasitetsutfordring i koblingen 

mellom utdanningssystemet og arbeidsmarkedet. 

De siste årene har det for eksempel vært særlig 

oppmerksomhet knyttet til behov for sykepleiere og 

IKT-kompetanse (Cappelen, Dapi, Gjefsen, & 

Stølen, 2020; SØA, 2021). 

I et samfunnsperspektiv kan kapasitetsproblemet 

fortones noe annerledes enn for enkeltvirksomhe-

ter. For samfunnet som helhet er det mange oppga-

ver som skal løses, med en begrenset mengde 

menneskelige ressurser. I prinsippet kan mange el-

ler alle næringer stå overfor det samme kapasitets-

problemet. Fra myndighetenes og utdanningssekto-

rens side blir det en avveining om hvilke aktiviteter 

som gir størst nytte for samfunnet.  

Enkeltvirksomheters vurdering av mangel på ar-

beidskraft med spesifikk kompetanse kan ha flere 
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årsaker. På én side kan det være nasjonal mangel 

på den kompetansen virksomheten søker. På en 

annen side kan det være at den enkelte virksomhet 

ikke framstår attraktiv nok for arbeidstakere med 

valgmuligheter i arbeidsmarkedet. 

En annen form for kompetansegap er om utdan-

ningenes faglige innhold er relevant for de oppga-

vene og verktøyene arbeidstakere møter i arbeids-

livet. Hvordan arbeidslivet opplever utdanningenes 

relevans kan blant annet påvirkes av hvordan inn-

holdet er innrettet med en blanding av teoretisk opp-

læring og empiriske eller praktiske oppgaver. 

2.2 Kompetanse bygges gjennom hele livet 

Læring og kompetanseutvikling skjer gjennom hele 

livet, både gjennom organiserte læringsaktiviteter 

og erfaringsbasert læring. For de fleste starter kom-

petanseutviklingen i det formelle utdanningssyste-

met, med grunnutdanning av varierende lengde. 

Senere i livet spiller andre, ikke-formelle, lærings-

arenaer en større rolle for kompetanseutvikling. 

Den norske grunnutdanningen starter i den obliga-

toriske grunnskolen. Etter grunnskolen fullfører de 

aller fleste videregående opplæring, mens om lag 

halvparten av den unge befolkningen fullfører ut-

danning på fagskole, universitet eller høyskole. 

Gjennom grunnutdanningen opparbeides generiske 

og spesifikke ferdigheter, holdninger, verdier og er-

faringer. Kompetansen tilbys i arbeidsmarkedet, 

som humankapital. Der omsettes og brukes kompe-

tansen i verdiskapende og samfunnsnyttige aktivi-

teter. I mange tilfeller krever overgangen fra utdan-

ning til yrkeslivet at arbeidstakerne tilegner seg næ-

rings- og virksomhetsspesifikk kompetanse, i tillegg 

til kompetansen fra utdanningssystemet. 

 
2 Jf. SSB-tabell 12864. 

Deltakelse i arbeidslivet er blant de viktigste kildene 

til kompetanseutvikling gjennom livet. Det gjenspei-

les blant annet i at andelen som deltar i ikke-formell 

opplæring er betydelig høyere enn i formell videre-

utdanning.2 Å heve kompetansen til dagens ansatte 

er også den vanligste strategien for å dekke kompe-

tansebehovene i NHOs kompetansebarometer 

(Rørstad, Børing, & Solberg, 2021). Kompetanseut-

viklingen skjer både gjennom erfaringsbasert læring 

i det daglige arbeidet, samarbeid med kollegaer og 

organiserte læringsaktiviteter på arbeidsplassen. 

OECD (2021) anslår at arbeidstakere i gjennomsnitt 

har gått glipp av om lag 20 prosent av denne type 

læring i arbeidsmarkedet under koronapandemien, 

som følge av begrensende smitteverntiltak. 

I takt med endringer i arbeidsoppgaver og teknologi 

har arbeidsstyrken behov for å oppdatere, videreut-

vikle og omstille sin kompetanse. Personer som 

ønsker og har behov deltar i etter- og videreutdan-

ning (EVU). Deltakelse kan skje i regi av både en-

keltpersoner og arbeidsgivere. Tilbudet av EVU er 

omfattende og variert, med tanke på både type fer-

digheter og nivået for opplæringen. På tilbudssiden 

finnes både private kurstilbydere og formelle utdan-

ningsinstitusjoner. Noen velger å gå ut av arbeids-

markedet for å delta i EVU, men muligheten til å 

kombinere kompetanseutvikling med arbeid er et 

sentralt kjennetegn for store deler av EVU-tilbudet. 

Både i og utenfor arbeidslivet erverver og utvikler 

personer sin kompetanse. Eksempler på slike erfa-

ringer er blant annet verv som tillitsvalgt eller frivillig 

arbeid i både humanitære organisasjoner og idret-

ten. Slike erfaringer bidrar til å bygge opp både so-

sial og faglig kompetanse i befolkningen. 

Livslang læring får enda større betydning når sam-

funnet og arbeidslivet står overfor store og raske 

endringer, for eksempel i teknologi. SØA (2018) ar-

gumenterer for at det norske samfunnet og arbeids-
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livet er i en slik periode nå, og at kompetansepolitik-

ken er helt sentral for å bidra til bærekraftig økono-

misk vekst. 

2.3 Signaler og deltakelse i to markeder for 

kompetanse 

Dimensjoneringen av utdanningstilbudet må ta hen-

syn til dynamikken mellom arbeidsmarkedets be-

hov, befolkningens ønsker og utdanningssektorens 

strukturer og insentiver. Arbeidsmarkedet og utdan-

ningssektoren påvirkes av de samme samfunns-

messige utviklingstrendene. Begge samspiller med 

enkeltpersonenes interesser og insentiver for å ar-

beide eller utdanne seg, jf. figur 2.2. 

På arbeidsmarkedet etterspør arbeidsgivere ulike 

former for og nivåer av kompetanse, avhengig av 

produkter og produksjonsmetoder. På tilbudssiden 

står enkeltpersoner, som tilbyr den kompetansen de 

besitter. I arbeidsmarkedet omsettes arbeidstaker-

nes kompetanse i verdiskapende aktiviteter. Virk-

somhetenes kompetansebehov endres i takt med 

teknologi, oppgaver og produktmarkeder. 

I utdanningssektoren etterspør befolkningen utdan-

ning og kompetanse. Etterspørselen påvirkes, blant 

annet av personlige egenskaper og interesser, for-

ventninger fra venner og familie og forventede ar-

beidsmuligheter og lønnsnivå. Utdanningstjenes-

tene leveres av utdanningsinstitusjonene, som om-

fatter alt fra grunnskolen, til videregående opplæ-

ring, fagskoler og universiteter og høyskoler. 

I tillegg til det formelle utdanningssystemet finnes 

det et variert tilbud av private kurs og opplæringsak-

tiviteter rettet mot både enkeltpersoner og nærings-

livet. Disse kompetanseutviklingsaktivitetene kan 

både være generelle og lede fram til spesifikke ser-

tifiseringer eller andre ikke-formelle kvalifikasjoner. 

Målrettede ikke-formelle kurs kan i mange tilfeller 

være supplementer til mer generell kompetanseut-

vikling i det formelle utdanningssystemet. 

Figur 2.2 Illustrasjon av utvalgte sammenhenger mellom arbeidsmarkedet og utdanningssektoren 

 
Kilde: SØA. 
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Mennesker, kompetanse, signaler og aktiviteter fly-

ter kontinuerlig internt i og mellom arbeidsmarkedet 

og utdanningssektoren. For at utdanningen skal 

være relevant for næringslivets behov, trenger ut-

danningssektoren kunnskap om næringslivets kom-

petansebehov. Utdanningsinstitusjonene kan bruke 

historisk kunnskap, men trenger også oppdatert 

kunnskap om endringer og nye behov. Slik kunn-

skap formidles best fra næringslivets aktører. 

Representanter for næringslivet kan formidle slike 

signaler gjennom både formelle og uformelle kana-

ler Eksempler på formelle kanaler er y-nemndene, 

Råd for samarbeid med næringslivet, og regionale 

møteplasser i regi av trepartssamarbeidet. Gjen-

nom ILO-konvensjon 142 er myndighetene forpliktet 

til å utforme utdanningspolitikken i samarbeid med 

partene i arbeidslivet. 

2.4 Tre nivåer og roller i utdanningssystemet 

I videregående opplæring, fagskoler og universite-

ter og høyskoler fordeles elever og studenter i ut-

danningsprogrammer og fagretninger etter egne 

ønsker og kvalifikasjoner innenfor institusjonenes 

fastsatte utdanningstilbud. Sammenhenger mellom 

utdanningsnivåene og arbeidsmarkedet er illustrert 

i figur 2.3. 

Om lag 98 prosent av alle som fullfører grunnskole 

påbegynner videregående opplæring det samme 

året. Videregående opplæring er dermed i praksis 

en forlengelse av grunnskolen, selv om deltakelse i 

videregående opplæring ikke er obligatorisk. Utvik-

lingen i antall elever i videregående opplæringer føl-

ger i stor grad av størrelsen på ungdomskullene i 

alderen 16–18 år. I tillegg kommer voksne som tar 

videregående opplæring for å oppnå fag- eller sven-

nebrev eller studiekompetanse. 

 
3 Klikk her for å lese om Y-veistudier på Utdanning.no 

Som 16-åringer velger ungdommer utdanningspro-

grammer i videregående opplæring. Elevene søker 

seg til enten studieforberedende eller yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer. De fleste yrkesfaglige pro-

grammene leder etter fire års opplæring til et fag- 

eller svennebrev, og gir målrettet kompetanse for å 

jobbe i bestemte yrker. Etter tre år i studieforbere-

dende programmer oppnår elevene studiekompe-

tanse til studier på høyere nivå, særlig ved universi-

teter og høyskoler.  

Personer med studiekompetanse kan søke opptak 

til studier ved universiteter og høyskoler, som tilbyr 

det høyeste nivået for utdanning. Personer med 

fag-, svennebrev eller yrkeskompetanse kan søke 

opptak til utvalgte y-veistudier.3  

Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, som 

formelt ligger på nivået mellom videregående opp-

læring og universitets- og høyskolesektoren. Fags-

kolene har et mer direkte arbeidsmarkedsrettet 

Figur 2.3 Sammenhenger mellom utdanningsni-
våene 

  
Kilde: SØA. 
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samfunnsoppdrag enn universiteter og høyskoler. 

Fagskoleutdanningen omfatter i stor grad utdanning 

for arbeidstakere med utdanning fra videregående 

opplæring (NIFU, 2020). Utdanningstilbudet ved 

fagskolene er i hovedsak innrettet på en måte som 

gjør det mulig å kombinere jobb og studier. 

Over tid har behovet for og tilbøyeligheten til å ta 

høyere utdanning økt betydelig. De over 306 000 

registrerte studentene i 2020 var ny rekord (Nygård, 

2021). I 2020 hadde 38 prosent av befolkningen 

over 16 år fullført utdanning ved fagskole, universi-

tet eller høyskole, jf. figur 2.4. Andelen er klart høy-

est i de yngre aldersgruppene. Valget om å ta høy-

ere utdanning henger sammen med både indre og 

ytre motivasjonsfaktorer, for eksempel interesser, 

arbeidsmuligheter, forventet lønn og sosiale for-

ventninger. 

Teknologisk utvikling, klimaendringer og aldrende 

befolkning øker behovet for oppdatering og omstil-

ling av humankapitalen i samfunnet. Utdanning på 

fagskoler, universiteter og høyskoler kan være sær-

lig relevante med tanke på EVU. I så fall kan også 

utvekslingen mellom mennesker i arbeidsmarkedet 

og utdanningsmarkedet øke fra dagens nivå.  

  

 

 

 

 

Figur 2.4 Andel av befolkningen som har fullført 
fagskole eller høyere utdanning i 2020 

 
Kilde: SSB, tabell 08921. 
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Alle som har fullført grunnskolen har rett til gratis vi-

deregående opplæring, som leder til studiekompe-

tanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. 

Det skilles mellom studieforberedende og yrkesfag-

lig videregående opplæring. Etter Kunnskapsløftet 

2020 er videregående opplæring organisert i fem 

studieforberedende og ti yrkesfaglige utdannings-

programmer. 

De studieforberedende programmene omfatter nor-

malt tre år opplæring i skole, og gir elevene generell 

studiekompetanse.4 Med generell studiekompe-

tanse kan elevene søke opptak til de fleste studier 

ved universiteter og høyskoler. Enkelte studier stil-

ler også krav om at elevene må ha gjennomført spe-

sielle fag, og dermed ha spesiell studiekompetanse. 

Ti yrkesfaglige utdanningsprogrammer leder til yr-

keskompetanse til å utøve et yrke. Hovedmodellen 

for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene omfat-

ter to års opplæring i skole og to års lære i en lære-

bedrift. Etter avlagt fag- eller svenneprøve får ele-

vene fag- eller svennebrev.5 

 
4 Generell studiekompetanse oppnås i fem utdanningsprogrammer: Stu-
diespesialisering, idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kom-
munikasjon og musikk, dans og drama. 

3.1 Halvparten av elevene begynner på yrkes-

faglige programmer 

Søkere til videregående opplæring søker på tre 

ulike utdanningsprogrammer, i prioritert rekkefølge. 

De siste årene har både søkingen og opptaket til vi-

deregående opplæring vært omtrent likt fordelt mel-

lom studieforberedende og yrkesfaglige utdan-

ningsprogrammer, jf. figur 3.1. Andelen av elevene 

som starter på yrkesfaglige studieprogrammer i Vg1 

har variert mellom 52 og 47 prosent det siste tiåret. 

Studiespesialisering og helse og oppvekstfag er de 

største utdanningsprogrammene, med henholdsvis 

37 og 14 prosent av elevene. De andre store yrkes-

faglige utdanningsprogrammene er teknologi- og in-

dustrifag, bygg- og anleggsteknikk og elektro og da-

tateknologi. Fordelingen av elevene mellom de en-

kelte utdanningsprogrammene har vært relativt sta-

bil gjennom de siste ti årene.  

Frafall i videregående opplæring er et viktig tema for 

både den enkelte og samfunnet. I 2019 stod nær-

mere 39 prosent av de med grunnskole som høy-

5 Yrkesfaglige utdanningsprogrammer som ikke hører inn under lærefa-
gene leder til yrkeskompetanse, men får ikke fag- eller svennebrev. For 
eksempel har helsesekretær yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. 

3 Videregående opplæring 

Figur 3.1 Elever i Vg1 i skoleåret 2020-2021, fordelt på utdanningsprogram 

 
Kilde: Udir. 
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este fullførte utdanning i alderen 30–61 år utenfor 

utdanning eller arbeid (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2021). For de som har fullført 

videregående opplæring er andelen 16 prosent. 

I perioden 2014–2020 fullførte 80 prosent av ele-

vene videregående opplæring med studie- eller yr-

keskompetanse. Dette inkluderer de som har fullført 

både på normert og mer enn normert tid. Gjennom-

føringen varierer imidlertid betydelig mellom utdan-

ningsprogrammene, jf. figur 3.2. 

I de studieforberedende programmene fullførte 

89 prosent i perioden 2014–2020. Medier og kom-

munikasjon er programmet som skiller seg ut med 

den laveste fullføringsgraden, på 80 prosent. 

De yrkesfaglige utdanningsprogrammene har gjen-

nomgående lavere fullføringsgrad enn studieforbe-

redende programmer. Samlet sett fullførte 68 pro-

sent med yrkeskompetanse i perioden 2014–2020. 

Elektro og datateknologi hadde den høyeste fullfø-

ringsgraden av de yrkesfaglige programmene, med 

77 prosent. Restaurant- og matfagene hadde den 

laveste fullføringsgraden, med 49 prosent. 

I fullføringsreformen foreslås det at befolkningens 

rett til å fullføre videregående opplæring skal utvi-

des, til en rett til sluttkompetanse 

(Kunnskapsdepartementet, 2021). Med endringen 

vil fylkeskommunene få et utvidet ansvar for å legge 

til rette for at elevene består videregående opplæ-

ring, selv om de bruker lenger tid enn dagens lov-

verk legger opp til. 

3.2 Dimensjoneringsprosessen og faktorer som 

påvirker utdanningstilbudet 

Fylkeskommunene har ansvaret for å tilby videregå-

ende opplæring, i tråd med nasjonale mål, søkernes 

ønsker og behovene samfunnet har innen alle ut-

danningsretningene (Opplæringsloven, 1998). Opp-

læringsloven setter videre rammer for hvordan opp-

læringen skal foregå, innholdet, myndighetenes an-

svar og elevenes rettigheter.  

Videregående opplæring finansieres over fylkes-

kommunens frie midler. Over halvparten av fylkes-

Figur 3.2 Andel som har fullført videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse i perioden 
2014–2020, fordelt på studieprogram 

 
Kilde: SSB, tabell 12965. 
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kommunens driftsutgifter går til videregående opp-

læring. I 2019 brukte fylkeskommunene i overkant 

av 30 milliarder kroner på videregående opplæring i 

skole og 3,9 milliarder kroner på fagopplæring i ar-

beidslivet. 687 millioner kroner ble brukt på utdan-

ningstilbud særskilt tilpasset voksne. 

Dimensjoneringsprosessen følger et omfattende og 

kontinuerlig årshjul, jf. figur 3.3. Våre funn tyder på 

at fylkene stort sett følger samme prosess 

(Utdanningsdirektoratet, 2011; Høst & Reegård, 

2019). Første del av prosessen er en bred informa-

sjonsinnhentingsfase, der både skolelederne og ar-

beidslivet i fylket involveres. Hvilke og hvor mange 

informasjonskilder som samles inn varierer, men de 

omfatter en blanding av: 

▪ Historisk utvikling i søkertallene i fylket 

▪ Innspill fra skolene om opprettelse eller nedleg-

gelse av tilbud 

▪ Informasjon om behov for og tilgang på lære-

plasser 

▪ Kommunikasjon med yrkesopplæringsnemnda 

▪ Statistikk, prognoser og analyser fra NAV, SSB 

og eventuelle andre kilder om 

▪ Demografisk utvikling i fylket 

▪ Arbeidslivets behov 

Basert på kunnskapen fra informasjonsinnhen-

tingen utarbeider fylkesadministrasjonen et forslag 

til skolestruktur. Forslaget sendes ut på høring til re-

levante interessenter. Etter høringsrunden gjøres 

eventuelle endringer i forslaget, som deretter vedtas 

politisk før årsskiftet. På våren søker elevene øns-

kede studieprogrammer, og det endelige inntaket til 

skolene gjennomføres. 

Forslaget til skolestruktur fylkeskommunene utar-

beider er basert på informasjonsinnhentingen i 

første fase av dimensjoneringsprosessen. Både lit-

teratur og våre intervjuer tyder på at fylkeskommu-

nene vektlegger relevante faktorer likt. Faktorene 

som påvirker dimensjoneringen kan rangeres, men 

de er i mange tilfeller gjensidig avhengige og må 

derfor sees i sammenheng. Et eksempel på range-

ring finnes i prinsippene Telemark fylkesting hadde 

vedtatt skulle ligge til grunn for utformingen av sko-

letilbudet, før sammenslåingen med Vestfold i 2020 

(Høst & Reegård, 2019): 

1. Samfunnets behov for kompetanse 

2. Elevenes ønsker og søking 

3. Tilgang på læreplasser 

4. Geografisk fordeling og reisevei 

5. Fagmiljøer og støttefunksjoner 

6. Arealutnytting 

7. Økonomi 

Figur 3.3 Prinsippskisse med hovedpunktene i fylkeskommunenes dimensjoneringsarbeid 

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (2011). 
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Basert på den informasjonen fylkeskommunen har 

samlet inn i starten av dimensjoneringsprosessen, 

gjøres en helhetlig vurdering av samfunnets behov 

for kompetanse.  

Vurderinger av samfunnets behov favner bredere 

enn næringslivets behov, ved at vurderingene for 

eksempel tar inn over seg behovene i offentlig sek-

tor eller samfunnsmessige utviklingstrekk i befolk-

ningen og økonomien. På en annen side viser flere 

nasjonale framskrivinger av kompetansebehov at 

det er ventet mangel på fagutdannede framover. 

Mangelen på fagutdannede tilsier en prioritering av 

næringslivets behov. Våre intervju tyder på at fyl-

keskommunene er meget oppmerksomme på beho-

vet for å utdanne flere med yrkesfaglig kompetanse. 

Elevenes ønsker og søkingen til de ulike studiepro-

grammene har stor betydning for dimensjoneringen 

av videregående opplæring. Elevene har en lovfes-

tet rett til inntak på ett av tre ønskede studiepro-

grammer, jf. opplæringsloven § 3–1. Denne retten 

setter en ytre ramme for fylkeskommunens fleksibi-

litet til å bruke inntakssystemet til å justere forde-

lingen av elevene mellom studieprogrammene. En 

antatt sammenheng med motivasjon og gjennomfø-

ringsevne er blant begrunnelsene til å rangere ele-

venes ønsker høyt i dimensjoneringen. SSB (2020) 

finner også at de som får sitt førsteønske oppfylt har 

større sjanse for å gjennomføre, selv om karakterer 

fra grunnskolen er en viktigere forklaringsfaktor. 

I praksis kan det framstå noe uklart om fylkeskom-

munene rangerer samfunnets kompetansebehov 

eller elevenes ønsker og søking høyest av dimen-

sjoneringsfaktorene. Opplæringslovsutvalget viser 

til at de fleste fylkeskommunene i dag vektlegger 

søkernes ønsker mer enn samfunnets behov 

(Kunnskapsdepartementet, 2021). 

Tilgangen på læreplasser er den viktigste dimensjo-

neringsfaktoren knyttet til næringslivets rapporterte 

kompetansebehov. Det legges til grunn at den for-

ventede tilgangen på læreplasser gjenspeiler næ-

ringslivets behov. I tillegg er tilgang på lærekontrak-

ter en forutsetning for ordinære gjennomføring med 

to års opplæring i skole og to års opplæring i bedrift. 

For elever som ikke får læreplass må fylkeskommu-

nen tilby alternative opplæringstiltak. 

Fra intervju har vi fått flere eksempler på at mangel 

på læreplasser hemmer fylkeskommunenes mulig-

heter til å prioritere kapasitetsøkning innen yrkes-

fag. Selv om det er uttalt behov for fagarbeider både 

i næringslivet og i offentlig sektor (helse- og om-

sorg), gjenspeiler ikke tilbudet av læreplasser alltid 

behovet. I slike situasjoner vegrer fylkeskommuner 

seg for å øke kapasiteten. 

De tre første dimensjoneringsfaktorene er knyttet til 

vurderinger av og signaler om kompetansebehov i 

arbeids- og næringslivet og elevenes ønsker og sø-

king til studieprogrammene. De øvrige dimensjone-

ringsfaktorene er i større grad knyttet til strukturelle 

forhold som geografi, fagmiljøer, utstyr, bygninger 

og arealer. 

Når det gjelder geografi har fylkeskommunene et 

generelt ønske om å opprettholde relevante skole-

tilbud i nærheten av der elevene bor, og virksomhe-

ter befinner seg. I realiteten er det, særlig i distrikter 

med lite elevgrunnlag, umulig å opprettholde et lo-

kalt skoletilbud på alle studieprogrammer. Fylkes-

kommunene avveier hensyn til elevgrunnlag, lære-

plasser og reisevei knyttet til den geografiske di-

mensjoneringsfaktoren. 

Fylkeskommunene har investert i både fagstaber, 

utstyr, bygninger og arealer knyttet til det skoletilbu-

det som allerede er etablert. Innenfor kapasiteten av 

de gjeldende investeringene kan det i prinsippet 

gjøres prioriteringer i dimensjonering og inntak. 

Endringer utover dagens kapasitet kan kreve nye in-

vesteringer i utstyr og arealer samt enten omstilling 
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av dagens eller rekruttering av nye faglige ansatte. 

Dette er barrierer og tregheter for store endringer i 

utdanningstilbudet på kort sikt, og skaper en form 

for stiavhengighet i skoletilbudet. 

I tillegg sees alle faktorene i sammenheng med øko-

nomi, for at utdanningstilbudet skal være økono-

misk bærekraftig over tid. Fylkeskommunene er av-

hengige av å opprettholde et skoletilbud i videregå-

ende opplæring som er økonomisk bærekraftig på 

sikt. De fleste fylkene opererer med et normtall for 

et minste antall elever, med tanke på opprettelse og 

nedleggelse av studieprogrammer. For eksempel 

har fylkestinget i Innlandet vedtatt en normtallsord-

ning der oppfyllingen må utgjøre minst 9 elever på 

yrkesforberedende retninger og 18 elever på studie-

forberedende retninger for at tilbudene skal igang-

settes (Innlandet fylkeskommune, 2020). 

I gjennomsnitt brukte fylkeskommunene 173 000 

kroner per elev i videregående opplæring i 2019. På 

grunn av mindre klasser og dyrere studiemateriell 

kostet en elev på yrkesfaglige programmer i gjen-

nomsnitt nærmere 30 000 kroner mer enn i studie-

forberedende utdanningsprogrammer.  

Kostnadsforskjellen gir isolert sett et insentiv til å 

prioritere studieforberedende utdanningsprogram-

mer. Våre intervjuer tyder ikke på at fylkeskommu-

nenes prioriteringer påvirkes særlig av kostnadsfor-

skjellene mellom yrkesfaglige og studieforbere-

dende programmer i seg selv. Likevel må de øko-

nomiske forutsetningene for å tilby utdanningen 

være tilstrekkelige. Fylkeskommunene bruker blant 

annet normtall for minste antall elever i denne vur-

deringen. Fylkeskommunene synes å legge stor 

vekt på å utvikle og beholde tilbudet av yrkesfaglig 

utdanning også på steder eller til tider med relativt 

få søkere. 

3.3 Informasjonsgrunnlaget er viktig når eleve-

nes førsteønsker prioriteres i inntaket 

Elevene har som nevnt rett på inntak til ett av tre 

prioriterte studieprogrammer. I praksis viser inn-

taksstatistikken at det store flertallet av elevene får 

innfridd sitt førsteønske. For eksempel, i 2021 fikk 

84 prosent av elevene med ungdomsrett tilbud om 

sitt førsteønske. Andelen som får førsteønske er 

høyest på studieforberedende programmer med 

86 prosent, mot 82 prosent på de yrkesfaglige pro-

grammene, jf. figur 3.4. Andelen av søkerne som 

fikk innvilget førsteønsket varierer fra 100 prosent 

på de yrkesfaglige programmene for design og 

håndverk og service og samferdsel. På informa-

sjonsteknologi og medieproduksjon og kunst, de-

sign og arkitektur finner vi de laveste andelene som 

har fått innvilget førsteønsket på Vg1, med hen-

holdsvis 62 og 65 prosent. 

OECDs gjennomgang av fag- og yrkesopplæringen 

i Norge påpekte at prioritering av elevenes første-

ønsker er en utfordring for dimensjoneringen, fordi 

det kan svekke samsvaret mellom arbeidslivets be-

hov og den kompetansen som utdannes i fag- og 

yrkesopplæringen (OECD, 2008). Utfordringen for-

sterkes dersom elevene ikke har tilstrekkelig infor-

masjon om valget av utdanningsprogram. 

Flere undersøkelser blant unge tyder på at mange 

elever har langt fra full informasjon når de skal velge 

studieprogrammer i videregående opplæring. Tidli-

gere forskning har funnet at ungdommer opplever 

frustrasjon når de oppdager hvor mangelfull kunn-

skapen de har om yrkes- og arbeidsliv (Buland, 

Bungum, & Dahl, 2015). 

I en spørreundersøkelse fra 2019 mente 90 prosent 

av respondentene at faglig interesse og at utdan-

ningen fører til en jobb de ønsker seg er de viktigste 

motivatorene for utdanningsvalgene (Ipsos, 2019). 

Høy lønn er viktig for om lag 60 prosent av respon-
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dentene, men mindre viktig enn faktorene knyttet til 

muligheter på arbeidsmarkedet.  

Ipsos (2019) fant videre at internett er den viktigste 

informasjonskilden om utdanningsmuligheter, foran 

skole- og bedriftsbesøk. Mellom 55 og 60 prosent 

av respondentene oppga i synkende rekkefølge 

rådgiver ved skolen, venner og foreldre som viktige 

informasjonskilder. 53 prosent av respondentene 

svarte at faget utdanningsvalg på ungdomsskolen 

er en viktig informasjonskilde. Funnene om motiva-

sjon og informasjonskilder viser hvordan elevene 

påvirkes av både sosiale og individuelle faktorer i 

valg av utdanning og yrke. 

I 2019 var det flest som kunne tenke seg å jobbe 

med helse og omsorg, data og IT, økonomi eller 

forskning og teknologi, jf. figur 3.5. Rundt 10 pro-

sent av ungdommene kunne tenke seg å jobbe in-

Figur 3.4 Andel som fikk tilbud om førsteønske ved inntak til Vg1 i 2021, fordelt på studieprogram 

 
Kilde: Utdanningsdirektoratet. 

Figur 3.5 Hva kan du tenke deg å jobbe med? 

 
Note: Flere svar mulig, figuren viser et utvalg av alternati-

vene. 
Kilde: Ipsos (2019). 
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nen energi og miljø, bygg, anlegg og industri eller 

olje og gass. 

I Ipsos (2019) svarer to av tre unge at de utdanner 

seg for å holde yrkes- og karrieremulighetene åpne. 

Samtidig svarer nærmere 60 prosent at de utdanner 

seg for å oppnå en bestemt karriere. Halvparten av 

respondentene er uenige i at det er lett å velge riktig 

utdanning og synes det er vanskelig å se sammen-

henger mellom yrker og utdanninger. 56 prosent av 

respondentene mener selv de har den informasjo-

nen de trenger for å ta gode utdannings- og yrkes-

valg. På ungdomsskolen er det 68 prosent som me-

ner de har den informasjonen de trenger.  

At to av tre utdanner seg for å holde yrkes- og kar-

rieremulighetene åpne, samtidig som mange opple-

ver å ha mangelfull informasjon om utdanningsval-

gene understreker usikkerheten elevene står over-

for ved valg av utdanningsprogram. I et samfunns-

økonomisk perspektiv er denne usikkerheten en 

kostnad for elevene, som kan ende med valg av feil 

utdanning eller oppfatninger om at framtidige yrkes- 

og karrieremuligheter begrenses med enkelte valg. 

Ved å velge studieforberedende programmer kan 

noen ungdommer utsette valget av mer yrkesrettet 

utdanning i noen år (Høst, Seland, & Skålholt, 

2013). Formålet med en sånn utsettelse er mer tid 

til å vurdere egne interesser og innhente mer infor-

masjon om muligheter i arbeidsmarkedet. På den 

måten reduseres ungdommens egne kostnader 

som følger av usikkerhet. 

Konsekvensen av at de yrkesrettede utdanningsval-

gene utsettes kan være at uforholdsmessig mange 

elever velger studieforberedende programmer, 

framfor yrkesfaglige programmer. Vridningen mot 

de studieforberedende programmene forsterkes yt-

terligere dersom elevene oppfatter søking til yrkes-

faglige programmer som begrensende for mulighe-

ten til omvalg eller karriereutvikling senere. 

Gitt dagens praksis med i stor grad å innfri elevenes 

førsteønske om utdanningsprogram, er det viktig at 

elevene har både nødvendig og god informasjon om 

muligheter og konsekvenser av valget av utdan-

ningsprogram.  

Det er ikke gitt at mer informerte elevers ønsker i 

større grad samsvarer med de kompetansebeho-

vene arbeids- og næringslivet rapporterer om. Ele-

venes ønsker påvirkes også av indre motivasjon, 

som for eksempel ikke trenger å samsvare med næ-

ringslivets behov, for eksempel om flere fagarbei-

dere. Bedre informasjon i seg selv øker ikke nød-

vendigvis søkingen til de yrkesfaglige utdannings-

programmene, fordi mulighetene samtidig må til-

fredsstille elevenes interesser og mål for framtiden. 

Arbeids- og næringslivet som helhet står sannsyn-

ligvis overfor mangel på arbeidskraft i årene fram-

over. Gitt denne samfunnsutfordringen kan det stil-

les spørsmål ved om fordelingen av elevene mellom 

studieprogrammene i videregående opplæring i 

større grad bør gjenspeile andre vurderinger enn 

innfrielse av elevenes ønsker om utdanningspro-

gram. Det innebærer i så fall en tydeligere styring 

av inntaket fra fylkesadministrasjonens side. 

Det er både fordeler og ulemper knyttet til tydeligere 

styring av fordelingen av elevmassen. På én side 

kan samsvaret med arbeids- og næringslivets be-

hov øke. På en annen side finner forskning en posi-

tiv sammenheng mellom gjennomføring og innfridd 

førsteønske. Det er ikke opplagt hvordan avvei-

ingen av disse hensynene bør foretas. 

3.4 Elevgruppenes seleksjon til yrkesfagene på-

virker gjennomføringen 

Det er en utfordring for dimensjoneringen at fullfø-

ringen i de yrkesfaglige programmene er lavere enn 

i de studieforberedende programmene.  



 

 

24 DIMENSJONERING AV UTDANNINGSTILBUDET | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Forskjellene i gjennomføring mellom programmene 

skaper et gap mellom dimensjoneringen av inntaket 

og antall elever som fullfører med studie- eller yr-

keskompetanse.  

I skoleåret 2020–2021 er elevene på Vg1 omtrent 

likt fordelt mellom studieforberedende og yrkesfag-

lige utdanningsprogrammer, jf. tabell 3.1. Legger vi 

til grunn at gjennomføringen er på nivå med perio-

den 2014–2020 er resultatet målt i elever som full-

fører med studie- og yrkeskompetanse fordelt nær-

mere 60 prosent på studieforberedende og 40 pro-

sent fra yrkesfaglige programmer.  

I tillegg kommer flyt av elever mellom studiepro-

grammene underveis i utdanningen. Blant yrkesfag-

elevene som gikk på Vg2 i 2019–2020 var det 

23 prosent som gikk over til påbygg i 2020–2021, 

dette er ikke tatt hensyn til i regneeksempelet. 

Tabell 3.1 Regneeksempel på virkningen av ulik 
fullføringsgrad i videregående opplæring  

Studie- 
forberedende Yrkesfag 

Antall elever 
37 528  
(51%) 

36 557 
(49%) 

Fullføringsgrad 
2014-2020 

89 % 68 % 

Beregnet antall 
elever som full-
fører 

33 437 
(57%) 

24 968 
(43%) 

Note: Regneeksempelet tar ikke hensyn til flyt mellom stu-
dieprogrammene underveis i utdanningsløpet. 

Kilde: Udir, SSB og SØAs beregninger. 

Det er flere årsaker til at gjennomføringen i de yr-

kesfaglige programmene er lavere enn i de studie-

forberedende programmene, blant annet det å få 

innfridd førsteønske om studieprogram.  

 
6 Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet fra alle standpunkt- 
og eksamenskarakterene på vitnemålet fra ungdomsskolen. Grunnskole-
poengene danner grunnlag for opptak til videregående opplæring. 

Den viktigste forklaringsvariabelen er imidlertid den 

kunnskapen elevene har med fra grunnskolen, målt 

som grunnskolepoeng (SSB, 2020). På alle utdan-

ningsprogrammer har de med flere grunnskolepo-

eng6 høyere sannsynlighet for å fullføre enn de med 

færre grunnskolepoeng. 

Når vi kontrollerer for elevenes grunnskolepoeng, 

framstår sammenligningen av gjennomføringen i de 

studieforberedende og yrkesfaglige utdanningspro-

grammene annerledes, jf. figur 3.6. Blant elevene 

som har 30 eller flere grunnskolepoeng er det prak-

tisk talt ingen forskjell i gjennomføringsraten mellom 

studieprogrammene. Blant elevene som har færre 

enn 30 grunnskolepoeng er gjennomføringen i de 

yrkesfaglige programmene 6 prosentpoeng høyere 

enn i de studieforberedende programmene. 

At gjennomføringen i de yrkesfaglige programmene 

er like eller høyere når vi kontrollerer for grunnsko-

lepoeng indikerer at det er ulike elevgruppers selek-

sjon inn i utdanningsprogrammene som er av størst 

betydning for den samlede gjennomføringen. Nes-

ten 70 prosent av elevene som startet i de yrkesfag-

lige programmene i 2014 hadde færre enn 

40 grunnskolepoeng, jf. figur 3.7. I de studieforbere-

dende programmene utgjorde den samme gruppen 

kun 20 prosent av elevene. Gjennomsnittlig antall 

grunnskolepoeng er dermed betydelig lavere blant 

de som gikk på yrkesfaglige programmer, som også 

er en viktig forklaringsfaktor på hvorfor den samlede 

gjennomføringen var lavere enn i studieforbere-

dende utdanningsprogrammer. 

I tillegg til grunnskolepoeng er det å få læreplass av-

gjørende for å fullføre yrkesfaglige utdanningspro-

grammer på normert tid. Elever som har fått lære-

plass i bedrift har 39 prosent høyere sannsynlighet 
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for å fullføre enn de som søkt og ikke fått læreplass 

eller alternativt tilbud om opplæring (SSB, 2020).  

Elevene er ikke garantert læreplass som en del av 

utdanningstilbudet. Som lærlinger blir elevene an-

satt i lærebedriftene. Prosessen har dermed flere 

fellestrekk med ordinære ansettelsesprosesser i ar-

beidslivet enn øvrige søkeordninger i utdannings-

systemet. I 2020 var det nærmere 28 800 som 

søkte om læreplass, 79 prosent av søkerne fikk en 

lære- eller opplæringskontrakt, og startet opplæring 

i bedrift. I Kompetansebarometeret 2019 oppga le-

derne i lærebedriftene i NHO at erfaringer fra utplas-

seringer i bedriften, at søkeren har gode karakterer 

og gode norskkunnskaper som de viktigste egen-

skapene ved ansettelse av lærlinger. 

I Kompetansebarometeret 2019 er det over 30 pro-

sent av lærebedriftene som ikke får tak i lærlinger 

innen bygg- og anleggsteknikk eller teknikk og indu-

striell produksjon, til tross for et behov. På den 

andre siden står henholdsvis 13 og 19 prosent av 

de som har søkt lærekontrakt i de to samme utdan-

ningsprogrammene uten lærekontrakt eller opplæ-

ringskontrakt.  

Det er mange og sammensatte årsaker til at søkere 

ikke får lærekontrakter. I Kompetansebarometeret 

2019 svarer 42 prosent av lærebedriftene at de ikke 

hadde tatt inn lærlinger, på tross av behov. De vik-

tigste årsakene var høyt fravær og dårlige praktiske 

og sosiale ferdigheter blant lærlingene. 

Årsakene virksomhetslederne oppgir samsvarer 

med funn om kjennetegn ved elever som ikke har 

fått lærekontrakt. Utdanningsdirektoratet (2018) fin-

ner at søkere som har fått læreplass i gjennomsnitt 

har 6,8 flere karakterpoeng og 3,6 prosent mindre 

fravær enn søkere som ikke har fått læreplass. Brat-

holmen og Ekren (2020) finner at elever som har 

søkt, men ikke fått læreplass har 31 prosentpoeng 

lavere sannsynlighet for å fullføre på normert tid. De 

som ikke fikk læreplass, har også svakere tilknyt-

ning til arbeidslivet ti år etter. 

Figur 3.6 Gjennomføring i videregående opplæring 
2014-2020, fordelt på grunnskolepoeng og studie-
program 

 
Kilde: SSB, tabell 12966. 

Figur 3.7 Elever i videregående opplæring 2014-
2020, fordelt på grunnskolepoeng og utdannings-
program 

 
Kilde: SSB, tabell 12996. 
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I tillegg til karakterer, ferdigheter og fravær kan det 

være andre årsaker til manglende samsvar mellom 

antall som søker og antall som blir ansatt. Én årsak 

kan være at virksomhetene som har udekkede be-

hov er lokalisert andre steder i regionen eller landet 

enn der lærlingene er tilgjengelige.  

En annen årsak kan være at det er mangel på noen 

programområder innenfor utdanningsprogram-

mene, men ikke på andre. Andelen som har fått 

lærekontrakt i betong- og brønn- og borefaget er for 

eksempel over 90 prosent, som indikerer stort be-

hov for lærlinger. I malerfaget er andelen på 77 pro-

sent. Det er likevel bare 20 prosent som oppgir 

«andre årsaker» i Kompetansebarometerets spørs-

mål om årsak til at lærlinger ikke ble tatt inn. 

Analysen over har vist hvordan seleksjonen av ulike 

elevgrupper inn i henholdsvis studieforberedende 

og yrkesfaglige utdanningsprogrammer påvirker 

gjennomføringen og muligheten for å få læreplass.  

Samtidig viser gjennomføringen kontrollert for 

grunnskolepoeng at for et gitt utgangspunkt er gjen-

nomføringen i yrkesfagene minst like god som i de 

studieforberedende fagene. Det bør jobbes videre 

med tiltak for å bidra til at elevgrupper som allerede 

i dag søker seg til de yrkesfaglige programmene 

fullfører i enda høyere grad. 

Analysen indikerer at å øke yrkesfagenes attraktivi-

tet for elevgrupper med flere grunnskolepoeng er 

det som vil gi mest effekt på både gjennomføring og 

overgangen mellom opplæring i skole og opplæring 

i bedrift. Gitt at det er positiv korrelasjon mellom an-

tall grunnskolepoeng, karaktersnitt i videregående 

opplæring og lavt fravær vil økt attraktivitet for elev-

grupper med flere grunnskolepoeng også adressere 

årsakene til at lærlinger ikke får læreplass. 

Å øke de yrkesfaglige utdanningsprogrammenes at-

traktivitet handler dels om å gi elevene mer informa-

sjon om sammenhengen mellom de yrkesfaglige ut-

danningsprogrammene og arbeidsoppgaver, samt 

mulig yrkes- og karriereveier etter utdanningen.  

Like mye må imidlertid elevene motiveres til å søke 

yrkesfaglige programmer. I spørreundersøkelser 

svarer de unge at de ønsker seg jobber med inter-

essante og givende arbeidsoppgaver, god lønn og 

utviklingsmuligheter. Arbeidsgivere som har behov 

for faglært arbeidskraft har et ansvar for å vise både 

elevene og omgivelsene at de kan tilby oppgaver og 

en arbeidshverdag elevene er interessert i. 

3.5 Mangel på arbeidskraft problematiserer inn-

frielse av elevenes førsteønske 

Tilgangen på læreplasser er den viktigste indikato-

ren for dimensjonering av utdanningstilbudet i vide-

regående opplæring i henhold til næringslivets be-

hov. Fylkeskommunene legger stor vekt på forutsig-

barhet i tilgangen på læreplasser for dimensjonering 

av lærefagene, fordi å få læreplass er av så stor be-

tydning for gjennomføring. 

De kommende årene står Norge overfor både de-

mografiske endringer og en gradvis omstilling fra 

petroleumsrettet økonomi. En sannsynlig konse-

kvens av disse og andre endringer er mangel på ar-

beidskraft i de kommende årene, jf. kapittel 2.1.  

Stabilt og fallende antall 16-åringer får direkte kon-

sekvenser på omfanget av videregående opplæ-

ring, samtidig som det kan bli behov for tydeligere 

prioriteringer i dimensjoneringen av tilbudet. Konse-

kvenser av og sammenhenger mellom næringenes 

behov for arbeidskraft, antall ungdommer og udek-

kede kompetansebehov i arbeidsmarkedet kan for-

klares gjennom et stilisert eksempel, jf. tabell 3.2. 

I eksempelet er det totalt 400 elever i kullet, halv-

parten har yrkesfaglige programmer som førsteøn-

ske. Av disse har totalt 100 elever helse og opp-

vekst, elektro- og datateknologi eller bygg- og an-
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leggsteknikk som førsteønske. Arbeids- og næ-

ringslivet har behov for 100 lærlinger fra hvert pro-

gram. Altså overstiger arbeids- og næringslivets to-

tale behov antall søkere til de yrkesfaglige program-

mene. Søkingen etter førsteønske er fordelt med til-

svarende andeler som elevenes førsteønsker i sø-

kingen til videregående opplæring i 2021. 

Gitt eksempelet blir resultatet i arbeidsmarkedet at 

50 prosent av behovet innen helse- og oppvekst 

dekkes, mot 28 prosent innen elektro- og datatek-

nologi og 21 prosent innen bygg- og anleggstek-

nikk. Regneeksempelet løfter fram flere problemstil-

linger og utfordringer knyttet til hvordan næringslivet 

skal få dekket sine kompetansebehov. 

Både samfunnet og næringslivet må i hovedsak ta 

størrelsen på ungdomskullene for gitt, i hvert fall de 

nærmeste årene. 

Den første faktoren som kan påvirkes er andelen av 

elevene som søker seg til yrkesfag generelt, og de 

tre utvalgte programområdene spesielt. Alt annet 

likt vil økt antall elever med yrkesfaglige program-

mer som førstevalg også øke andelen av kompetan-

sebehovene som dekkes. 

En annen faktor som kan påvirkes er fordelingen av 

elevenes ønsker mellom de tre utvalgte program-

områdene. Dersom flere elever opplever bygg- og 

anleggsteknikk som attraktivt, vil andelen av næ-

ringslivets behov for denne kompetansen øke, men 

da på bekostning av de to andre programmene. 

Næringslivet selv har den viktigste rollen i arbeidet 

med å være attraktive og motivere elever til å søke 

utdanningsprogrammer de har behov for. Fylkesad-

ministrasjonene og myndighetene ellers tilbyr i 

større grad generell informasjon om alle utdan-

ningsprogrammene. 

Et tredje alternativ er at inntakssystemet brukes mer 

aktivt for å fordele elevene på de tre utdanningspro-

grammene. Én tilnærming er at inntaket skal dimen-

sjoneres med utgangspunkt i hvor stor andel av ar-

beids- og næringslivets behov som dekkes av elev-

massen. I dette eksempelet tilsier det en jevn forde-

ling mellom alle de tre utdanningsprogrammene. Til-

nærmingen kan også fange opp situasjoner der be-

hovene er ulike, og da fordele flere av elevene mot 

de utdanningsprogrammene som har størst behov. 

Samtidig må det ligge konkrete og brede samfunns-

messige vurderinger til grunn for bruk av inntaks-

systemet på denne måten. 

Tabell 3.2 Regneeksempel om sammenhengen mellom antall elever, søkere til de yrkesfaglige pro-
grammene og hvor stor andel av næringslivets behov som blir dekket 

Totalt antall elever 400 

Søkere til yrkesfaglige ut-
danningsprogrammer 

200 

Søkere til programområ-
dene 

100 

Utdanningsprogram 
Helse og  
oppvekst 

Elektro- og 
datateknologi 

Bygg- og  
anleggsteknikk 

Behov/læreplasser 100 100 100 

Søkere fordelt på  
førsteønske 

50 28 21 

Dekket andel av behovet 50 % 28 % 21 % 

Note: Regneeksempelet forutsetter at 100 prosent får innfridd førsteønske og at alle fullfører utdanningsprogrammet de 
starter på. 

Kilde: SØA, basert på søkertall til yrkesfaglige utdanningsprogrammer i 2021. 
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Praksisen med å innfri elevenes førsteønsker kan 

være uheldig i situasjoner der mange næringer mel-

der om udekkede kompetansebehov og behov for 

lærlinger. Grunnen er at elevplassene og læreplas-

sene i de mest populære programmene blir fylt opp 

først. Det kan videre ha betydning for elevgrunnla-

get på de andre programmene, som kan bli for lite 

til å opprettholde eller etablere skoletilbud. 

Et avveiingskriterium er hvilke hensyn som i størst 

mulig grad bidrar til økonomisk vekst og medføl-

gende velferd. Frafall svekker økonomisk vekst ved 

at elevenes opplæringstid forlenges unødig eller at 

ungdommen støtes ut av arbeidslivet. Økt priorite-

ring av yrkesretninger med udekket arbeidskraftbe-

hov og som også tilbyr god avlønning vil ha en mer 

direkte kobling til økonomisk vekst. Over tid kan en 

slik prioritering også vise seg motiverende ved at 

kunnskap om arbeidsmuligheter formidles til nye 

ungdomskull gjennom praktiske eksempler.  

I en periode med mangel på arbeidskraft framstår 

vektlegging av arbeidsmarkedets behov som vikti-

gere for langsiktig velferd enn innfrielse av første-

ønske for alle elever. 

3.6 Spesielle utfordringer for små fag og distrik-

ter med lite elevgrunnlag 

På Vg2 søker elevene seg til programområder in-

nenfor hvert utdanningsprogram. Ved valg av pro-

gramområde varierer andelen som får innfridd førs-

teønsket betydelig mer enn ved inntaket til Vg1. Ut-

fordringene er særlig store i distrikter med begren-

set elevgrunnlag og programområder der den sam-

lede søkingen nasjonalt er liten. 

I de studieforberedende utdanningsprogrammene 

får mer enn 95 prosent av elevene også innfridd sitt 

førsteønske til Vg2. 

I de yrkesfaglige programmene får også flertallet av 

søkerne innfridd førsteønske om programområde, 

men variasjonen er betydelig større enn i de studie-

forberedende programmene, jf. figur 3.8. For ek-

sempel fikk bare 60 prosent innvilget førsteønske 

om informasjonsteknologi og medieproduksjon på 

Vg1. Blant de som søkte programområde på 

samme utdanningsprogram til Vg2 fikk imidlertid om 

lag 90 prosent innfridd førsteønske. 

Figur 3.8 Andel av søkerne som fikk innfridd førsteønske på Vg1 og Vg2 i de yrkesfaglige studieprogram-
mene i 2021 

 
Kilde: Utdanningsdirektoratet. 
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Innenfor bygg- og anleggsteknikk er tendensen 

motsatt, der en lavere andel av søkerne får innfridd 

sitt førsteønske om programområde på Vg2 enn de 

som tas inn til Vg1. Andelen varierer fra 56 prosent 

i anleggsteknikk, til 89 prosent i treteknikk. Det er 

lignende variasjoner i utvalgte fag under alle de yr-

kesfaglige utdanningsprogrammene. 

Det kan være ulike årsaker til at andelen som får 

førsteønsket sitt innfridd varierer mellom fagene. 

Her peker vi på to forhold som etter vår vurdering er 

sentrale forklaringer, knyttet til behov og geografi. 

Det første momentet er knyttet til det samlede be-

hovet for arbeidskraft med kompetanse i de fagene 

der andelene som får innfridd førsteønsket er rela-

tivt lave. I noen yrkesfag er den samlede nasjonale 

etterspørselen etter fagarbeiderne for liten til at det 

er mulig eller hensiktsmessig å tilby fagene i hele 

landet. Tilgang på fagkompetansen er likevel viktig 

for at næringslivet skal få levert sine varer og tjenes-

ter i markedet og påfølgende verdiskaping (NOU 

2019: 25). Denne etterspørselsfaktoren vil også 

gjenspeiles i tilgangen på læreplasser. 

Det kan også være at noen programområder er 

svært populære blant elevene, og at elevenes øns-

ker overstiger det samlede behovet. Det kan for ek-

sempel være tilfelle for ambulansefaget. Over 1 000 

elever hadde ambulansefaget som førsteønske i 

2021, men under 30 prosent fikk ønsket innfridd. 

Relatert til det samlede behovet er den geografiske 

fordelingen av elever og lærebedrifter, både regio-

nalt og nasjonalt. Dersom elevene som søker seg til 

de enkelte programområdene er spredt på forskjel-

lige skoler i fylket, kan det være manglende elev-

grunnlag for å tilby programområdet på alle skolene. 

Resultatet kan være at elevene enten må reise langt 

eller at de begynner på andre programområder, 

 
7 Dette inkluderer offentlig eide foretak, jf. SSB, tabell 13122. 

som igjen får konsekvenser for næringslivets tilgang 

på lærlinger fra skolene i sitt lokalmiljø.  

Våre intervjuer tyder på at fylkeskommunene øns-

ker å opprettholde tilbudene av de enkelte program-

områdene også i områder med begrenset elev-

grunnlag. På sikt er det likevel ikke økonomisk bæ-

rekraftig å opprettholde tilbud som ikke har tilstrek-

kelig antall elever over tid. 

Det finnes en landslinjeordning for et utvalg av små 

og utstyrstunge programområder. Liedutvalget fore-

slår å utrede regionale eller nasjonale kompetanse-

sentre. Kompetansesentrene skal være definerte 

skoler med ansvar for opplæring i små og utstyrs-

tunge fag på regionalt eller nasjonalt nivå (NOU 

2019: 25).  

Det må vurderes om opplæringen i eventuelle kom-

petansesentre også kan tilpasses det geografiske 

elementet knyttet til elevenes bosted og lærebedrif-

tenes lokasjon. Koronapandemien har vist at det fin-

nes en fleksibilitet ved bruk av digitale løsninger, 

særlig i teoretiske fag. Samtidig fant en arbeids-

gruppe at elever som skulle ha praksisopplæring i 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer var blant de 

hardest rammede av pandemien (Parr, et al., 2021).  

En mulig innretning av opplæringen kan være digital 

teoriundervisning kombinert med samlingsbasert 

praktisk undervisning. En videreutvikling av dette 

forslaget krever imidlertid en mer grundigere vurde-

ringer av pedagogiske forhold enn vi gjør her. 

3.7 Etter- og videreutdanning av voksne i videre-

gående opplæring 

Ungdomskullene utgjør årlig mellom 55 000 og 

70 000 personer fram mot 2040. Privat sektor sys-

selsatte som helhet 1,8 millioner personer i 2020.7 

Tilførselen av ny kompetanse gjennom ungdoms-
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kullene kan ikke dekke alle kompetansebehovene i 

næringslivet. Dette gjenspeiles også i Kompetanse-

barometeret. Å heve kompetansen til dagens an-

satte framstår derfor som den viktigste strategien for 

å dekke virksomhetenes kompetansebehov. 

I 2020 hadde 15 prosent av de sysselsatte i alderen 

20–66 år grunnskole som høyeste fullførte utdan-

ningsnivå. Både framskrivinger av arbeidslivets 

kompetansebehov og Kompetansebarometeret til-

sier at næringslivets etterspørsel etter personer 

med grunnskole som høyeste fullførte utdannings-

nivå er fallende (Cappelen, Dapi, Gjefsen, & Stølen, 

2020; Rørstad, Børing, & Solberg, 2021). Dette ska-

per et behov for å gi voksne generelt og arbeidsta-

kere spesielt mulighet til å fullføre og bestå videre-

gående opplæring. Det kan også bidra til å øke del-

takelsen i arbeidslivet. 

Antall voksne i videregående opplæring har økt de 

siste årene. I 2019–2020 var det 16 600 voksne i 

videregående opplæring, som er en økning på 

36 prosent siden 2015–2016.  

Voksne i videregående opplæring har ulike bak-

grunner, med alt fra personer som ikke har videre-

gående opplæring fra før, til de som har påbegynt 

og ikke fullført til personer som ønsker å oppnå ny 

studie- eller yrkeskompetanse. Flertallet av de 

voksne i 2019–2020 går på yrkesfaglige utdan-

ningsprogrammer, og 40 prosent av disse går på 

helse- og oppvekstfag. 

I fullføringsreformen er det et mål at videregående 

opplæring skal være en sentral arena for å lære hele 

livet (Kunnskapsdepartementet, 2021). Voksne del-

takere i videregående opplæring har krav på et opp-

læringstilbud som er tilpasset deres livssituasjon, 

som er viktig for å omgå de barrierene personer står 

overfor gjennom forpliktelser i jobb og privatliv. 

Det finnes ulike ordninger for å dokumentere ar-

beidstakeres realkompetanse, for eksempel Prak-

siskandidat og Fagbrev på jobb. Begge ordningene 

legger til rette for å ta fag- eller svennebrev, men 

uten krav om å ha bestått fellesfagene i den ordi-

nære videregående opplæringen. Muligheten til å 

oppnå fag- og svennebrev gjennom realkompetan-

sevurderinger framstår særlig viktig for personer 

som allerede er i arbeidsmarkedet. 

Modulorganisert opplæring kan være et fleksibelt 

system for voksnes gjennomføring i videregående 

opplæring. Det er igangsatt et forsøk med modul-

strukturert fag- og yrkesopplæring i de eksisterende 

læreplanene for tretten lærefag. Deltakerne i forsø-

ket skal opp til den samme fag- og svenneprøven 

som ordinære lærlinger. Evalueringen av forsøket 

pågår fram til 2023 (Kunnskapsdepartementet, 

2021). 

3.8 Mulige tiltak 

I dette kapittelet har vi pekt på noen sentrale utford-

ringer fylkeskommunene, næringslivet og samfun-

net står overfor, knyttet til dimensjoneringen av ut-

danningstilbudet i videregående opplæring. 

▪ Arbeidsmarkedets kompetansebehov bør i 

større grad styre inntaket til videregående opp-

læring 

Vår vurdering er at fylkeskommunene i større grad 

bør vektlegge hvor stor andel av arbeids- og næ-

ringslivets behov for lærlinger som blir dekket på 

tvers av programområdene. Skal en slik endring 

fungere bør analysene i forkant også ta inn vurde-

ringer av inntektsmuligheter. Det har liten mening å 

prioritere arbeidsmuligheter i lavinntektsyrker over 

yrker med høyere avlønning, dersom begge mang-

ler lærlinger. Y-nemdene bør ha en klar rolle som 

kunnskapsleverandør også om potensielle inntekts-
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muligheter, kombinert med offentlige data om 

lønnsutvikling for ulike yrkesgrupper. 

Prioriteringene av næringslivets behov aktualiseres 

ytterligere i sammenheng med demografiske end-

ringer og sannsynlig arbeidskraftsituasjon i norsk 

økonomi framover. I praksis vil høyere prioritering 

av næringslivets behov trolig medføre at flere elever 

ikke får oppfylt førsteønsket. Førsteønsker er imid-

lertid en bevegelig størrelse, og kan i seg selv på-

virke utviklingen i elevenes førsteønsker over tid. 

▪ Næringslivet må stille med læreplasser og har 

interesse av å øke yrkesfagenes attraktivitet 

Tilgangen på læreplasser er det viktigste direkte 

signalet for fylkeskommunens dimensjonering av 

skoletilbudet til lærefagene. Næringslivet må fortsatt 

koordinere sine behov og gi tydelige signaler til 

både y-nemnda og fylkeskommunen om behovet og 

forutsigbarheten for lærlinger. 

Næringslivet har interesse av å øke yrkesfagenes 

attraktivitet blant elevene i ungdomsskolen. Attrak-

tiviteten er knyttet til både oppgaver, lønn og karrie-

remuligheter. Konkret involvering i faget utdan-

ningsvalg på ungdomsskolen er et mulig tiltak. Også 

foreldre og andre som påvirker elevenes utdan-

ningsvalg må ivaretas i informasjonsarbeidet. 

Kontrollert for grunnskolepoeng er gjennomføringen 

i yrkesfaglige og studieforberedende utdannings-

programmer omtrent lik. Økt attraktivitet bidrar til å 

heve karaktersnittet blant elevene i yrkesfaglige 

programmer. Høyere karakterer adresserer også ut-

fordringene i overgangen mellom opplæring i skole 

og bedrift, som er knyttet til elevenes fravær og 

praktiske og sosiale ferdigheter. 

▪ Fylkeskommunene bør ta i bruk nye løsninger 

for å opprettholde små fag og tilby flere pro-

gramområder i distriktene 

Det er ikke realistisk å opprettholde lokale skoletil-

bud av alle utdanningsprogrammer og programom-

råder i alle distrikter og regioner, særlig med antall 

programområder på Vg2. Det er behov for nye løs-

ninger for å ivareta både elevenes ønsker og kom-

petansebehov, som kan være spredt over relativt 

store geografiske områder innad i fylkene. 

Liedutvalgets foreslår å utrede etableringen av regi-

onale kompetansesentre. Kompetansesentrene 

skal ha regionalt eller nasjonalt ansvar for tilbudet 

av utvalgte programområder. Utredningen bør eks-

plisitt vurdere å kombinere digital teoriundervisning 

og samlingsbasert praksisundervisning for å legge 

til rette for et bredere tilbud av programområder i 

distriktene, samtidig som elevenes behov for å reise 

langt eller flytte reduseres. 

▪ Fylkeskommunene og partene i arbeidslivet bør 

samarbeide om å videreutvikle tilbudet av etter- 

og videreutdanning i videregående opplæring 

Den årlige tilførselen av arbeidskraft og kompe-

tanse fra ungdomskullene kan bare dekke en liten 

del av kompetansebehovene i næringslivet. Samti-

dig øker kompetansekravene til sysselsatte både 

med og uten videregående opplæring i takt med tek-

nologisk og annen utvikling. 

Dimensjoneringen av videregående opplæring må 

legge til rette for sektorens rolle som EVU-aktivitet. 

Det finnes allerede ordninger for realkompetanse-

vurderinger som vei til fag- og svennebrev. Videre-

utvikling av EVU-tilbudet i videregående opplæring 

bør se til resultatene fra modulforsøket, som er 

igangsatt av Kompetanse Norge. 
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Fagskolene tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. I 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læ-

ring er fagskoleutdanningene formelt på nivå 5, et 

selvstendig nivå mellom videregående opplæring 

og høyere utdanning ved universiteter og høyskoler 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Utdanningene 

på fagskolene er i utgangspunktet utviklet i nær til-

knytning til arbeidslivets behov, og bygger oftest på 

fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse. 

Dagens fagskoler har svært forskjellige historiske 

røtter, og begrunnelser for sitt utdanningstilbud. 

Den eldste fagskolen, Skiensfjorden tekniske fag-

skole, ble startet tilbake i 1887. Siden starten av 

2000-tallet har fagskolene fått fornyet oppmerksom-

het i utdanningssystemet, særlig sett i sammenheng 

med behovet for livslang læring og målrettede ut-

danningstilbud. 

Selv om fagskolene har lange historiske røtter, er 

fagskolenes faglige og regulerte rolle i det moderne 

utdanningssystemet fortsatt i støpeskjeen. Som en 

framvoksende del av utdanningssystemet er det nå 

et tidsbegrenset mulighetsvindu for tydelig å defi-

nere fagskolenes rolle, både i sammenheng med 

konkrete kompetansebehov i arbeidslivet og de øv-

rige nivåene i det formelle utdanningssystemet. 

I dette kapittelet gjennomgår vi sentrale kjennetegn 

ved fagskolesektoren, og sektorens samarbeid med 

og koblinger mot arbeidslivet. Avslutningsvis drøfter 

vi noen sentrale utviklingstrekk i fagskolesektroen, 

sett opp mot både arbeidsmarkedets kompetanse-

behov generelt og fagskolenes rolle i det formelle 

utdanningssystemet. 

4.1 En utdanningssektor i vekst 

I 2021 er det 61 fagskoler i Norge (DBH, 2021). Om 

lag to av tre fagskoler er privateide. Antall fagskoler 

er redusert over tid, særlig som følge av sammen-

slåinger av institusjonene. Offentlige fagskoler er 

også sammenslått som følge av regionreformen. 

Høsten 2021 var det registrert over 27 000 studen-

ter i høyere yrkesfaglig utdanning. Antall studenter 

har økt med over 65 prosent siden 2013. Likevel ut-

gjør fagskolene en relativt liten del av den samlede 

studentmassen. Til sammenligning var det registrert 

over 300 000 studenter i høyere utdanning i 2020. 

Fagskolesektoren har over tid utviklet seg fra å om-

fatte et relativt lite utvalg teknisk rettede utdan-

ninger, til å bli en dynamisk og allsidig utdannings-

sektor. I 2020 var 40 prosent av studentene regi-

strert innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag 

og tekniske fag, jf. figur 4.1. Andelen i denne fagret-

ningen er redusert fra nærmere 50 prosent for ti år 

siden. Helse-, sosial- og idrettsfag er den nest 

største gruppen, med nærmere 25 prosent av stu-

dentene. Helse- og sosialfagene er den gruppen 

som har økt mest i omfang de siste ti årene. 

Om lag 60 prosent av studentene søker opptak på 

grunnlag av yrkesfaglig videregående opplæring. 

4 Fagskole 

Figur 4.1 Registrerte fagskolestudenter i 2020, 
fordelt på fagfelt 

 
Kilde: SSB, tabell 09400. 
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Ytterligere 10 prosent er tatt inn på grunnlag av real-

kompetanse, mens 20 prosent av studentene har 

søkt opptak på grunnlag av generell studiekompe-

tanse. Andelen som søker opptak på grunnlag av 

yrkesfaglig videregående opplæring er høyest innen 

naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske 

fag og helse- og sosialfag. Innen humanistiske og 

estetiske fag og samfunnsfag og juridiske fag er an-

delen med generell studiekompetanse relativt høy. 

Flertallet av fagskolestudentene har videregående 

opplæring eller annen fagskoleutdanning før siste 

påbegynte fagskoleutdanning (NIFU, 2020). Det er 

likevel en andel av studentene som har fullført høy-

ere utdanning, og som har begynt på fagskolen et-

terpå. Andelen varierte mellom 27 prosent i økono-

miske og administrative fag til 4 og 2 prosent i hen-

holdsvis tekniske og maritime fag. Innenfor enkelte 

fagområder er det altså også flere som har høyere 

utdanning som finner utdanningstilbudet ved fags-

kolene relevant for sin karrierevei. 

NIFU (2020) finner at motivasjonen for å starte på 

fagskole blant ferdige kandidater i 2018 og 2019 

blant annet var knyttet til å få nye arbeidsoppgaver, 

økt lønn og mer ansvar. Relativt få svarer at motiva-

sjonen var å få mindre fysisk krevende arbeid. 

65 prosent av studentene studerer deltid. Om lag 

halvparten deltar på stedbaserte studier, mens den 

andre halvparten deltar i nettbaserte studier. 

4.2 Dimensjoneringsprosessen og faktorer som 

påvirker dimensjoneringen 

Fagskoleloven regulerer omfanget av, innholdet i og 

kravene til høyere yrkesfaglig utdanning 

(Fagskoleloven, 2018). Fylkeskommunene har an-

svar for at det tilbys akkreditert fagskoleutdanning i 

samsvar med behovet lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Sektoren består av en blanding av offentlige og pri-

vate fagskoler. Det er institusjonene selv som utvik-

ler og dimensjonerer tilbudet av fagskoleutdan-

ninger. På institusjonsnivå har fagskolesektoren 

flere likhetstrekk md UH-sektoren enn med organi-

seringen av videregående opplæring.  

Høst, Lyby og Schwach (2019) omtaler fagskoleut-

danningene som «en brokete samling av fag med 

ulik bakgrunn». Dette gjenspeiles i den store varia-

sjonen av faglige profiler og størrelsen på fagsko-

lene, som også må sees i sammenheng med kjen-

netegn ved de ulike regionene. 

Variasjonen i størrelse og faglig profil påvirker også 

arbeidet med å dimensjonere utdanningstilbudet. I 

intervjuer er det beskrevet alt fra strategiske utvik-

lingsaktiviteter initiert av ledelsen, til initiativer fra 

enkeltansatte og  bransje- og næringsaktører som 

grunnlag for arbeidet med å utvikle nye utdannings-

tilbud. Prosessen kan dels virke tilfeldig, men er 

samtidig åpen for innspill fra flere parter. 

Faktorene som påvirker fagskolenes utvikling og di-

mensjonering er knyttet til arbeidsmarkedets behov 

og studentenes interesse for studiene. Vurderinger 

av faktorene er i hovedsak regionalt forankret:  

▪ Det regionale arbeidsmarkedets behov for kan-

didatenes kompetanse 

▪ Forventet søking til studiet 

▪ Vurdering av behov og mulighet for samarbeid 

med arbeidslivet om tilbud og gjennomføring 

▪ Tilgang på fagstab og arealer 

▪ Akkreditering og finansiering av utdanningstil-

budet 

Representanter og ressurspersoner fra relevante 

deler av arbeidslivet involveres i fagskolenes utvik-

lingsarbeid dialog. Dialogen med arbeidslivet er 

særlig knyttet til de tre første punktene.  

At utdanningstilbudet dekker et kompetansebehov i 

markedet er en grunnleggende forutsetning for at 
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utviklingsarbeidet igangsettes. Videre er fagskolene 

avhengige av søking og forutsigbarhet i antallet stu-

denter, for at tilbudet skal være bærekraftig og rele-

vant over tid. Det er en balanse mellom målrettede 

utdanninger med høy relevans for en liten gruppe, 

og en noe bredere utdanning med relevans for en 

større gruppe. I dialogen med arbeidslivet er det 

også relevant å kartlegge eventuelle behov og mu-

ligheter til samarbeid om både faglig utvikling og 

gjennomføring av utdanningen. 

Gitt at det finnes et behov for kompetansen og at 

utdanningstilbudet forventes å tiltrekke seg studen-

ter, begynner det faglige utviklingsarbeidet. 

Før utdanningstilbudet kan opprettes må institusjo-

nene ha tilgang på faglige ressurser som kan tilby 

utdanningen. Fagskoletilsynsforskriften krever at 

underviserne må ha formell utdanning minst på 

samme nivå som det undervises i, minst én person 

skal ha formell pedagogisk kompetanse, digital 

kompetanse relevant for utdanningen og relevant 

og oppdatert yrkeserfaring. På flere områder er de 

formelle kravene til undervisningspersonellet i fags-

kolene lavere enn i yrkesfaglig videregående opp-

læring (Lyckander & Grande, 2018). Samtidig er un-

dervisernes relevante og oppdaterte yrkeserfaring 

antatt å være viktig for kvaliteten i utdanningen. De 

fleste underviserne har også høyere formell kompe-

tanse enn det som kreves i forskriften. Fagskoletil-

synsforskriften krever også at utdanningen har en 

faglig ansvarlig ansatt i minst 50 prosent stilling ved 

fagskolen for at tilbudet skal bli akkreditert. 

Fagskoler har ikke institusjonsakkreditering, og må 

i hovedsak søke NOKUT om godkjenning av utdan-

ninger. Enkelte fagskoler har fått fagområdeakkre-

ditering, som innebærer at de har fullmakt til å akk-

reditere nye utdanningstilbud innen gitte fagområ-

der. Fagområdeakkrediteringen er gitt på bakgrunn 

av gode rutiner og systemer for kvalitetssikring.  

I den nye strategien for høyere yrkesfaglig utdan-

ning er ett av målene å gjøre det mulig for fagskoler 

å få institusjonsakkreditering (Kunnskaps-

departementet, 2021). Formålet er at fagskolene 

skal kunne respondere raskere på endringer i ar-

beidslivets behov, både med etablering av nye og 

endringer i eksisterende utdanningstilbud.  

Eventuell anbefaling om oppretting av nye utdan-

ningstilbud må begrunnes i de nevnte faktorene, 

overfor ledelse og styre i fagskolen. I intervjuer på-

peker representanter fra fagskolene at det alltid gjø-

res en intern vurdering av både relevans og mar-

kedspotensial for utdanningene. Flere har eksemp-

ler på utdanningstilbud som er utformet med ut-

gangspunkt i konkrete henvendelser fra arbeidsli-

vet, men der søkermassen etter etableringen har 

uteblitt. 

4.3 En tydelig arbeidsmarkedsrettet utviklings-

mulighet i utdanningssystemet 

Fagskolelovens formuleringer om formålet med og 

krav til innholdet i fagskoleutdanningene er konkret 

rettet mot kompetansebehov lokalt, regionalt og na-

sjonalt. Fagskoleutdanningen skal gi kompetanse 

som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet 

uten ytterligere opplæringstiltak. Videre skal utdan-

ningen være praksisnær og imøtekomme behovet 

for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet 

(Fagskoleloven, 2018). Lovens formuleringer om 

oppgaver og praksisnærhet utgjør et samfunnsopp-

drag om å tilby utdanninger som skal dekke konk-

rete kompetansebehov i arbeids- og næringslivet. 

Fagskolenes samfunnsoppdrag er mer konkret mål-

rettet mot oppgaver og praksis i arbeids- og næ-

ringslivet, sammenlignet med UH-institusjonene. 

UH-institusjonene skal på sin side tilby forsknings-

basert undervisning. Fagskolenes oppdrag omfatter 

ikke forskning og å utvide samfunnets kunnskaps-

front, jf. kapittel 5. 
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Fagskoleutdanningene utgjør formelt nivå 5 i Nasjo-

nalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

(NKR), som er nivået mellom videregående opplæ-

ring og høyere utdanning (Kunnskaps-

departementet, 2011). Nivå 6–8 i NKR er reservert 

til høyere utdanning.  

I noen innspill til Kunnskapsdepartementet har det 

vært ønsket at det skal åpnes for at enkelte utdan-

ninger i fagskolene kan plasseres på de høyere ni-

våene (Kunnskapsdepartementet, 2021). Innspil-

lene er begrunnet med at nivåplasseringen gjør det 

utfordrende å utvikle eller revidere utdanningstilbud 

for å møte høyere kompetansekrav i arbeidslivet. 

Fagskolesektoren har en viktig rolle som leverandør 

av arbeidsmarkedsrettet kompetanse i seg selv. Ut-

viklingen framover må samtidig ta inn over seg fag-

skolenes potensial som utviklingsmulighet og binde-

ledd mellom videregående opplæring og høyere ut-

danning i utdanningssystemet. En tydeligere rolle 

som får betydning på flere måter. 

Den offentlige debatten kan gi inntrykk av at å søke 

på yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videre-

gående opplæring er en «blindvei». Denne oppfat-

ningen påvirker sannsynligvis både antall og kjen-

netegn ved de som søker yrkesfaglige utdannings-

programmer på videregående opplæring, jf. kapit-

tel 3.4. Undersøkelser viser at elever og lærlinger i 

videregående opplæring i økende grad har planer 

om videre utdanning eller studier etter oppnådd fag- 

eller svennebrev (Kunnskapsdepartementet, 2021). 

En fagskolesektor med tilstrekkelig både reell og 

formell anerkjennelse som en høyere yrkesfaglig ut-

danning skaper flere utviklingsmuligheter og øker 

attraktiviteten til de yrkesfaglige programmene i vi-

deregående opplæring. Videreutdanning på fagsko-

lenivå gir kandidatene en attraktiv kombinasjon av 

 
8 Andelen som i undersøkelsen er helt uenige eller uenige i påstanden: 
«Om du jobber i samme stilling, utfører du samme arbeidsoppgaver» 

praktisk yrkeserfaring som fagutdannet og kompe-

tanse til å fylle nye roller i arbeidslivet. 

NIFUs kandidatundersøkelse blant ferdige fagsko-

lekandidater i 2017 og 2018 finner at de fleste er 

arbeidsaktive og jobber innenfor utdanningens fag-

felt etter fullført utdanning. På tvers av helse- og 

oppvekstfag, økonomi- og administrative fag, tek-

niske fag og i maritime fag har mellom 13 og 46 pro-

sent av kandidatene fått ny stilling hos sin arbeids-

giver etter utdanningen. Blant de som har beholdt 

samme stilling svarer i tillegg rundt 10 prosent at de 

har fått andre arbeidsoppgaver.8 Over halvparten av 

kandidatene sier seg enige i påstander om at de har 

mer å bidra med, har fått mer ansvar, at arbeidet er 

mer faglig utfordrende og at de er tryggere i jobben. 

I flere europeiske land er det observert en gradvis 

fallende andel av unge mennesker som søker yr-

kesfaglige programmer på videregående opplæ-

ring. I Sveits har imidlertid andelen vært stabil. Det 

kan sannsynligvis sees i sammenheng med at 

Sveits har gode ordninger for overgang mellom yr-

kesfaglig videregående opplæring og høyere utdan-

ning (Tønder, Aspøy, & Reegård, 2015). Dette kan 

også sees i sammenheng med usikkerheten som 

preger valget av utdanningsprogram i videregående 

opplæring, jf. kapittel 3.3. 

Ved fullført toårig fagskoleutdanning som er god-

kjent i henhold til fagskoleloven, oppnår kandida-

tene generell studiekompetanse. Etter fagskolen 

kan de som ønsker, dermed søke opptak til de fleste 

studieprogrammene innen høyere utdanning. 

4.4 Forutsigbarhet i finansieringssystemet er 

sentralt for utviklingen 

Fagskolene har i hovedsak tre finansieringskilder: 

statlige driftstilskudd fra Kunnskapsdepartementet, 

tilskudd fra fylkeskommunenes frie driftsmidler og 
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egenbetaling fra studentene. I tillegg kommer pro-

sjekt- og anbudsbaserte tilskudd fra Utdanningsdi-

rektoratet. Samlet sett disponerte fagskolene om 

lag 1,9 milliarder kroner i 2020. 

Den statlige tilskuddsordningen for fagskolene lig-

ner på den som gjelder for universiteter- og høysko-

ler, med en blanding av et grunntilskudd og et resul-

tatbasert tilskudd. Grunntilskuddet utgjorde 84 pro-

sent og det resultatbaserte tilskudd 16 prosent i 

2021 (Diku, 2020). Grunntilskuddet skal være forut-

sigbart, langsiktig og stabilt, og videreføres fra år til 

år. Endringer i grunntilskuddet kan blant annet skyl-

des satsninger, som økninger i studieplasser. 

Den resultatbaserte delen skal stimulere til økt kva-

litet og økt gjennomføring i utdanningene. Det resul-

tatbaserte tilskuddet beregnes på bakgrunn av av-

lagte studiepoengenheter ved alle fagskoler som 

mottar offentlig tilskudd i fylkene. 

Det statlige tilskuddet til fagskolene overføres i sin 

helhet til fylkeskommunene, som har ansvar for å 

fordele tilskuddet til de enkelte fagskolene i sitt 

fylke. I tillegg står fylkeskommunene fritt til å bevilge 

ekstra summer fra egne frie inntekter til fagskolene. 

I 2018 utgjorde ekstrabevilgningene fra fylkeskom-

munen i underkant av 15 prosent av de samlede 

statlige og fylkeskommunale tilskuddene. 

Fylkeskommune fastsetter kriterier for hvordan til-

skuddet fordeles til de enkelte fagskolene gjennom 

en søknadsbasert ordning. Kriteriene for tilskudd 

varierer noe mellom fylkeskommunene, men følger 

overordnet hovedtrekk knyttet til: 

▪ Utdanningstilbudets sammenheng med regio-

nale kompetansebehov i arbeidsmarkedet 

▪ Utdanningstilbud som er tilpasset kombinasjon 

med jobb og desentralisert læring ved behov 

▪ Konkrete samarbeid med arbeidslivet/næringen 

som er relevant for studiet 

▪ Gjennomføring, målt i antall som fullfører studiet 

▪ Forutsigbarhet gjennom videreføring av alle-

rede etablerte utdanningstilbud 

I tillegg til statlige og fylkeskommunale tilskudd fi-

nansieres fagskolene gjennom egenbetaling fra stu-

dentene. Egenbetalingen utgjorde om lag 37 pro-

sent av fagskolenes finansiering i 2020 (Diku, 

2021). Det er i hovedsak de private fagskolene som 

finansierer en stor del av utdanningstilbudet med 

studentbetaling. Om lag 670 av 700 millioner kroner 

i egenbetaling ble krevd inn av private fagskoler. I 

2020 var gjennomsnittlig studentbetaling ved de pri-

vate 51 400 kroner per semester, mot 4 500 per se-

mester i de offentlige fagskolene. 

På samme måte som UH-institusjonene er fagsko-

lene avhengig av forutsigbarhet i finansieringen. 

Selv om fylkeskommunene har utarbeidet førende 

prinsipper for tildeling av midler kan systemet opp-

fattes som noe uforutsigbart (Deloitte, 2021). 

Fylkeskommunene vektlegger forutsigbarhet gjen-

nom videreføring av etablerte tilbud i vurderings-

kriteriene. Likevel tyder innspill i våre intervjuer på 

at prosessen kan være lite transparent. Når midlene 

fordeles i en årlig søkerbasert ordning er det heller 

ingen automatikk i at finansieringen følger institusjo-

nenes egne resultater over tid. På tross av at det er 

de samme resultatene som er grunnlaget for bereg-

ningen av de statlige midlene som overføres til fyl-

keskommunene til de enkelte fagskolene.  

En annen mulig utfordring i dagens finansierings-

system og fylkeskommunenes tildeling av midler er 

om utdanningstilbudet retter seg mot regionale eller 

nasjonale kompetansebehov. I fagskoleloven om-

fatter lokale, regionale og nasjonale kompetansebe-

hov. Fylkeskommunenes tildelingskriterier vektleg-

ger særlig sammenhengen med det regionalt kom-

petansebehov. Mange av utdanningstilbudene ved 

fagskolene er nett- og samlingsbaserte, som åpner 
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for studenter fra et stort geografisk nedslagsfelt. Det 

er uklart i hvilken grad fylkeskommunene tar inn 

over seg dette perspektivet i tildelingen. Dette knyt-

ter seg videre til koordinering av fagskoletilbudet på 

regionalt og nasjonalt nivå, i kontekst av at fylkes-

kommunene er ansvarlige for tilbudet. 

I en sektor med en blanding av offentlige og private 

institusjoner kan det oppstå en interessekonflikt for 

fylkeskommunene i tildelingen. De offentlige fags-

kolene er eid av fylkeskommunene selv, som også 

tildeler midlene. Det er derfor behov for at prosess-

ene er transparente og vurderingene for priorite-

ringen av tildelingene er forståelige. 

Finansieringssystemet i fagskolesektoren er under 

evaluering, som skal ferdigstilles tidlig i 2022. Den 

siste strategien om videre vekst og kvalitet i fagsko-

lesektoren går derfor ikke inn på tiltak i finansie-

ringssystemet (Kunnskapsdepartementet, 2021). 

Med en tydeligere rolle i utdanningssystemet, opp-

står en annen prinsipiell debatt om finansiering. På 

de øvrige nivåene i det formelle utdanningssyste-

met er gratisprinsippet førende for tilbudet. Det må 

drøftes om gratisprinsippet i like stor grad skal ligge 

til grunn for fagskoletilbudet. 

Når fagskoleutdanningen skal være den naturlige 

videreutdanningen for de med yrkesfaglig videregå-

ende opplæring, kan det være gode argumenter for 

at fagskolene også skal drives etter gratisprinsippet. 

Dette sidestiller mulighetene for høyere yrkesfaglig 

utdanning med tilbudet om høyere utdanning for de 

med studiekompetanse. Det kan øke tilbøyeligheten 

til å ta fagskoleutdanning. Samtidig kan det gi ytter-

ligere virkninger på andelen som velger yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer i videregående opplæring. 

I dag er det i relativt lite egenbetaling på offentlige 

fagskoler, men mer på privateide fagskoler. Det til-

svarer situasjonen i UH-sektoren. I fagskolesekto-

ren er innslaget av privateide institusjoner større. 

Private fagskoler kan imidlertid også få støtte til fi-

nansiering av utdanningstilbudet.  

4.5 Mulige tiltak 

Fagskolesektoren er en tydelig arbeidsmarkedsret-

tet del av det formelle utdanningssystemet i sterk 

vekst. Myndighetene legger betydelige ressurser i å 

understøtte utviklingen (Kunnskapsdepartementet, 

2021). Den nye strategien adresserer flere momen-

ter for videreutvikling av sektoren, blant annet kob-

linger mot behovet for fagarbeidere med høyere yr-

kesfaglig kompetanse, institusjonsakkreditering og 

kvalitet i fagskoleutdanningene. 

▪ Den høyere yrkesfaglige utdanningens selv-

stendige rolle bør beholdes og videreutvikles 

Fagskolene har en viktig funksjon som videreutdan-

ning og karrierevei for sysselsatte med bakgrunn fra 

yrkesfaglig videregående opplæring. I tillegg funge-

rer fagskoleutdanningene som et bindeledd mellom 

yrkesfaglig videregående opplæring og studier i an-

nen høyere utdanning. Gjennom funksjoner har fag-

skoleutdanningene betydning for yrkesfagenes at-

traktivitet i videregående opplæring og EVU blant 

fagutdannede i arbeidsmarkedet. 

Vår vurdering er at fagskoleutdanningene bør be-

holdes som et selvstendig nivå og brobygger mel-

lom videregående opplæring og øvrig høyere utdan-

ning. Sammensmelting med øvrig høyere utdan-

ning, med et annerledes formulert samfunnsopp-

drag framstår ikke som hensiktsmessig. Eventuelle 

eksterne motiver for å definere fagskoleutdan-

ningene som høyere utdanning bør håndteres uten-

for utdanningssystemet, for eksempel i tariffavtaler. 

▪ Fylkeskommunene bør koordinere fagskoletil-

budene både regionalt og nasjonalt 



 

 

38 DIMENSJONERING AV UTDANNINGSTILBUDET | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Gitt fagskolenes samfunnsoppdrag er vår vurdering 

at forvaltningen fortsatt bør være regionalt forankret 

i fylkeskommunene. Prosessen med å koordinere 

og forvalte det regionale tilbudet bør kobles på fyl-

keskommunenes informasjonsinnhenting knyttet til 

dimensjoneringen av videregående opplæring. Her 

involveres også partene i arbeidslivet. 

Mange fagskoleutdanninger er nett- eller samlings-

baserte, og har større geografiske nedslagsfelt. 

Med bedre samarbeid og koordinering på tvers av 

regioner, kan fylkeskommunenes forvaltning av na-

sjonale kompetansebehov bli bedre ivaretatt. 

▪ Fylkeskommunenes tildeling av de statlige mid-

lene må være transparent og godt begrunnet 

Forutsigbarhet i finansieringen har stor betydning 

for fagskolene, som skal planlegge både administ-

rative og faglige ressurser til sine utdanningstilbud. 

Den søknadsbaserte finansieringsordningen gir 

gode forutsetninger for fylkeskommunens forvalt-

ning og prioritering av fagskoletilbudene i tråd med 

kunnskap om kompetansebehov. 

Det bør jobbes for å sikre at tildelingen av midler til 

prioriterte utdanninger både er transparent og godt 

begrunnet overfor alle søkerne. Behovet må også 

sees i sammenheng med blandingen av offentlige 

og private fagskoler i sektoren. 

Fagskolesektorens finansieringssystem er under 

evaluering. Rapporten skal etter planen publiseres 

tidlig i 2022. 

▪ Prinsipiell vurdering av om gratisprinsippet skal 

være førende for finansieringen 

Fagskolene tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og 

en arena for EVU. Som et selvstendig nivå og inte-

grert del av utdanningssystemet bør det gjøres en 

prinsipiell vurdering av om og hvordan gratisprinsip-

pet skal gjelde for fagskolesektoren. 

Regjeringens mål tilsier at fagskolesektoren skal 

være et yrkesrettet alternativ til annen høyere ut-

danning. Gitt denne rollen i utdanningssystemet, 

kan det være argumenter for at finansieringen skal 

sidestilles med prinsippene som gjelder for finansie-

ring av øvrig høyere utdanning. 

Lavere pris på fagskoleutdanning kan bidra til at 

flere tar fagskoleutdanning, som utdanningsnivået 

nest flest arbeidsgivere melder om udekkede behov 

på i Kompetansebarometeret (Rørstad, Børing, & 

Solberg, 2021). 

Eventuell økt tilgang på offentlig finansierte fagsko-

leutdanninger er forbundet med betydelig økte fi-

nansieringsbehov. Det er derfor behov for grundi-

gere vurderinger av nytte og kostnader knyttet til 

endringer i finansieringsordningen enn vi har mulig-

het til innenfor dette prosjektets rammer. 
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Universiteter og høyskoler (UH) tilbyr det høyeste 

nivået av formell utdanning i Norge. UH-sektorens 

formål er blant annet å tilby høyere utdanning og ut-

føre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsar-

beid på høyt internasjonalt nivå.  

Norske myndigheter har store ambisjoner for Norge 

som en kunnskapsnasjon. UH-sektoren står sentralt 

i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Kunnskap 

er nøkkelen til grønne og lønnsomme arbeidsplas-

ser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. At 

alle som ønsker det skal ha tilgang til høyere utdan-

ning, er et grunnleggende prinsipp i langtidsplanen 

for forskning og høyere utdanning fram mot 2028 

(Kunnskapsdepartementet, 2018). 

I dette kapittelet redegjør vi først kort for noen over-

ordnede utviklingstrekk og kjennetegn ved UH-sek-

toren. Deretter drøfter vi rammebetingelser for di-

mensjonering av utdanningstilbudet, og hvordan 

sektoren i overordnede trekk forholder seg til gene-

relle og konkrete kompetansebehov i samfunnet.  

5.1 Antall studenter i høyere utdanning øker 

raskere enn befolkningen 

Antall registrerte studenter i høyere utdanning har 

økt systematisk i mange år. De over 300 000 regist-

rerte norske studentene i 2020 var ny rekord. Antall 

registrerte studenter har økt mer enn dobbelt så 

raskt som befolkningen de siste ti årene. 

I 2019–2020 ble det fullført 54 000 utdanningsgra-

der. Omtrent to tredeler fullførte grader med varig-

het mellom to og fire år. I den resterende tredelen 

var det 16 000 som fullførte høyere utdanning med 

varighet på mer enn fire år, og 1 600 fullførte fors-

kerutdanninger. 

Samlet sett er helse-, sosial- og idrettsfag, naturvi-

tenskapelige fag, økonomiske og administrative fag 

og lærerutdanninger og pedagogiske fag de største 

fagretningene, alle utgjør omtrent 20 prosent av de 

fullførte gradene hver, jf. figur 5.1. På bachelornivå 

er innslaget av helse- og sosialfagene noe større. 

På høyere nivå er de naturvitenskapelige og tek-

niske fagene relativt store, som henger sammen 

med en del ingeniørutdanninger. I den relativt lille 

5 Universitet og høyskole 

Figur 5.1 Fullførte utdanninger ved universiteter og høyskoler i 2019–2020, fordelt på fagfelt. 

 
Note: Lavere nivå omfatter grader som varer mellom to og fire år, høyere nivå omfatter grader som varer mer enn fire år. 

Kilde: SSB, tabell 03824. 
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gruppen av forskerutdannede er det en klar over-

vekt av helse- og sosialfag og naturvitenskapelige 

fag, som til sammen utgjorde nærmere 75 prosent 

av de fullførte utdanningene i 2019–2020. 

Sammenlignet med videregående opplæring er 

høyere utdanning i større grad preget av et valg, 

framfor en videreføring av grunnutdanningen fra vi-

deregående opplæring. Valget kan være motivert av 

både indre og ytre faktorer, som interesser for faget, 

krav i arbeidslivet, forventninger om lønn mv. Noen 

kan også oppleve et press, enten fra samfunnet ge-

nerelt eller sin omgangskrets om å ta høyere utdan-

ning (Bakken, Sletten, & Eriksen, 2018). 

Nesten halvparten av unge voksne i dag har fullført 

høyere utdanning, jf. figur 2.4. Også UH-sektoren 

må tilpasse seg en framtid der ungdomskullene ikke 

vokser fram mot 2040. Hvis antall studenter skal 

øke må en fortsatt økende andel av ungdommer 

søke høyere utdanning. Eventuelt må andre deler 

av befolkningen stå for økningen framover. I en 

framtid med mangel på arbeidskraft i flere næringer 

kan det tenkes at arbeidstakerne har flere mulighe-

ter. Valget om høyere utdanning må derfor kunne 

begrunnes i reelle effekter på arbeidsmuligheter el-

ler livskvalitet. Ellers kan det tenkes at utdannings-

tilbøyeligheten ikke fortsetter å øke i samme takt 

som de siste årene.  

5.2 Prosesser for og faktorer som påvirker di-

mensjoneringen av utdanningstilbudet 

Ideen om akademisk frihet er et grunnleggende 

prinsipp for organiseringen og styring av den norske 

UH-sektoren. I universitets- og høyskoleloven har 

sektoren en lovfestet rett til faglig frihet og ansvar 

for å innrette og utforme sine aktiviteter for å ivareta 

sitt samfunnsoppdrag. UH-institusjonene har høy 

grad av autonomi. Universitets- og høyskoleloven 

begrenser øvrige myndigheters instruksjonsmyn-

dighet, sammenlignet med andre statlige virksom-

heter, jf. universitets- og høyskoleloven § 1–5. Kon-

sekvensen er relativt lite direkte styring av sekto-

rens dimensjonering av utdanningstilbudet. Indi-

rekte styring skjer gjennom bevilgninger og insen-

tivstrukturer for måloppnåelse. 

UH-sektorens samfunnsoppdrag er å utdanne 

kunnskapsrike, aktive og bevisste samfunnsbor-

gere og utvide kunnskapsfronten gjennom forskning 

og utviklingsarbeid av høy kvalitet. Med flere kjerne-

oppgaver påvirkes arbeidet med å dimensjonere ut-

danningstilbudet også av de øvrige oppgavene in-

stitusjonene skal utføre. I tillegg kan institusjonene 

gjøre selvstendige vurderinger av hvilke priorite-

ringer som i størst grad samsvarer med forståelsen 

av samfunnsoppdraget.  

Vår datainnhenting peker i retning av at det konk-

rete arbeidet med å dimensjonere utdanningstilbu-

dene ofte skjer på fakultets- eller instituttnivå. Vur-

deringen gjenfinnes i NIFU (2019) som lister opp 

følgende sentrale hensyn i dimensjoneringen: 

▪ Samfunnets og arbeidslivets behov for kandida-

tene 

▪ Statlig akkreditering og finansiering av utdan-

ningen 

▪ Fagstaben ved universitetene og høyskolene 

▪ Søkningen til studiet 

▪ Statlig styring av omfang og retning 

Høyere utdanning er i hovedsak offentlig finansiert. 

I forbindelse med dimensjonering må utdanningstil-

budet akkrediteres og finansieres. Avhengig av om 

institusjonen er et universitet eller høyskole kan de 

selv akkreditere ulike utdanningstilbud. Dersom in-

stitusjonen ikke har akkrediteringsrett, må det søkes 

om akkreditering fra Nasjonalt organ for kvalitet i ut-

danningen (NOKUT). Statlige institusjoner kan ikke 

kreve egenbetaling fra studenter for ordinære ut-

danninger som fører fram til en grad eller yrkesut-

danning. Bestemmelsen omtales ofte som «gratis-
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prinsippet», og er et grunnleggende prinsipp for 

høyere utdanning i Norge. Lån og stipend fra Låne-

kassen forutsetter opptak til en akkreditert utdan-

ning. 

Forventet og observert søking om opptak til utdan-

ningstilbudet er en indikator som fanger opp både 

samfunnets behov og studentenes interesse for 

kompetansen. Forutsigbar og stabil søkermasse er 

et grunnlag for å videreutvikle utdanningstilbudet, 

som også må sees i sammenheng med fagstaben. 

For å tilby utdanningen er institusjonen avhengig av 

tilgang på og kapasitet i en fagstab som har kompe-

tanse til å tilby utdanningen. Fagstaben har i ut-

gangspunktet både utdanning og forskning som 

samfunnsoppdrag. NIFU (2019) påpeker at sam-

funnsoppdraget forutsetter en viss grad av rigiditet i 

systemet, for å støtte opp om stabilitet og langsik-

tighet som beskytter faget mot mer kortsiktige end-

ringer i omgivelsene. 

Selv om utdanningstilbudet i utgangspunktet er be-

grunnet med behov i samfunnet eller arbeidslivet, er 

det ikke alltid etterspørselen etter de ferdige kandi-

datene samsvarer med forventningene. Om etter-

spørselen uteblir kan for eksempel ha sammenheng 

med konjunkturendringer, konkurranse fra andre yr-

kesgrupper eller varige strukturelle endringer, som 

at ny teknologi har endret kompetansebehovene.  

Studieprogrammenes måloppnåelse sett opp mot 

institusjonenes samfunnsoppdrag er en kontinuerlig 

prosess med vurderinger om innhold i om dimensjo-

neringen av utdanningstilbudene. Dette må igjen 

sees i sammenheng med alle faktorene over, som 

påvirker dimensjoneringen. 

5.3 Arbeidslivsrelevans i universitetenes og høy-

skolenes samfunnsoppdrag  

Formuleringen, tolkningen og operasjonaliseringen 

av UH-sektorens samfunnsoppdrag er en sentral 

faktor for samsvaret mellom UH-institusjonenes 

prioriteringer og arbeids- og næringslivets kompe-

tansebehov. 

Universitets- og høyskoleloven formulerer formålet 

innenfor kjerneområdene utdanning, forskning og 

kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Institu-

sjonenes oppgaver er bidra til livslang læring og 

tilby etter- og videreutdanning og innovasjon og ver-

diskaping basert på resultater fra sin virksomhet, 

samt å samarbeide med relevante aktører på inter-

nasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå for å 

styrke egen virksomhets kvalitet og relevans 

(Universitets- og høyskoleloven, 2021). 

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 

er det videre fastsatt tre overordnede mål: 

▪ Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne 

▪ Møte store samfunnsutfordringer 

▪ Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet 

Næringslivets konkrete og kortsiktige kompetanse-

behov må finne sin plass innenfor den brede formu-

leringen av UH-sektorens samfunnsoppdrag. 

Det er et skille mellom profesjonsrettede høyskoler 

og universiteter. Universitetene har tradisjonelt høy-

ere krav til forskning enn høyskolene. Etter struktur-

reformen har antall universiteter økt, mens antallet 

høyskoler er redusert (Frølich, 2021). 

NIFU (2019) finner at de nye universitetene har 

mindre robust økonomi enn de gamle universite-

tene. Det har sammenheng med at det stilles høy-

ere krav til forskning i universiteter enn i høyskoler. 

Krav til antall studenter og oppfyllingsgrad får derfor 

økt prioritet, uavhengig av arbeidslivets eller lokal-

samfunnets kompetansebehov. Flere av de nye uni-

versitetene er resultatet av tidligere profesjonsret-

tede høyskoler, konsentrert om utdanning. Den nye 

strukturen har betydning for samsvaret mellom UH-
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sektorens samlede utdanningstilbud og arbeids- og 

næringslivets kompetansebehov. 

Uavhengige, kritiske og forskningsbaserte universi-

teter og høyskoler er en sentral del av et velfunge-

rende demokrati (Kunnskapsdepartementet, 2021). 

Det er behov for en vurdering av om hvordan sekt-

oren som helhet ivaretar utdanningsaktivitetene og 

perspektivet om arbeidslivsrelevans med den nye 

institusjonsstrukturen. 

Tolkningen og operasjonaliseringen av samfunns-

oppdraget bør da også spesifikt sees i lys av at nær-

mere halvparten av befolkningen i alderen 25–30 år 

har fullført høyere utdanning. De fleste studentene 

skal bruke kunnskap og kompetanse fra utdan-

ningen i et arbeidsliv utenfor akademia. Både utdan-

ningsaktiviteten og arbeidslivsrelevans bør derfor 

ha stor vekt i samfunnsoppdraget. 

Universitets- og høyskolelovutvalget ser at det er ar-

gumenter for, men konkluderte med at krav til ar-

beids- og samfunnsrelevant utdanning ikke burde 

uttrykkes eksplisitt i den nye universitets- og høy-

skoleloven (NOU 2020: 3, 2020). Konklusjonen er 

begrunnet med at et slikt krav i loven kan skape 

press på å neddimensjonere utdanninger som opp-

fattes som mindre nyttige i et arbeidsmarkedsper-

spektiv. Utvalgets vurdering er at et slikt press vil 

være uheldig.  

5.4 Resultatbasert finansiering premierer forsk-

ning og studentenes gjennomføring 

Størsteparten av UH-sektorens finansiering skjer 

gjennom rammebevilgninger til hver enkelt institu-

sjon. Rammebevilgningen består av en basisfinan-

siering og en resultatbasert finansiering. Innenfor 

rammen står institusjonene relativt fritt til å prioritere 

aktiviteter og strategisk utvikling. 

Basistilskuddet er en grunnfinansiering for langsik-

tig, strategisk og forutsigbar utvikling av institusjo-

nene. Basistilskuddet utgjør om lag 70 prosent av 

rammebevilgningen over tid, og videreføres som 

med pris- og lønnsvekstjustering fra år til år. 

I den grad overordnede myndigheter ønsker å styre 

og styrke fagområder ved universiteter og høysko-

ler, skjer dette gjennom ekstrabevilgninger av øre-

merkede tilskudd til oppretting av nye studieplasser. 

Et eksempel er Utdanningsløftet 2020, da det ble til-

delt 4 000 ekstra studieplasser med særlig vekt på 

helse- og sosialfag, lærerutdanninger og IKT-rela-

terte fag (Kunnskapsdepartementet, 2020). 

Den resultatbaserte finansieringen utgjør om lag 

30 prosent av rammebevilgningen og bestemmes 

av hva institusjonene oppnår på åtte kvantitative in-

dikatorer for måloppnåelse: 

▪ Antall avlagte studiepoeng 

▪ Antall utvekslingsstudenter 

▪ Antall fullførte kandidater 

▪ Antall doktorgradskandidater 

▪ Midler fra EU 

▪ Midler fra Forskningsrådet og regionale forsk-

ningsfond 

▪ Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter 

(BOA) 

▪ Vitenskapelig publisering 

De fire første indikatorene er knyttet til den resultat-

baserte finansieringen med åpen ramme. Både av-

lagte studiepoeng og fullførte kandidater premierer 

gjennomføring av utdanningen. NIFU (2019) finner 

at finansieringsmodellen har stimulert stor vekst i 

studenttallet. Overbooking av studieplassene bru-

kes i stor og økende grad, samtidig som det er en 

tendens at andelen av de som har fått tilbud som 

faktisk møter opp er fallende. Disse faktorene gjør 

det vanskeligere å styre dimensjoneringen. Gjen-

nomføring er en kvalitetsindikator, men det er usik-

kert hvordan den kan vurderes når institusjonenes 

tilpasning har vært å øke opptaket av studenter. 
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Statistikk fra Samordna opptak viser at antall søkere 

som har fått tilbud om studieplass har økt betydelig 

de siste årene, fra 89 000 i 2013 til 115 000 i 2020 

(UNIT, 2021). Samtidig er andelen som svarer ja på 

tilbudet redusert fra 70 til 65 prosent. Blant de sø-

kerne som har svart ja, er det en relativt stabil andel 

i underkant av 90 prosent som møter opp til studiet. 

Samlet sett møtte 6 prosent flere studenter til stu-

diestart i 2020 enn antall planlagte studieplasser 

skulle tilsi. Overbookingen i antall som møter til stu-

diestart økte fra 3 prosent i 2019, men er redusert 

fra rundt 9 prosent i perioden 2015–2017 (UNIT, 

2021). Overbookingen i 2020 var størst på studie-

programmer innen informasjonsteknologi, med 

16 prosent flere møtte søkere enn planlagte studie-

plasser. Det er en respons på både søkernes øns-

ker og næringslivets behov. Samtidig er det behov 

for mer informasjon om hvordan denne overbook-

ingen påvirker kvaliteten og gjennomføringen. 

Fazli og Lervåg (2021) finner at 40 prosent av de 

som ikke benyttet tilbudet om studieplass i 2018 li-

kevel var i utdanning samme år, blant annet ved å 

fortsette i igangværende utdanning eller benytte 

plass i lokale opptak. Dette tyder på at en betydelig 

andel av søkingen er studenter som ønsker å bytte 

studieprogram.  

Samtidig som studenttallet har økt, er det fortsatt 

sånn at det personer som har fullført høyere utdan-

ning presterer godt i arbeidsmarkedet. NIFUs kan-

didatundersøkelser blant nyutdannede med master-

grad finner over tid at arbeidsledigheten og andelen 

som er i irrelevant arbeid relativt små. 

I kandidatundersøkelsen for 2019 var det personer 

med utdanning i økonomiske og administrative fag 

og teknologiske fag som hadde den laveste mistil-

pasningen i arbeidsmarkedet. Rundt 10 prosent av 

kandidatene med disse fagene var mistilpasset i ar-

beidsmarkedet, målt med andelen som er arbeids-

ledige, har irrelevant arbeid for utdanningen eller er 

undersysselsatt. 

Størst mistilpasning finnes i humanistiske og este-

tiske fag og samfunnsfag, jf. figur 5.2. Det er særlig 

andelen av kandidatene som er i irrelevant arbeid 

eller undersysselsatte som forklarer forskjellene. 

Når det gjelder arbeidsledighet, er det kandidater in-

nen natur- og realfag (utenom teknologifagene) som 

skiller seg ut med særlig høy ledighet. En undersø-

kelse finner imidlertid at arbeidsgiverne i stor grad 

er fornøyde med de nyutdannede kandidatene som 

kommer fra utdanningssystemet (NIFU, 2019). 

NIFU (2019) påpeker at den store økningen i antall 

studenter ikke ser ut til å ha ført til store ubalanser i 

arbeidsmarkedet. Arbeidslivet har vist seg å ha stor 

kapasitet til å absorbere kandidater fra høyere ut-

danning. I en framtid med store teknologiske end-

ringer og stagnerende vekst i arbeidsstyrken er det 

ikke sikkert arbeidsmarkedets evne til å absorbere 

kandidater er like stor framover. 

Figur 5.2 Andelen nyutdannede masterkandida-
ter med ulike former for mistilpasning på arbeids-
markedet, fordelt på fagfelt 

 
Kilde: NIFU (2019) 

0% 10% 20% 30%

Humanistisk og estetisk

Samfunnsfag

Natur- og realfag

Totalt

Helse- og sosial

Juridiske

Pedagogikk

Teknologi

Økonomi

Arbeidsledig Irrelevant arbeid Undersysselsatt



 

 

44 DIMENSJONERING AV UTDANNINGSTILBUDET | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Uavhengig av arbeids- og næringslivets evne til å 

absorbere kandidater bør det være mål om at di-

mensjoneringen av utdanningstilbudet skal bidra til 

minst mulig mistilpasning i arbeidsmarkedet for de 

utdannede kandidatene. Hensiktsmessige insenti-

ver i den resultatbaserte delen av finansieringen 

kan understøtte målet. 

I 2021 ble det satt ned et nytt utvalg som skal vur-

dere finansieringssystemet for UH-sektoren. I man-

datet nevnes eksplisitt vurderinger av hvordan in-

sentiver i finansieringssystemet skal være knyttet til 

relevant arbeid etter studiene og opprettelse av 

mindre og fleksible emner som er egnet for gjen-

nomføring i kombinasjon med jobb 

(Kunnskapsdepartementet, 2021). 

Vurderingen og målingen av relevans er imidlertid 

vanskelig, både med tanke på definisjoner og må-

ling. Forskerne som er ansvarlige for kandidatun-

dersøkelsene påpeker at datagrunnlaget i undersø-

kelsene er for lite til å være gode indikatorer for må-

ling i finansieringssystemet (Støren, Nesje, 

Skjelbred, & Frølich, 2020). Kandidatenes resultater 

på arbeidsmarkedet er også påvirket av mange fak-

torer utenfor institusjonenes kontroll, for eksempel 

økonomiske konjunktursvingninger. 

NHO har tatt til orde for at den resultatbaserte finan-

sieringen bør premiere UH-institusjonenes samar-

beid med arbeids- og næringslivet (NHO, 2021). 

Formålet er å gi både institusjonene og studentene 

bedre innsikt i sammenhengen og overgangen mel-

lom utdanningen og oppgaver i arbeidslivet. Mulige 

indikatorer i finansieringssystemet kan for eksempel 

være knyttet til omfanget av studiepoenggivende 

praksis, studentoppgaver i samarbeid med næ-

ringslivet eller målinger av arbeids- og næringslivets 

involvering i utvikling og gjennomføring av studie-

programmene på andre måter. Utformingen av rele-

vante indikatorer som fanger inn det brede spekte-

ret av samarbeid mellom UH-sektoren og arbeids- 

og næringslivet er utfordrende. NIFU (2014) påpe-

ker at belønning gjennom noen få indikatorer kan få 

uheldige virkninger på institusjonenes innsats. 

En annen aktivitet som kan være relevant i den re-

sultatbaserte finansieringen er insentiver til å utvikle 

EVU-tilbudet ved institusjonene. Prioritering av EVU 

er i tråd med sektorens oppgave om å bidra til livs-

lang læring. BDO (2019) finner at flere institusjoner 

har EVU som et strategisk satsingsområde. Det er 

likevel lite informasjon om den konkrete betyd-

ningen av dette, arbeidslivsrelevans og innholdet i 

og dimensjoneringen av utdanningstilbudet. 

Institusjonene peker på behov for økt finansiering 

dersom de skal tillegges flere oppgaver om EVU. 

Korte utdanningsløp er forbundet med relativt store 

administrative kostnader til registrering, gjennomfø-

ring og vurdering per studiepoeng, sammenlignet 

med de ordinære utdanningsløpene. Fagstaben må 

også ha kapasitet til å gjennomføre undervisningen. 

Disse forholdene må også ivaretas i finansieringen. 

Med avtakende vekst i ungdomskullene, kan den 

voksne befolkningens behov for oppdatering og om-

stilling av sin kompetanse få en større rolle både i 

samfunnet og i UH-sektoren. Det kan tale for økte 

insentiver til å tilpasse deler av det ordinære utdan-

ningstilbudet til også å kunne gjennomføres som 

EVU-aktivitet.  

Å styrke EVU-tilbudet kan for eksempel skje ved å 

flytte deler av den ordinære undervisningen til 

kveldstid eller utvikle muligheter for å delta digitalt. 

Det kan også påvirke behovet for merfinansering. 

I 2021 ble det utformet forslag til endringer i egen-

betalingsforskriften for UH-sektoren. Forslaget åp-

ner for at institusjonene kan gjenbruke kunnskap og 

undervisningsmateriell fra de ordinære utdan-

ningene. Muligheten til å ta egenbetaling forutsetter 

at den praktiske gjennomføringen er tilpasset per-
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soner i arbeid eller at innholdet er særlig utviklet for 

personer med arbeidserfaring. Tilbudet skal også 

rettes mot personer med minst to års arbeidserfa-

ring (Kunnskapsdepartementet, 2021).  

Formålet med endringene er å legge bedre til rette 

for at institusjonene kan utvide sin portefølje med 

arbeidslivstilpassede tilbud. NHO uttrykker i sitt hø-

ringsinnspill en bekymring for at økt egenbetaling vil 

gi etterspørsel i henhold til betalingsvilje, framfor be-

hov for læring og kompetanseutvikling. 

Eventuell prioritering av EVU i finansieringen må 

sees i sammenheng med faktiske behov og delta-

kelse. I 2020 var det 5 prosent av sysselsatte i alde-

ren 22–59 år som deltok i formell videreutdanning, 

andelen har falt fra rundt 7 prosent siden 2013. An-

delen som har deltatt i ikke-formell opplæring var til 

sammenligning på 50 prosent (SSB, 2020). Lyby, 

Fevolden og Tømte (2018) finner at deltakelsen i 

formell videreutdanning er høyest blant de som job-

ber i offentlig sektor. Tilbudene fra utdanningsinsti-

tusjonene er derfor i relativt stor grad en reaksjon 

på det offentliges etterspørsel, som også framstår 

som mer langsiktig og forutsigbar enn behovene i 

næringslivet. 

Det er uvisst om kjennetegn ved dagens deltakelse 

gjenspeiler reelle behov for formell videreutdanning, 

eller om sysselsatte det skyldes at næringslivet opp-

fatter tilbudet som lite tilgjengelig og relevant. Det er 

behov for mer kunnskap om næringslivets behov for 

formell videreutdanning, som grunnlag for å priori-

tere dette i UH-institusjonenes finansieringssystem.  

5.5 Krav og insentiver til samarbeid med ar-

beidslivet 

Universiteter og høyskoler samarbeider og sam-

handler med arbeidslivet på mange ulike måter, di-

rekte og indirekte. Arbeidslivsrelevansmeldingen fra 

2021 er en oppfordring til både UH-sektoren og ar-

beidslivet om å samarbeide mer og bedre enn de 

gjør i dag (Kunnskapsdepartementet, 2021). Sam-

arbeidet kan bestå av alt fra dialog om utviklings-

trekk og samarbeid om innhold i studieprogrammer, 

til praksis i bedrift som en del av utdanningsløpet.  

Samarbeid skjer på ulike nivåer. Noen av arenaene 

er formaliserte, mens andre er initiert av enten ut-

danningsinstitusjonene eller enkeltvirksomheter. 

OECD (2018) gir norsk høyere utdanning gode 

skussmål, men påpeker at tilknytningen til arbeids-

livet er svakere enn i sammenlignbare land. 

NIFU (2019) finner at arbeidslivets direkte innfly-

telse på dimensjoneringen av utdanningstilbudet er 

svak. Det er først og fremst i programmer der prak-

sis er obligatorisk at arbeidslivet har direkte innfly-

telse. Arbeidslivets indirekte virkning fungerer gjen-

nom signaler om kompetansebehov, som påvirker 

studentenes søking til de ulike programmene. 

I 2011 ble universitetene og høyskolene pålagt å 

etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 

og en tilhørende strategi. Formålet var at samarbei-

det skulle bli mer strukturert og forankret på institu-

sjonsnivå. En evaluering fra 2017 konkluderte med 

at rådene bidrar til å styrke samarbeidet og den 

gjensidige forståelsen mellom UH-sektoren og ar-

beidslivet (Tellmann, Aamodt, Elken, Larsen, & 

Skule, 2017). 

I innspill til arbeidsrelevansmeldingen har flere insti-

tusjoner foreslått at RSA-ordningen blir valgfri, og 

mener at samarbeidet kan ivaretas vel så godt med 

andre virkemidler eller ordninger 

(Kunnskapsdepartementet, 2021). NHO og LO har 

på sin side kommet med innspill om prinsipper for 

styrking av RSA, med forslag om at NTNU-modellen 

skal være veiledende for organiseringen av alle 

RSAene (NHO og LO, 2019). NTNU-modellen be-

står av tre RSA med ulike faglig-tematiske profiler, 

som er forankret på fakultetsnivå.  
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På tross av bidraget til økt gjensidig forståelse mel-

lom UH-institusjonene og arbeidslivet, finner evalu-

eringen få konkrete resultater i form av endringer i 

gradsstudier eller EVU-tilbudet. Mangelen på konk-

rete resultater kan ha sammenheng med at arbeidet 

flere steder fortsatt er i startfasen etter strukturend-

ringer i sektoren. Det kan også være vanskelig å 

koble RSAenes posisjon som strategisk rådgivende 

organer til konkrete endringer i utdanningstilbudet.  

Siden 2016 har Kunnskapsdepartementet inngått 

utviklingsavtaler med alle statlige UH-institusjoner i 

Norge. Utviklingsavtalene har som formål å bidra til 

høy kvalitet og en mangfoldig utdanningssektor 

med tydelige institusjonsprofiler. Gjennom avtalene 

skal sektorens styres til å nå felles sektormål, gjen-

nom ulike og komplementære institusjoner med fag-

lige profiler som bygger på egne fortrinn. 

NIFU (2020) har evaluert innføringen av utviklings-

avtalene. Av UH-institusjonene oppfattes avtalene 

som et nytt styringslag, som i varierende grad har et 

avklart forhold til resten av styringssystemet. Ved in-

stitusjonene er avtalene i liten grad forankret lenger 

ned enn på ledergruppenivå. Den vanligste virk-

ningen av avtalene er at strategisk og operativ le-

delse bruker den til å framheve enkelte deler av 

strategien og skape forpliktelser til den internt. Gitt 

at strategiene er begrunnet med samfunnets og ar-

beidslivets behov, kan det gi ønskede virkninger på 

dimensjoneringen av utdanningstilbudet også. 

NIFU (2019) finner at den etablerte fagstaben og 

studieporteføljen er den viktigste stabiliserende fak-

toren for dimensjoneringen. Fagmiljøene «eier» i 

stor grad sine studieplasser. Det er utfordrende å 

flytte ressurser både mellom og innad i fakulteter. 

Gitt dette framstår det som en utfordring for tiltake-

nes virkning at de i hovedsak er forankret på institu-

sjonsnivå og at formålene er strategirettede.  

Med et mål om å oppnå mer konkrete resultater på 

studieprogramnivå framstår det som hensiktsmes-

sig at dialogen i RSAene konsentreres mer om råd 

til faglig innhold og arbeidslivsrelevans, enn over-

ordnede strategier som er tema i flere andre samar-

beidsarenaer mellom institusjonene og arbeidslivet. 

Dette kan ha konsekvenser for både organisering 

av og hvem som representerer de ulike partene i 

RSAene. For å styrke RSAenes virkning på utdan-

ningstilbudet kan det testes en struktur av faglig-te-

matisk samarbeid, med ansvar for den mer opera-

tive koblingen til administrasjonen og utviklingen av 

studieprogrammene. Mer konkrete faglige innspill 

kan ha større virkning på konkrete endringer i ut-

danningstilbudet enn strategiske råd. 

Praksis som en del av studentaktive læringsformer 

løftes fram i arbeidsrelevansmeldingen 

(Kunnskapsdepartementet, 2021). Basert på Stu-

diebarometeret finner Helseth mfl. (2019) at 26 pro-

sent av studentene har obligatorisk praksis, 21 pro-

sent har tilbud om frivillig praksis, mens 53 prosent 

ikke har praksis. Samlet sett går 63 prosent av stu-

dentmassen på programmer med praksis. 

Profesjonsutdanningene, som lærer- og sykepleier-

utdanningene, dominerer blant de som har obliga-

torisk praksis. I disse studieprogrammene er det 

stort samsvar mellom utdanningen og spesifikke yr-

ker i arbeidslivet. 

I disiplinfagene er det mindre utbredt med praksis. 

Samtidig er det mer uklart hvor praksis i disiplinfag 

bør foregå, og hva den bør bestå av. Olsen mfl. 

(2020) finner at disiplinutdanningene har stort utvik-

lingspotensial for å styrke arbeidslivsrelevansen, 

uten at det trenger å innebære gjennomføring av 

praksis. Et av funnene er at utdanningsprogram-

mene har en unødvendig motsetning mellom faglig 

kvalitet og arbeidslivsrelevans. Komiteens anbefa-

linger er å øke arbeidslivsrelevansen i undervis-

ningen og studentenes kunnskap om egen kompe-
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tanse, på en måte som integrerer aktører og prak-

tiske temaer fra arbeidslivet. 

Å legge til rette for studiepoenggivende praksis er et 

tiltak for å øke studienes arbeidslivsrelevans, også i 

studieprogrammer der ferdige kandidater hovedsa-

kelig jobber i næringslivet. Samtidig stiller praksis-

gjennomføring store krav til både UH-institusjonene 

og næringslivet. 

UH-institusjonene er ansvarlige for å tilby utdanning 

av høy kvalitet. Av den grunn må institusjonene 

stille krav til at studentenes oppgaver og veiledning 

i praksisbedriftene. Det må etableres systemer for å 

vurdere at læringsutbyttet er i tråd med utdanning-

ens kvalitetskrav. Studiebarometeret 2016 viser at 

studentenes praksiserfaring varierer mellom alt fra 

eksemplarisk god til svært dårlige opplevelser 

(NOKUT, 2018). Å unngå dårlige praksiserfaringer 

blant studentene stiller krav til kvalitetssikring og for-

utsigbarhet blant praksisbedriftene. 

I profesjonsutdanningene med obligatorisk praksis 

er utfordringene særlig knyttet til kapasitet i ordning-

ene. Et godt system for praksisgjennomføring i øv-

rige utdanninger forutsetter at næringslivet aktivt 

deltar som praksisbedrifter. For samarbeidet med 

institusjonene vil det også være fordelaktig at sam-

arbeidet varer og utvikles over flere år. Her har prak-

sisgjennomføring flere fellestrekk med lærlingord-

ningen i videregående opplæring. Det er behov for 

mer kunnskap om virksomhetenes ønsker om og 

behov for tilgang på praksisstudenter, samt hvor 

godt rigget virksomhetene er til å tilfredsstille krav til 

studentenes veiledning og oppgaver. Praksisord-

ninger med uforutsigbarhet i tilgang og kvalitet på 

praksisplasser er lite hensiktsmessig, for alle parter. 

Samarbeid for å bidra til arbeidslivsrelevans trenger 

ikke å innebære praksisopphold i virksomheter. 

Gjesteforelesninger, praktiske arbeidskrav eller 

andre aktiviteter underveis i den ordinære undervis-

ningen kan gi både arbeidsgivere og studenter 

kunnskap og trygghet om den kompetansen som til-

egnes i studiene. 

5.6 Mulige tiltak 

Både befolkningens tilbøyelighet til å ta og arbeids-

livets etterspørsel etter høyere utdanning har økt 

betydelig de siste tiårene. Det har resultert i betyde-

lig vekst i UH-sektoren. Framover vil også UH-sekt-

oren være preget av avtakende vekst i ungdomskul-

lene og økt behov for oppdatering og omstilling av 

kompetansen i arbeidsmarkedet, i takt med tekno-

logiske og andre samfunnsmessige endringer. 

▪ Arbeidslivsrelevans bør komme tydeligere fram 

i samfunnsoppdraget til universiteter og høys-

koler 

Med flere universiteter og færre høyskoler etter 

strukturreformen er det samlet sett økte krav til 

forskning i UH-sektoren. Det har særlig betydning 

for de nye universitetenes handlingsrom i dimensjo-

neringen av utdanningstilbudet (NIFU, 2019). Vi ser 

at det kan være behov for mer kunnskap av hvordan 

formuleringen og tolkningen av sektorens sam-

funnsoppdrag ivaretar arbeidslivsrelevansen i UH-

sektoren som helhet, sett i lys av strukturreformen. 

Nærmere halvparten av dagens unge fullfører høy-

ere utdanning, de fleste skal bruke kunnskapen og 

kompetansen fra utdanningen i et arbeidsmarked 

utenfor akademia. Utdanning og arbeidsmarkedsre-

levans bør ha stor vekt i tolkningen av samfunns-

oppdraget. Det er ikke gitt at arbeidsmarkedet har 

samme evne til å absorbere personer med mindre 

relevant høyere utdanning i årene framover. 

▪ Vurdere å stimulere samarbeid med arbeidsli-

vet og EVU-tilbudet i finansieringen 

Den resultatbaserte finansieringen kan brukes for å 

stimulere utdanningstilbudets relevans for arbeids- 
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og næringsliv. Både styrket samarbeid med ar-

beidslivet og EVU-tilbud er relevante indikatorer.  

Styrket samarbeidet mellom UH-institusjonene og 

aktører i arbeidslivet har som formål å skape tettere 

kobling og økt forståelse mellom institusjonene, ar-

beidslivet og kandidatene. Mulige indikatorer kan for 

eksempel være studiepoenggivende praksis eller 

studentoppgaver i samarbeid med arbeidslivet. 

NIFU (2014) påpeker at det er viktig å unngå uhel-

dige vridningseffekter dersom indikatorer for samar-

beid skal inngå i finansieringen. 

Å stimulere EVU-tilbudet i finansieringen kan be-

grunnes både med mindre ungdomskull i årene 

framover og sysselsattes behov for å oppdatere og 

omstille sin kompetanse i et samfunn som står over-

for store endringer i tiden framover. Eventuell stimu-

lering av EVU-tilbudet må imidlertid sees i lys av ar-

beidslivets behov og interesse for å delta. 

Vi kommenterer her bare på mulige insentiver knyt-

tet til arbeidsmarkedsrelevans. Eventuelle end-

ringer må gjøres på grunnlag av bredere vurde-

ringer av sammenhengen med samfunnsoppdraget 

og virkningen på finansieringssystemet, for eksem-

pel om eventuelle nye indikatorer skal komme i til-

legg til eller erstatte dagens indikatorer. Det bør 

også være et grunnleggende prinsipp at indikato-

rene er innenfor UH-institusjonenes kontroll. 

▪ Teste faglige Råd for samarbeid med arbeidsli-

vet som kan gi faglige innspill og råd på fag- og 

studieprogramnivå 

I dag er RSAene hovedsakelig forankret på strate-

gisk nivå. Endringer i utdanningstilbudene skjer 

imidlertid ofte på fakultets- eller instituttnivå (NIFU, 

2019). Faglige RSA som gir innspill og råd på lavere 

nivåer i UH-institusjonenes organisasjoner kan gi 

mer konkrete resultater på både innhold og ressur-

ser. Dette er i tråd med hvordan RSA er organisert i 

NTNU-modellen (Tellmann, Aamodt, Elken, Larsen, 

& Skule, 2017). 
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Analysen i de foregående kapitlene har vist hvordan 

samspillet mellom førende lover og regler og utdan-

ningstilbydernes praktisering har stor betydning for 

samsvaret mellom dimensjoneringen av utdan-

ningstilbudet og arbeidsmarkedets behov.  

I dette kapittelet oppsummerer vi kort hovedfunn om 

hvordan samfunnet og myndigheter bør tenke om 

dimensjoneringen av utdanningene i lys av de sam-

funnsendringene Norge står overfor i årene fram-

over. Videre løfter vi fram sentrale utfordringer og 

mulige tiltak som kan bidra til at dimensjoneringen 

av utdanningssystemet i større grad dekker næ-

ringslivets kompetansebehov. 

Innenfor prosjektets rammer har vi kun drøftet mu-

lige endringer. Det har ikke vært rom for å gjøre ut-

tømmende analyser av hvordan endringene even-

tuelt bør implementeres eller konsekvenser av dem. 

6.1 Samfunnsutviklingen tilsier prioriteringer i 

dimensjoneringen 

Norge står overfor en periode med store demogra-

fiske endringer, med færre unge og flere eldre. I til-

legg er økonomien i en periode med rask teknolo-

gisk utvikling som endrer arbeidstakernes oppgaver 

og landet står overfor en gradvis omstilling fra en 

petroleumsrettet økonomi. Samtidig er myndighete-

nes økonomiske handlingsrom ventet å minske, i 

takt med bidragene fra petroleumssektoren.  

Sannsynligvis vil flere næringer rapportere om 

mangel på arbeidskraft i årene framover (NAV, 

2021). Utdanning og kompetanse er de viktigste 

innsatsfaktorene for å håndtere de samfunnsutford-

ringene vi står overfor. I et samfunnsøkonomisk per-

spektiv er det behov for tydelige prioriteringer i ut-

danningssystemet, for å dekke de kompetansebe-

hovene som kaster mest av seg for samfunnet. 

Ungdomskullene er ventet å utgjøre om lag 60 000 

personer årlig de neste 20 årene. Sammenlignet 

med 2,7 millioner sysselsatte i 2020 utgjør det årlige 

bidraget av ny kompetanse fra ungdomskullene kun 

til en brøkdel av den samlede kompetansebasen i 

arbeidsmarkedet. Både insentiver og muligheter for 

øvrige deler av arbeidsstyrken er nødvendig for å 

dekke kompetansebehovene i næringslivet. 

6.2 Dimensjonering framstår som forankret i ar-

beidslivets behov 

Vår datainnhenting tyder på at utdanningsinstitusjo-

nene langt på vei tar høyde for arbeidslivets behov 

i planlegging av deres utdanningstilbud. Likevel er 

det også en rekke andre forhold som spiller inn. 

Særlig viktig er enkeltindividenes egne ønsker og 

UH-sektorens samfunnsoppdrag med kjerneoppga-

ver knyttet til både utdanning, forskning og formid-

ling. I tillegg kommer strukturelle faktorer knyttet til 

både faglige og fysiske ressurser, geografi og øko-

nomi på alle nivåer av utdanningssystemet. 

Når flere analyser likevel peker på et kompetan-

segap i arbeidslivet, kan vi stille spørsmålstegn ved 

om arbeidslivets behov bør vektes enda høyere.  

6.3 Å styrke fagskolene framstår som det vik-

tigste tiltaket 

Vår vurdering er at videreutvikling av fagskolesekt-

oren er det viktigste tiltaket for utdanningssystemets 

næringslivsrelevans. En styrket fagskolesektor, 

målt i både antall studenter og kvalitet på utdan-

ningene, har betydning for kompetanse og over-

ganger i utdanningssystemet på flere måter: 

▪ Etter- og videreutdanning av personer med vi-

deregående opplæring, og yrkesfag spesielt 

▪ Yrkesrettet grunnutdanning mellom videregå-

ende opplæring og høyere utdanning 

▪ Bindeledd mellom yrkesfaglig videregående 

opplæring og studier i høyere utdanning 

6 Samfunnsutviklingen påvirker dimensjoneringen på alle nivåer 
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Fagskolesektoren er en tydelig arbeidsmarkedsret-

tet del av det formelle utdanningssystemet i sterk 

vekst. Den nye strategien adresserer flere momen-

ter for videreutvikling av sektoren, blant annet kob-

linger mot behovet for fagarbeidere med høyere yr-

kesfaglig kompetanse, institusjonsakkreditering og 

kvalitet i fagskoleutdanningene (Kunnskapsdepar-

tementet, 2021). Vi har pekt på følgende momenter 

for videreutviklingen av sektoren i analysen: 

▪ Den høyere yrkesfaglige utdanningens selv-

stendige rolle bør beholdes og videreutvikles 

▪ Fylkeskommunene bør koordinere fagskoletil-

budene både regionalt og nasjonalt 

▪ Fylkeskommunenes tildeling av de statlige mid-

lene må være transparent og godt begrunnet 

▪ Prinsipiell vurdering av om gratisprinsippet skal 

være førende for finansieringen 

Vår vurdering er at sektorens selvstendige rolle i ut-

danningssystemet bør opprettholdes. En eventuell 

sammensmelting med høyskolesektoren er etter vår 

forståelse ikke hensiktsmessig. Fylkeskommunene 

må fortsette å koordinere fagskoletilbudet regionalt, 

samtidig bør perspektivet på utdanningstilbudenes 

betydning for nasjonale kompetansebehov styrkes 

gjennom økt samarbeid på tvers av fylkene. 

Åpenhet om vurderinger for tildeling av midler i den 

søknadsbaserte finansieringsordningen bidrar til 

forutsigbarhet for fagskolene, særlig sett i sammen-

heng med blandingen av offentlige og private fags-

koler i sektoren. Med økt betydning i utdanningssys-

temet som helhet, bør det gjøres en prinsipiell vur-

dering av om og hvordan gratisprinsippet også skal 

gjelde for fagskoleutdanningene. 

6.4 Arbeidsmarkedsrettede prioriteringer i inn-

taket til videregående opplæring 

Kontrollert for arbeidslivets signaler om behov for 

lærlinger, er inntaket til videregående opplæring i 

stor grad søkerstyrt. Et stort flertall av elevene får 

innfridd sine førsteønsker om utdanningsprogram 

ved inntaket til Vg1. Praksisen har tidligere vært kri-

tisert, fordi det kan gi lite samsvar med kompetan-

sebehovene i arbeidsmarkedet (OECD, 2008).  

Vår analyse har pekt på fire punkter av særlig be-

tydning for samsvaret mellom næringslivets behov 

og dimensjoneringen av utdanningstilbudet i videre-

gående opplæring: 

▪ Arbeidsmarkedets kompetansebehov bør i 

større grad styre inntaket til videregående opp-

læring 

▪ Næringslivet må stille med læreplasser og har 

interesse av å øke yrkesfagenes attraktivitet 

▪ Fylkeskommunene bør ta i bruk nye løsninger 

for å opprettholde små fag og tilby flere pro-

gramområder i distriktene 

▪ Fylkeskommunene og partene i arbeidslivet bør 

samarbeide om å videreutvikle tilbudet av etter- 

og videreutdanning i videregående opplæring 

Vår vurdering er at fylkeskommunene i større grad 

bør vektlegge hvor stor andel av arbeids- og næ-

ringslivets behov for lærlinger som dekkes på tvers 

av programområdene. Vurderingene må ta inn over 

seg både inntektsmuligheter og samfunnets sam-

lede nytte av å dekke de ulike behovene.  

Næringslivet må stille med tilstrekkelig antall lære-

plasser, og har interesse av å koordinere sine be-

hov og signaler overfor fylkeskommunene. Hoved-

utfordringen for gjennomføring i yrkesfag er kjenne-

tegn ved elevene som søker seg til yrkesfag. Næ-

ringslivet har selv ansvaret for å gjøre relevante ut-

danningsprogrammer attraktive for flere elever. Det 

vil også bidra til mindre utfordringer i overgangen 

mellom skole og læretid. 

Med tanke på de små lærefagene, distrikter med 

begrenset elevgrunnlag og EVU for voksne i videre-
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gående opplæring er det behov for nye løsninger. 

Koronapandemien har vist at det finnes digitale løs-

ninger som kan erstatte en del av undervisningen, 

men ikke alt. En kombinasjon av nett- og samlings-

baserte løsninger bør utredes som tiltak for å opp-

rettholde relevante utdanningstilbud. 

6.5 Stimulere til økt arbeidsmarkedsrelevans i 

høyere utdanning 

Universiteter og høyskoler har en lovfestet rett til 

faglig frihet. Styringen av sektorens prioriteringer 

skjer hovedsakelig indirekte, gjennom føringer og 

insentiver. I analysen har vi pekt på tre punkter som 

er av betydning for utdanningstilbudets relevans for 

kompetansebehovene i arbeidsmarkedet: 

▪ Arbeidslivsrelevans bør komme tydeligere fram 

i samfunnsoppdraget til universiteter og høys-

koler 

▪ Vurdere å stimulere samarbeid med arbeidsli-

vet og EVU-tilbudet i finansieringen 

▪ Teste faglige Råd for samarbeid med arbeidsli-

vet som kan gi faglige innspill og råd på fag- og 

studieprogramnivå 

Nærmere halvparten av dagens unge fullfører høy-

ere utdanning, de fleste skal bruke kunnskapen og 

kompetansen fra utdanningen i et arbeidsmarked 

utenfor akademia. Utdanning og arbeidsmarkedsre-

levans bør derfor ha stor vekt i tolkningen av sam-

funnsoppdraget. Universitets- og høyskolelovutval-

get anerkjente også at det er argumenter for å ut-

trykke arbeids- og samfunnsrelevans i lovteksten 

om UH-institusjonenes oppgaver, men konkluderte 

i sitt arbeid med ikke å ta det inn i den nye loven.  

Den resultatbaserte finansieringen kan brukes for å 

stimulere utdanningstilbudets arbeidsmarkedsrele-

vans. Både institusjonenes samarbeid med arbeids-

livet og styrket EVU-tilbud er indikatorer som kan ha 

betydning for både grunnutdanningene og utdan-

ningstilbudet for øvrige deler av arbeidsstyrken. 

Å teste faglige RSA kan bidra med mer konkrete 

innspill og råd til fakulteter og institutter, som har 

stor betydning for innholdet i utdanningene. NTNU-

modellen for organiseringen av RSA kan være vei-

ledende, men avhengig av institusjonenes faglige 

profiler og organisering kan RSA involveres på fa-

kultet- og instituttnivå på andre måter. 
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