
Kompetanse og samarbeid – temarapport 
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om 

du ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Kompetansegap 
Kompetanse og samarbeid er to faktorer som er viktig, og vil bli viktigere, for næringslivet for å skille 

seg ut i konkurransen fra alle andre. Vi har hittil fokusert mye på arbeidskraft ved høyere utdanning, 

men behovet for arbeidskraft med yrkesfag er vel så stort. 

I NHOs nasjonale kompetansebarometer (2019) sier mellom 57% og 65% av bedriftene nasjonalt at 

de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Innlandet og Vestfold/Telemark er lavest 

med 57%, Nordland høyest med 65%. Tankevekkende samtidig som Innlandet er blant fylkene med 

lavest utdanning. Undersøkelsen er ikke ned på kommune- eller regionnivå. Av den kompetansen 

som soleklart de fleste vil mangle i fremtiden er håndverksfag, der 55% i stor eller noen grad mener 

de vil mangle folk. Det er byggfag som er mest etterspurt. 

Store bedrifter har behov for bachelor- og masterkompetanse, mindre bedrifter yrkesfag og 

fagskole. På høyere utdanning er det bygg-, maskin- og elektroingeniører som er mest etterspurt. 

Det er bransjene med mest behov (håndverksfag) som har minst samarbeid med høgskole og 

universitet. 

Sammen med bilbransjen er bygg- og anleggsbransjen de som er best på lærlinger, de er også de 

som sliter mest med å få tak i lærlinger, spesielt mindre virksomheter. Reiseliv etterspør lite 

kompetanse, er dårlige på lærlinger og dårlig på samarbeid. 

På videregående nivå er hovedtendensen at de unge søker på de tilbudene som er geografisk 

nærmest, det er derfor viktig at det videregående tilbudet gjenspeiler behovet hos bedriftene i den 

regionen skoletilbudet er.  Det er også gjerne slik at de blir værende i regionen etter endt læretid. 

Migrasjon rundt i landet for denne type kompetanse er lav, og behovet dekkes heller med 

utenlandsk arbeidskraft.  

Innlandet fylkeskommune reviderer nå det videregående tilbudet i Lillehammer-regionen med 

virkning fra 2021, og har i 2020 hatt en prosess der næringslivet har vært involvert. Mulige nye 

tilbud: 

• Betong og mur 

• Rør 

• Ventilasjon, membran og taktekking 



• Automatisering 

• Kjøttfag og næringsmiddelindustri 

• Informasjonsteknologi og medieproduksjon, studieforberedende 

Når det gjelder reiselivet kjenner ikke Visit Lillehammer behovet godt nok, men dette er en næring 

med mye sesongarbeid og gjennomtrekk. Covid-19 har forverret situasjonen, da mange søker seg 

vekk fra bransjen for å få seg jobb, dermed er mange dyktige mennesker borte når bransjen igjen får 

oppgangstider. 

En utfordring for reiselivet er statusen for bransjen. Lav utdanning, lønnsnivå, en næring som preges 

av mange små virksomheter, få karrieremuligheter, lite samarbeid med utdanningsinstitusjoner og 

andre bedrifter gjør at denne næringen sliter med å tiltrekke seg kompetanse. 

Selv når det kommer tilbud om kompetansehevende tiltak, som FRAM Reiseliv, er bedriftene trege 

med å henge seg på. 

Karriere Lillehammer, som er Innlandet fylkeskommunes tilbud om videreutdanning, har lav 

etterspørsel etter sine tilbud. Dette kan ha med manglende markedsføring å gjøre, fordi dette er et 

fleksibelt og økonomisk gunstig tilbud for bedriftene. 

En ting er hva bedriftene selv sier om sitt kompetansebehov. Noe annet er hva trendene og 

utviklingen sier om hva slags kompetanse næringslivet trenger i framtidas næringsliv. Særlig små og 

mellomstore bedrifter har ikke ressurser til å se inn i glasskula. Skal vi tolke dagens utvikling og de 

fremtidsvyene som presenteres fra mange kanter, er bærekraft, automasjon, kunstig intelligens og 

digitalisering noen kompetanseområder som næringslivet må forholde seg til. 

Hvor vi kan gjøre en forskjell 
Vi kan  

a. være speidere - Identifisere bedrifter og fremtidig nødvendig kompetanse for disse, og koble 

og stimulere disse. 

b. være oppdatert på og formidle relevante kompetansehevende tilbud og 

finansieringsløsninger for kompetanseheving mot enkeltbedrifter. 

c. etablere møteplasser for kompetanseheving og ressursdeling 

d. være bindeledd mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene, og være aktive mot 

enkeltvirksomheter vi mener kan ha et behov som kan dekkes. 

e. jobbe med langsiktig rekruttering innad og inn til regionen på et spisset nivå, ikke generelt. 

f. stimulere til samarbeid om ressurser og kompetanse, som gjør det mer attraktiv å jobbe 

her. Det kan for eksempel være å dele ressurser mellom sommer- og vinteraktører eller få 

flere virksomheter til å gå sammen om å ansette spisskompetanse. 

g. få næringslivet til å fremsnakke egen næring på grunnskole- og videregåendenivå. 

Mulige samarbeidspartner 
Det er mange aktører som jobber for og med kompetanse og samarbeid på lokalt, regionalt og 

fylkesnivå, og her er kanskje noe av problemet. Mange tilbydere gjør bedriftene forvirret fordi 

tilbudene ikke er sortert og tilpasset mottageren, og de blir derfor oversett. Med en samkjøring kan 

budskapet nå bedre frem. 

Kompetanseforum er et samarbeidsorgan, men på overordnet nivå og ikke på operativt nivå. For å 

operasjonalisere kompetansetilbudene er NAV, Karriere Lillehammer, Høgskolen og de videregående 

skolene i Lillehammer og Gausdal viktige samarbeidspartnere. 



For å avdekke behov og markedsføre tilbudene vil næringsorganisasjonene i regionen og NHO 

Innlandet være naturlige partnere. 

Det har vært og er initiativ til en innlandssatsing med Arena Innlandet på rekruttering inn til 

regionen, her må det gjøres en strategisk vurdering om det dekker våre behov. 

Hva bedriftene sier 
I de bedriftsbesøkene og –samtalene vi har hatt det siste året eller to har vi tatt opp dette med 

kompetanse og behovet for arbeidskraft. Det generelle inntrykket er at flere bransjer sliter med å få 

tak i relevant arbeidskraft. Dette gjelder  

• prosessindustri (tre og næringsmiddel). Her finnes det ingen utdanning lokalt og knapt nok 

nasjonalt. Disse næringene må derfor rekruttere fra grunnen av og gi all opplæring internt. 

• bygg & anlegg (deriblant fritidsboligbygging). Det er ofte de store entreprenørene som tar 

tilgjengelige lærlinger, og er flinke på det. De mindre har ikke godkjenning som lærebedrift 

og kan derfor ikke ta inn lærlinger. Her kan en mulighet være å dele på lærlingeansvaret 

mellom flere virksomheter. 

• reiseliv (kokk). Matfag sliter generelt med lav søknad i videregående. Yrket har i tillegg stort 

frafall i ung alder grunnet ugunstige arbeidsforhold som er uforenlig med bl.a. et normalt 

familieliv. Paradokset er at kokker er stjerner på TV og i VM. Resultatet er at man må 

rekruttere kokker fra utlandet uten forankring i norsk matkultur. Her kan alternative 

opplæringsløp, som voksenopplæring i bedrift, være en løsning. Mange blir mer interessert i 

mat i voksen alder enn de var som sekstenåring. 

• IKT (programmerere). Her vinner ofte mer urbane strøk som Oslo kampen om talentene. 

Lønnsnivået er høyere, og som ung vil man gjerne til storbyen. Her bør bransjen gå sammen 

for å se hva man kan tilby utover fast jobb. 
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