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Kvalifisering Innherredsprosjektet / 
Trøndelagsmodellen

- skreddersydd vei til sikker jobb
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Svakere befolkningsvekst 
– sterkere aldring

Bærekraft - arbeidskraftstilgang
• Forventet nedgang i aldersgruppe 0-34 år. 

Hva betyr dette for fremtidig 
arbeidskraftsbehov ?

• Aldersgruppen 75 år og eldre øker kraftig. 
Hva betyr dette for hjelpebehov, 
arbeidskraft og fremtidig oppgaveløsning ? 

• Mottakere av alders-
pensjon og hjelpemidler 
vil øke med 40 % til 2035
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Én av fem personer i utenforskap i Trøndelag (før 
koronapandemien)

Ca. 57 000 (20,3%) 
personer i aldersgruppen 
20-66 år, er ikke i arbeid 
eller utdanning i Trøndelag.

I denne gruppen mottar 
ca. 60% en stønad, mens 
40% ikke mottar noen 
ytelser.  

280 746 personer i alderen 20-66 år bosatt i Trøndelag per desember 2017
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Mangel på arbeidskraft etter næring, 2020-2021

  2020 2021 Endring 2020-2021 

Helse- og sosialtjeneste 925 960 35 

Bygge- og anleggsvirksomhet 520 790 270 

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 930 665 -265 

Varehandel, motorvognreparasjoner 435 375 -60 

Informasjon og kommunikasjon 85 275 190 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 580 240 -340 

Undervisning 175 190 15 

Transport og lagring 170 170 0 

Personlig tjenesteyting 165 90 -75 

Offentlig forvaltning 60 65 5 

Prod. av maskiner og utstyr 60 60 0 

Nærings- og nytelsesmidler 30 40 10 

Prod. av metallvarer 35 40 5 

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 20 40 20 

Jordbruk, skogbruk og fiske 50 35 -15 

Prod. av annen industri 15 30 15 

Trevarer 15 20 5 

Elektrisitet, vann og renovasjon 15 15 0 

Prod. av elektriske og optiske produkter 10 10 0 

Bergverksdrift og utvinning 15 10 -5 

Tekstil- og lærvarer 0 10 10 

Treforedling og grafisk produksjon 10 0 -10 

Petroleum og kjemiske produksjon 5 0 -5 

Mangel i alt 4 325 4 130 -195 

 

Mangel på arbeidskraft:

Estimert til 4 130 personer 

Arbeidssøkere registrert i august 2021:

9 806personer

58 %
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Hvorfor:
Flere utredninger og stortingsmeldinger peker på behovet for 

tverrsektoriell samhandling for å lykkes med kvalifisering. 

Samhandling Trøndelag Fylkeskommune og NAV Trøndelag

Brukernavn
Presentasjonsnotater
To byråkratier setter seg sammen – hver for oss med store utfordringer bla. (NAV forebygge utenforskap og TFK gjennomføring av videregående opplæring) samhandler om utfordringene, lærer hverandre bedre å kjenne og tørr å satse sammen.  Fra utveksling på direktørnivå i desember 2019 - resulterer det under koronapandemi i en tverrsektoriell samhandling på tvers, hvor vi nå går opp nye veier for at flere kan kvalifiseres til jobb – gjennom formelle opplæringsløp i skole og bedrift. 
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Kompetanseforum Trøndelag

KOMPETANSESTRATEGIEN HAR TRE 
HOVEDMÅL
1. Helhetlig system for karriereveiledning 

skal bedre samsvar mellom etterspørsel 
etter arbeidskraft i arbeidslivet og den 
enkeltes bruk av egen kompetanse. 

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt 
utdanningssystem som møter 
arbeidslivets kompetansebehov.

3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er 
preget av gode læringsmuligheter og 
god bruk av kompetanse, der flere blir 
faglig kvalifisert i samsvar med 
arbeidslivets behov.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kompetansestrategi for Trøndelag er en regional strategi utarbeidet i tråd med prioriteringene i Trøndelagsplanen 2018-2030.Kompetansestrategien gir føringer på at vi skal være en relevant kompetanseleverandør til arbeidslivets behov.



Innherredspiloten
Trøndelagsmodellen

- skreddersydd veg til sikker jobb

ARBEIDSKRAFTBEHOV - SAMHANDLING – SKREDDERSØM

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innherredspiloten formes og iverksettes i februar/mars 2020. Dette er forløperen til Trøndelagsmodellen.



MÅL
Tilpasset opplæring
Skreddersøm
Redusere utenforskap

Innherredspilot
- modell for samhandling

+ erfaringer
+ evaluering
+ justeringer

«Trøndelagsmodellen»
Offentlig - offentlig avtale

Samhandlingsforum
NAV + TRFK

Vår 2020

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tverrsektoriell samhandling mellom NAV og FK resulterer i at NAV ser FK som sin tjenesteleveranse på opplæring som gir et kvalifisert løp frem til fagarbeidernivåNAV og FK- har allerede samarbeidsavtaler på overordnet nivå  og tjenesteområder for eksempel Oppfølgingstjeneste, Karrieresenter, etc.Modellen beskriver system for samhandling og forpliktende samarbeidTrøndelagsmodellen utfordrer oss på økonomi/ressurser – flere av deltakerne har rett til videregående opplæring, og hvor TFK helt klart har forpliktelser på å innfri rett til opplæring for deltakere med rett til opplæring dvs. Ungdomsrett, Voksenrett og/eller fullføringsrett.
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550 jobbsøkere 
inviteres til informasjon 

om prosjektet

95 jobbsøkere takker 
ja til «kick-off møte»

Bedriftene intervjuer og 
plukker ut 30 kandidater 

og starter kvalifiseringsløp

«Det er bruk for meg også»



Samhandlingsaktører

Opplærings-
kontorene

Videre-
gående skole

Bruker

Næringsliv

Karriere-
senteret

NAV

Fylkes-
kommunen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
brukerreise



Modell 
- veien til jobb gjennom fagbrevløp i Innherred og Inn Trøndelag:

(tidlinjen - fase 3)

Praksis/utprøving i bedriften
3 mnd +
Lønn fra NAV

VG 2 
6 mnd
Kombinasjon skole- bedrift
Lønn fra NAV og Lånekasse

Lærekontrakt

Fagprøve

JOBB

Lønn fra bedrift og 
Lånekasse

Sommerjobb 1
1 mnd
Lønn fra bedrift

Sommerjobb 2
1 mnd
Lønn fra bedrift

VG1
5 mnd
Kombinasjon skole- bedrift
Lønn fra NAV og Låneskassen

Lærekontrakt oppstart

Lønn fra NAV og Lånekasse

År 1 År 2 År 3

Skreddersøm utfra skole- og arbeidserfaring. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er en skisse – den skreddesys til hver enkelt deltaker. Eks fra Verdal – flere starter rett i lærligneløp da de har alt av skole godkjent. En mangler alle fellesfag og vg, men bedriften SKAL og VIL ha vedkommende. Ja da må vi løyse det. Noen er i UO, andre ikke. Mange uliek virkemidler er i bruk.<igjen – prinsippene er arbeidskraftsbehov – skreddersøm og samhandling



Fagbrev er fagbrev !

Formell 
slutt-
kompetanse

Trønderavisa 6.sept. 2021

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er ingen utvanning av kvalifikasjon med fagbrev.Komprimerte løp i skole med Vg1, Vg2 alternativt eksamensforberedende kurs.Alle fag må være bestått.Det tegnes lærekontrakter og lærlingene følges opp av bedrift og evt. opplæringskontor.Målet er fagprøve og bestått med fag-/svennebrev!
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Taktskifte i NAV - kvalifisering

Signeringen hos Freja 
Transport & Logistics (2018) 
Arbeids- og tjenestedirektør 
Kjell Hugvik påpeker at 
samarbeid om kvalifisering 
samme med næringslivet er 
kjernen av det 
inkluderingsdugnaden handler 
om.

Jan Holmvik (ledergruppen fabrikasjon Aker 
Solutions). «Dette synes vi er et veldig godt 
kvalifiseringsprosjekt. Vi har etterlyst noe 
slikt som dette lenge fra det offentlige». 
Stadig utfordring med å få nok lærlinger. 

Identifisere arbeidsgivere med behov for 
arbeidskraft!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hugvik 2018 «kvalifisering er NAV sitt neste satsingsområde» ikke raskeste vei uti jobb. Men kvalifisert til en jobb man kan stå i over tid..Næringslivet etterspør FAGLÆRT arbeidskraft. Vi har en stor arbeidskraftreserve i Norge, men de er ikke kvalifisert.. Korona har gitt vist at man bør satse enda mer på Norsk arbeidskraft. 
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TRADISJONELL MODELL:
Bedriften og det offentlige må kontakte en 
og en instans. Ressurskrevende og det går 

bort mye tid
En enkeltperson får fagbrev/ jobb

TRØNDELAGSMODELLEN:
Nav og Fylkeskommunen samler alle aktuelle 

instanser sammen med aktuelle bedrifter. 
Effektivt og tidsbesparende

En gruppe unge voksne får fagbrev og fast jobb

Skreddersøm på opplæringsløp med mål 
om fagbrev



Fra elev til sykepleier 

• Fra Vg1HO, Vg2 HEA til Vg3 
Helsefagarbeider

• Rett til påbygg Vg4 -
studiekompetanse

• Høyere yrkesfaglig utdanning 
(Fagskole) 60 studiepoeng
• Psykisk helsearbeid, Rehabilitering, 

Kreftomsorg m.fl.
• Høyskole/universitetsutdanning

• Sykepleier, Vernepleier, 
Barnevernspedagog m.fl.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er et eksempel på karrierevei for de lærlinger dere tar inn i Helsearbeiderfaget.Deres ledere og medarbeider møter de som elever fra Vg1 og Vg2 hvor de er ute i praksisperioder i faget Yrkesfaglig fordypning. Vi ser oftere at lærlingene rekrutteres nettopp gjennom dette faget, hvor virksomhetene og elevene blir kjent med hverandre  - eleven får vist hvem de er og interesse og motivasjon for faget. Elevene søker på ledige læreplasser / utlyst / og blir ansatt som lærlinger. Opplæringen men også rekrutteringen av fremtidig arbeidskraft har startet. Ette gjennomført og bestått fagprøve med fagbrev – har lærlingen rett til påbygg/studiekompetanse som er nødvendig for evt. til å søke seg ti lhøyskole/universitetsutdanning som for eksempel sykepleier. De som starter her har med seg verdifull opplæring og erfaring for å starte på dette studiet. Samtidig kan de også være i posisjon til å få en rekrutteringsstilling i nettopp deres kommune – hvor de også erverver seg  praksis og kompetanse – samtidig som at kommunene rekrutterer fremtidige sykepleiere.Helsefagarbeidere kan også ta videreutdanning gjennom tidligere Fagskolen / nå Høyere yrkesfaglig utdanning.
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Fra kompetanseuka på NAV Falkenborg: NAV inn i framtida –
Sofaprat med regiondirektør NHO og Fylkesordfører i Trøndelag

• Ambisjonen bør være fagbrev. -Tord Lien

• NAV lykkes best når veileder er ute i bedrift. For arbeidsgiverne er det viktig å 
oppleve god støtte fra NAV når de skal være med i inkluderingsdugnaden. -Tord 
Lien

• Vi må senke terskel for voksne til å ta utdanning. Du må kunne ta utdanning der 
du bor. -Tore Sandvik

• Permitterte må realitetsorienteres i forhold til kunnskap og viktigheten av 
mobilitet. -Tord Lien

• Vi må øve oss på samarbeid og samhandling oss i mellom. -Tore Sandvik
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Truffet et behov i næringslivet

Lokal arbeidskraft

Fleksible løp og skreddersøm for 
den enkelte

Passer alle bransjer

Reduserer utenforskapet

Veien videre
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 Håper at jeg har fått gitt et lite   
innblikk i Trøndelagsmodellen.

Vi er selvfølgelig tilgjengelig i 
etterkant for å diskutere sammen 
med de av dere som ønsker 
bistand til skreddersydd 
kvalifisering og rekruttering.

Takk for oppmerksomheten
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