
Fremtidens arbeidsmarked for den kommende 
generasjon- mulighet for næringslivet. 
 
Hva skjer? 

Grethemor.haugan@nav.no 



Side 2 

Hovedutfordringer og utviklingstrekk  

Tre viktige faktorer påvirker fremtiden 

 

 Befolkningsutvikling 

 Arbeidskraftens sammensetting 

 Internasjonalisering 



Side 3 

Arbeidsmarkedet høsten 2014 

 Lav ledighet: 2,4 prosent 

 Svakt økende ledighet sammenlignet med 2013 

 Ledigheten øker for bygg og anlegg samt blant ingeniører 

 God etterspørsel etter arbeidskraft 
– Noe avtakende etterspørsel innen bygg og anlegg samt innen olje- og 

gassnæringen 

 Neste år forventes en svakt økende ledighet 
 



Side 4 

Utviklingstendenser 

 Økende utdanningsnivå 

 Færre personer i arbeidsdyktig alder 

 Arbeidsinnvandring øker 

 Arbeidsmarkedet krever arbeidstakere som er fleksible, høy 

grad av omstillingsevne og har evne til å bruke det innlærte 

effektivt og på en ny måte 

 Lav mobilitet i arbeidsstyrken 

 Den kunnskapsbaserte industrien/næringer vil være mest 

konkurransedyktig 

 Lever fortsatt godt på olje/gass 

 Tradisjonelle næringer bygges ned 

 

 

 



Side 5 

Befolkningsutviklingen i Norge 

 ”Eldrebølgen” kommer etter 

2015. 

 Innvandring vil stå for 

halvparten av veksten i 

folketallet 

 Yrkesdeltagelsen må økes de 

kommende årene 

 Vi må utnytte alle 

arbeidskraftressursene 



Side 6 

Aldrende befolkning, færre yrkesaktive 
per pensjonist  

2014 
3,7 

2020 3,2 

2030 2,7 

2040 2,2 



Side 7 

Mangel på arbeidskraft frem til 2025 

 Yrker med stor etterspørsel, gir utfordringer i Videregående 

skole : 

 Helsepersonell, sykepleiere, helsefagarbeidere (spes. 2015) 

 Økonomer, lærere.  

 Faglært arbeidskraft ( rørlegger, elektriker, tømrere, 

sveisere) 

 Varehandel/tjenesteytende sektorer (sjåfører, selgere) 

 Realfag /ingeniører/sivilingeniører(teknologikompetanse) 

Sammenfaller med utviklingen siste 20 år og fremover i 20 år, 

det er små variasjoner.  

 



Side 8 

Hvor skal vi hente arbeidskraften? 
 

 Dersom alle aldergrupper tilpasser seg i 2030 som de gjør i 

dag, vil vi «mangle» omtrent 200 000 årsverk for å 

opprettholde dagens forhold mellom årsverk i arbeid og 

«ikke-arbeidende årsverk» 

 -Økt deltagelse av ungdom (2,8 % ledige 1315 pers.)                 

–Høyere gjennomsnittlig pensjonsalder 

–Økt sysselsetting av personer med funksjonshemminger 

–Økt arbeidsinnvandring - 56 % i arbeid-  2013-  600 000 

2020 til 870 000. Innvandringen står for 70 % øvrig 

befolkning knapt 8 %.   

–Redusert sykefravær 

–Høyere andel heltidsarbeidende 

 

 

 

 

 



Side 9 

Innvandring vil stå for halvparten av 
veksten i folketallet 

 Innvandrerbefolkningen i 2013 - 600 000 vil øke til 870 000 i 

2020. innvandrerbefolkningen vil øke med knapt 70% øvrig 

befolkning med 8 %. 

 Innvandrere vil utgjøre 17 % av befolkningen største 

gruppe Asia, Afrika, Latin-Amerika. 

 70 % i arbeid fra land innenfor OECD 

 56 % i arbeid fra land utenfor OECD 

 51 % av innvandrere er i alderen 20- 39 år   

 Her er det mye arbeidskraft 



Side 10 

Vi må satse på ungdom 

«Ungdommen er ikke lat»  

Drikker mindre er mere utdannet, flere unge enn før trives på 

skolen og sammen med egen familie. De fokuserer mer på 

skolearbeid og egen helse. Andelen dagligrøykere mellom 

16- 24 år er redusert  gjennom hele 1990 fra 30 % til 7 % i 

2013. 

 

 

 

Artikkel i Dagens Næringsliv 25.09 14 



Side 11 

Hvorfor er de ikke i aktivitet? Nei, de tør, ikke mange later 

som de ikke vil og så legger vi det kanskje til rette for at de 

kan slippe. 

Vi må spørre hva de er gode på. Gi mestringsfølelsen som 

mangler gi ungdommen en sjanse ( Ose 2014) 

Hovedutfordringen for Norge – Sør- Trøndelag er å få flest 

mulig ut i arbeid og aktivitet. Det vil redusere etterspørselen 

etter helsetjenester. NAV drives av folks skattepenger. I 

arbeid blir folk blir lykkeligere. Må jobbe for å få 

fredagsfølelsen. 

 



Side 12 

Mobilt arbeidskontor. 


