
Mandag 7. mars 2016 MENINGER 39

Utgiver: ADRESSEAVISEN AS
Postboks 3200, Sluppen 7003 Trondheim

Adresseavisens rettigheter: All utgivelse av stoff i Adresseavisens publikasjoner skjer kun i
henhold til Adresseavisens generelle vilkår for rettigheter til stoff. Innsendt stoff honoreres i
alminnelighet ikke, med mindre annet er avtalt. Publiseringsvilkårene gjelder for så vel honorert
som ikke honorert stoff. Adresseavisen betinger seg rett til å arkivere og utgi stoff i elektronisk form
fra Adresseavisens elektroniske redaksjonsarkiv eller andre databaser som Adresseavisen har avtale
med. Dette innebærer også publisering på internett og lignende. Bruk av Adresseavisens stoff og
annonser er ikke tillatt med mindre dette er hjemlet i lov eller særskilt avtale.

Adresseavisen er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i
Redaktørplakaten, og i norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og
Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold,
overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen
reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør, Tor Olav Mørseth.

Redaktøransvar: Pressens faglige utvalg er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund,
som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, pb 46 Sentrum, 0101 Oslo.

Kronikker i Adresseavisen
kan være inntil 5500 tegn inklusivmellomrom.
Send tekstmed bilde av kronikkforfatteren til kronikk@adresseavisen.no

Dearbeidsplasser somnær-
ings- og arbeidslivet tilbyr,
passer ikke alltid for demsomer
jobbsøkere, eller sagt på en
annenmåte: Altformange vel-
ger utdanningsveier som ikke
gir demen jobbde er utdannet
for. Resultatet er skuffelser,
manglendemotivasjon ogmis-
nøye. Næringslivet trenger alle
utdanningsnivåer og de fleste
fagretninger.Mendet er først og
fremst i de praktisk rettede
yrkene at bedriftenemangler
arbeidskraft.

En rekke bedrifter rapporterer
at det er svært vanskelig å få
dekket behovet for arbeidskraft
somhar enpraktisk tilnærming
til arbeidsoppgavene. Behovet
for fagutdanning er stort. Sam-
tidig begynner stadig flere ung-
dommerpå studiumsomskal gi
demenbachelor- ellermaster-
gradnummer to, fordi de ikke
fikk et tilfredsstillende jobb-
tilbud etter den første graden.

Utdanning
tilarbeids-
ledighet

Fagråd ledelseogkompetanse i
Næringsforeningen i
Trondheimsregionenhar i enrekke
sammenhenger registrert ensterk
ubalanse i forholdetmellomtilbudog
etterspørsel i arbeidsmarkedet.

Det ville opplagt være en sam-
funnsnyttig oppgave å styre
dimensjoneringen av skole- og
studieplasser slik at det blirmer
samsvarmellombehovet for
arbeidskraft, og omfanget av
utdanningsplasser i de ulike
sektorer. Utfordringen er å
klargjøre hva dette betyr
konkret, og hva samfunnet vil
trenge i fremtiden.

Hvavet deunge omsamfunnets
fremtidige kompetansebehov
når de skal velge utdanning og
yrkesretning?Hvor får de in-
formasjonen fra?Hvakan vi
gjøre for å sikre at de unge får et
bedre grunnlag for å velge ut-
danning som fører til et yrke det
er behov for i fremtiden?Det er
for lettvint å si at de unge skal
velge det de harmest lyst til, så
lenge demangler kunnskap om
konsekvensen av eget valg. De
fleste vil kunnemotiveres til å
velge noe somsamfunnet har
behov for, dersomdebare blir
gjort kjentmedhva dette er.

Andre landhar etablert ut-
danningsveier somgir større
nærhet og samhandlingmellom
skole ognæringsliv. Eksempel-
vis kanman i Tysklandbli in-
geniør ved å følge et studieløp
med stadige vekslingermellom
praksis i bedrift og teori i skolen.
På denmåtenblir ikke gapet
mellomutdanning og yrkes-
ut-øvelse så stort. De unge får
forståelse for hva arbeidslivet
krever, de får tilgang til den

nyeste teknologienmens de er i
praksis, og får enutdanning
somer relevant og samfunns-
nyttig. Når de avslutter skole-
gangen, er ikke overgangen til
relevant jobb så stor somden
ofte ellers vil være.

Dersomskoleungdom aldri får
komme i nærkontaktmednær-
ings- og arbeidslivet, er det
vanskelig for demåvurdere
hvilkemuligheter de har.
Samarbeidmellom skole og
næringsliv skjermange steder,
menvimener at dette bør
utviklesmer systematisk og
omfattende enn i dag. Årsakene
er åpenbare. Vi vet at den
internasjonale konkurransen
blir stadig sterkere og at det skjer
store omstillinger i arbeidslivet.
Den teknologiske utviklingen
går stadig raskere, og vi vet at de
storemegatrendene fører sam-
funnet i en retninghvor stadig
flere bor i byer, at internasjo-
naliseringen fører til at norske
arbeidsplasser konkurranse-
utsettes i stadig sterkere grad,
etc.

Behovet forhelsetjenester vil
øke, og vi vet at arbeidskraft-
behovet i fremtiden vil være
stort, både på grunn av en al-
drende befolkning,menogså
fordi stadig flere helsetjenester
kan tilbys. Vi vet også at den
teknologiske utviklingen vil
bidra til kontinuerlig endring.
Elektrifisering og digitalisering
medfører økt behov for tilgang

påkunnskap innen elektro og
IKTpå alle utdanningsnivå.
Automatisering og robotisering
vil endre produksjonsprosesser
og roller,menbehovet for fag-
arbeidere, fagskolekandidater
og ingeniører ser ut til å vokse.

Bedriftene sierde ønsker
arbeidskraft fra yrkesfag og
fagskoler og tilbyr læreplasser
og utdanningsstøtte. Skolenkan
vanskelig greie å være oppdatert
på utstyr og arbeidsmetoder
uten å søke partnerskap i
arbeidslivet.Mens skolen er
generell og teoretisk, trenger
næringslivet spesialister og
praktiske løsninger. Bedriftene
sørger for stadigmer opplæring
av egne ansatte. Samarbeid
mellom skole og utdannings-
systemvil være en vinn-vinn-
situasjon. Vi tror også at økt
satsing innenfor karrierevei-
ledning vil kunne bidra til at
flere velger utdanning som
samfunnet etterspør.Mangemå
velge ny retning ettermange års
skolegang, fordi de ikke skjønte
konsekvensen av egne studie-

Bedriftenesierde
ønskerarbeidskraft
frayrkesfagog
fagskolerog tilbyr
læreplasser og
utdanningsstøtte.

Debatt
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- En rekke bedrifter rapporterer at det er svært vanskelig å få dekket behovet for arbeidskraft som har en
praktisk tilnærming, skriver kronikkforfatterne. Johnny Dankworth er rørleggerlærling i rørleggerfirmaet K.
Lund. Han er i ferd med å gjøre ferdig kontorbygget til Trondheim Havn på Nyhavna.
Foto: JENS PETTER SØRAA

valg. Etterspørselen etter
karriereveiledning er stigende,
både fra studenter, nyutdan-
nede, og fra voksne arbeids-
takere somav forskjellige årsak-
ermå justere kurs og retning.
Det er viktig å ha et godt tilbud
rundt karriereveiledning, både
regionalt og nasjonalt.

Mangel påkvalifisert arbeids-
kraft kan være et viktig hinder
for bedrifters vekst og utvikling.
Færre omvalg i utdanningsløpet
vil være samfunnsøkonomisk
lønnsomt.Det vil også gi flere
motiverte og fornøyde arbeids-
takere. Denasjoner somklarer å
tilrettelegge for gode
utdanningssystemer og relevant
utdanningmed færre omvalg og
mindremistrivsel vil ha en
konkurransemessig fordel i
fremtiden.Næringsforeningen i
Trondheimsregionen ønsker å
være en samarbeidspartner for å
etablere flere arenaer for
kommunikasjon og samhand-
lingmellomutdanning og
næringslivmed sikte på å oppnå
et bedre samsvarmellom
etterspørsel og tilbud arbeids-
markedet.
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