
DEL 1



// NAV

Samfunnstrender og NAV mot 2035

Økte forventninger og 
muligheter

Raskere 
omstillingstakt

Svak befolkningsvekst, 
sterk aldring
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Hvordan skal vi sikre økonomisk og 

sosial bærekraft i fremtiden?

Befolkningen blir eldre og vi blir færre 
yrkesaktive per pensjonist

• På 60-tallet var det ca. 3,5 i jobb per alders- og 
uførepensjonist

• I 2015 var det 2,4 i jobb 

• I 2030 regner vi med ca. 2 i jobb per pensjonist

• I 2060 er dette forholdstallet estimert til ca. 1,5 
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ENDRING ALDERSGRUPPER VÆRNESREGIONEN 2021-2040
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• Størst vekst i tjenesteytende næringer og 
offentlig forvaltning

• Svak utvikling i oljenæringen, industri og 
varehandel

• Flere med høyere utdanning
• Ikke alle vil få en jobb som krever dette, særlig 

innen økonomi/administrasjon, samfunnsfag og 
humanistiske fag

• Økt etterspørsel etter sykepleiere

• Stor mangel på yrkesfagutdannede – spesielt 
innen helsefag og håndverksfag

Næringssammensetningen vil endre seg

Kilde: SSB (Cappelen m.fl. 2020)

Sysselsetting etter næring. Tusen personer 
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NAVs bedriftsundersøkelse viser at det er mangel på arbeidskraft i Trøndelag
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Mangelen vises innenfor mange 
næringer i fylket = 10

• Helse og sosialtjenester 960
• Bygge- og anleggsvirksomhet 790
• Eiendomsdrift, forretningsmessig 

og faglig tjenesteyting 660
• Varehandel og motorvognreperasjoner 380
• Informasjon og kommunikasjon 280
• Overnattings- og serveringsvirksomhet 240
• Industri 210
• Undervisning 190
• Transport og lagring 170
• Andre 250
=     Mangel på arbeidskraft 4 130

58% av 
mangelen



§ Mangel på arbeidskraft er i ferd med å bli en stor utfordring innenfor enkelte næringer

§ Allerede sliter bedriftene med å få tak i faglært arbeidskraft innenfor håndverksyrkene, 
helsesektoren og hotell og restaurant. 

§ Bedriftene selv sier de mangler 4 100 personer

§ Felles problem: I Trøndelag står 57 000 (20%) i alderen 20-66 år utenfor 
arbeidslivet – hvordan sikre bedre inkludering?

Utfordring
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57 000 personer

37 200 (65%) mottar trygd
19 800 (35%) mottar ingenting

*Utenforskap 
= ikke i jobb, 
ikke i utdanning

1 av 5

UTENFORSKAP
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Andel 20-66 år i utenforskap I Norge 692 349
i utenforskap

I Værnesregionen
4 200 i utenforskap
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GRUPPER ARBEIDSSØKERE
VÆRNESREGIONENEN

- 12%

+44 %

Unge 
under
30 år

Innvandrere 
(landgruppe 3**)

Uten fullført 
videregående 

skole

Under 6 mnd 
igjen med DP

+ 11 %

+166 %

4

* Samme person kan inngå i flere av de fire gruppene: En arbeidssøker under 30 år med lav utdanning vil inngå i to av gruppene. Tallene i disse gruppene kan dermed ikke summeres. ** Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa utenom EU.
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TRØNDELAGSMODELLEN

SAMARBEID OM OPPLÆRING MED SIKTE PÅ Å
REDUSERE UTENFORSKAPET I VÆRNESREGIONEN
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01 02 03 04

FLERE I ARBEID
Flere innbyggere i  regionen 

kommer i arbeid, og flere 
står i arbeid

NÆRINGSLIVET
Får i større grad dekket 

sitt arbeidskraft- og 
kompetansebehov

DROPOUTS
Øke antall unge og voksne 

som fullfører og består 
videregående opplæring

INKLUDERING
Redusere utenforskap og 
øke inkludering i arbeids-

og samfunnslivet

MÅLSETTING
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MÅLGRUPPE

UNGDOM 
UNDER 30 
uavhengig av 

innsatsgruppe

LANGTIDSLEDIGE
langtidsledige uten fullført

videregående skole

AAP KANDIDATER 
mottakere av arbeids-

avklaringspenger

FLYKTNINGER
med gode norskkunskaper i
stand til å gjennomføre et 

komprimert løp
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TIDSPLAN – VEIEN MOT FAGBREV

UTPRØVING
Mars – Juni 22

SOMMERJOBB 1
Juli 22

VG1 Aug.-Des. 22 
VG2 jan.-juni 23

SOMMERJOBB 2
Juli 23

LÆREKONTRAKT
Aug. 23 – Høsten 24

PRAKSIS SOM 
REKRUTT

Skreddersøm ut fra kandidatens skole- og arbeidserfaring. 
De som har fellesfag fra før kan være flere dager i uka i bedrift 

under «skoleåret». 

LÆREKONTRAKT 
OPPSTART

LØNN FRA NAV
LØNN FRA NAV 
+ LÅNEKASSE

LØNN FRA BEDRIFT 
+ LÅNEKASSE

LØNN FRA BEDRIFT LØNN FRA BEDRIFT
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