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• Lagt frem 12. mars 2021

• Arbeidet startet høsten 2019

• Bred involvering 

• Innspillsmøter og skriftlige 

innspill
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Hva er problemet som denne meldingen skal fikse? 

De fleste kandidater får jobb

Arbeidsgiverne er fornøyde med 

kandidatene

Studentene er stort sett fornøyd med 

studiene

Noen sliter med 

å få jobb

Lite samarbeid om 

dimensjonering og 

utforming av 

studieprogram

Praksisplasser

kvantitet & 

kvalitet

For lite 

innovasjon og 

nytenking

Noen studenter har for 

lite kontakt med 

arbeidslivet

Karriereveiledning 

- mange vet ikke 

hva de kan



Samfunnsutfordringer krever omstilling

• Drivere for politikkutforming i Norge og resten av verden 
• Klima/miljø- grønt skifte

• Digitalisering

• Demografiske endringer

• Kompetanse & samarbeid er nøkkel til omstilling

• Mer samarbeid på tvers av fag og ulike sektorer er nødvendig
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Arbeidslivsrelevans – hva er nå det?

• "Kandidater som møter arbeidslivets kompetansebehov"…

• Delta i eksisterende arbeidsliv (ansettbarhet – employability) 

• Forskningsbasert utdanning (kunnskap som ikke nødvendigvis er aktivt etterspurt)

• Bidra i utviklingen av fremtidens arbeidsliv (innovasjon og entreprenørskap)

• Arbeidslivsrelevans er mye bredere enn "gryteklar kompetanse" 

• Generiske ferdigheter & ferdigheter for det 21. århundre (sosiale, emosjonelle, 

evne til samarbeid & kommunikasjon, ansvarlig verdensborger, bærekraft)

• Grunnlag for å lære videre  (lærende arbeidsliv)

• PS: Denne meldingen dreier seg om arbeidsrelevans, men universiteter og 

høyskoler har viktig samfunnsansvar knyttet til andre goder
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Arbeidslivsrelevansmeldingen

Mål: 

• Universiteter og høyskoler utdanner kandidater som både 

møter dagens kompetansebehov og samtidig kan bidra til å 

utvikle fremtidens arbeidsliv

Hvordan: 

• Bredere og mer systematisk samarbeid mellom UH og 

arbeidslivet om hva studentene lærer (samfunnets 

kunnskapsbehov) og hvordan studentene lærer 
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Fire innsatsområder og et gjennomgående tema
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Les meldingen!

• Last ned og les meldingen på Regjeringen.no

• Meld. St. 16 (2020–2021) (regjeringen.no)

• 1. kap inneholder sammendrag av forventinger og tiltak

• Forventing om at institusjonene samarbeider mer/systematisk 

med arbeidslivet og tar i bruk hele viften av virkemidler 

• Meldingen løfter frem mange gode eksempler til 

etterfølgelse/inspirasjon 
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https://www.regjeringen.no/contentassets/96e28f2c72f64844843597e104dc23bc/no/pdfs/stm202020210016000dddpdfs.pdf

