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Kompetanseforum Trøndelag -
Statistikkutvalg

Oppdrag:

Statistikkutvalget skal ha 
oversikt over og ansvar for å 
utvikle kunnskapsgrunnlaget 
på kompetansefeltet i 
Trøndelag. 

Statistikkutvalgets arbeid er 
underlagt kompetanseforum 
Trøndelag.

Deltakere:

NAV
Fylkesmannen i Trøndelag
TRFK – plan og næring
TRFK – utdanning
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Oppgaver:

- Statistikkutvalget skal gjennomføre og bestille analyser som supplerer det 

kunnskapsgrunnlaget som allerede foreligger.

- Statistikkutvalget skal gjennomføre tiltak som gjør at ny kunnskap spres til 

beslutningstakere og interessenter i Trøndelag.

- Statistikkutvalgets arbeid skal være rettet mot og støtte opp om kompetanseforumets 

årshjul. Statistikkutvalget skal se sitt arbeid i sammenheng med partenes øvrige 

leveranser og kunnskapsarbeid.

- Statistikkutvalget skal holde seg oppdatert med relevant forskning og kunnskapsarbeid på 

kompetanseområdet på nasjonalt nivå og i øvrige fylker.

Leveranser bør i den grad det er mulig tilpasses geografisk inndeling som gjør at det et til 
nytte også for regionale kompetanseforum. Samarbeid med og bistand til regionale 
kompetanseforum prioriteres så langt det er mulig.

Kompetanseforum Trøndelag -
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Sentrale drivere



Helt ledige



Trøndelag: 2,6%
Trøndelag u/Trondheim:1,0%
Norge 3,0%

Trøndelag: 6,7 %
Trøndelag u/Trondheim: 3,2%
Norge: 6,4 %
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Etter yrke

Resultater fra Trøndelag



Yrke

 Lønnstakere 

med innvandrer-

bakgrunn 

Andel 

lønnstakere med 

innvandrer-

bakgrunn

9112 - Renholdere i virksomheter 2 556                    49 %

2310 - Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 1 939                    34 %

8160 - Operatører innen næringsmiddelproduksjon 1 487                    46 %

5223 - Butikkmedarbeidere 1 124                    9 %

5321 - Helsefagarbeidere 1 052                    13 %

7115 - Tømrere og snekkere 1 025                    22 %

5311 - Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 754                       10 %

5329 - Andre pleiemedarbeidere 743                       15 %

5131 - Servitører 529                       36 %

5120 - Kokker 519                       31 %

9412 - Kjøkkenassistenter 457                       32 %

2223 - Sykepleiere 378                       7 %

8331 - Bussjåfører og trikkeførere 336                       22 %

8322 - Bil-, drosje- og varebilførere 320                       25 %

5246 - Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 314                       35 %

8332 - Lastebil- og trailersjåfører 308                       12 %

2341 - Grunnskolelærere 296                       5 %

2422 - Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 294                       5 %

4110 - Kontormedarbeidere 280                       6 %

7511 - Slaktere, fiskehandlere mv. 269                       52 %

2149 - Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 269                       29 %

7231 - Bilmekanikere 254                       13 %

2212 - Legespesialister 243                       19 %

7114 - Betongarbeidere 242                       27 %

4321 - Lagermedarbeidere og material-forvaltere 242                       12 %

9312 - Hjelpearbeidere i anlegg 233                       15 %

Yrker med flest lønnstakere med innvandrerbakgrunn i 

Trøndelag per 4. kv. 2020.



Personer bosatt i Trøndelag per 1.1.2021, som har innvandret til Norge 
etter 1989. Innvandrere fra nordiske land inngår ikke.

Arbeid Familie Flukt

1 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere Renholdere i virksomheter Renholdere i virksomheter

2
Operatører innen 

næringsmiddelproduksjon
Butikkmedarbeidere Butikkmedarbeidere

3 Tømrere og snekkere Helsefagarbeidere Helsefagarbeidere

4 Renholdere i virksomheter Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. Andre pleiemedarbeidere

5 Kokker Andre pleiemedarbeidere
Operatører innen 

næringsmiddelproduksjon

6 Lastebil- og trailersjåfører
Operatører innen 

næringsmiddelproduksjon
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.

7 Betongarbeidere Servitører Bussjåfører og trikkeførere

8 Slaktere, fiskehandlere mv. Kjøkkenassistenter Bil-, drosje- og varebilførere

9 Hjelpearbeidere i anlegg Universitets- og høyskolelektorer/-lærere Kjøkkenassistenter

10 Malere og byggtapetserere Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.

Største yrker blant personer med innvandringsbakgrunn etter innvandringsgrunn





Andel 80 år 
eller eldre per 

1.1.2020

Andel 80 år eller eldre 
i 2050 

Hovedalternativet (MMMM) fra
SSBs befolkningsprognoser

Trøndelag: 
4,3 %

Trøndelag: 
10,6 %



NEET

NEET (Not in Education, Employment, or Training) er en forkortelse som ofte 
brukes om denne gruppen ungdom og unge voksne.

Her ser vi både på NEET og andre personer utenfor arbeid og utdanning, 
uavhengig av alder.

Dette er en sammensatt av personer i ulike livssituasjoner , som for eksempel:
• Langtidsledige
• Personer med alvorlige helseproblemer
• Personer som er hjemmeværende og blir forsørget av andre
• Personer som har valgt å ta et friår i utdanningsløpet.



NEET i Norge



NEET i kommunene på Innherred

Andel utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak, fordelt på kommune og alder. 2020.



Figur 61: Utenfor 
arbeid, utdanning og 
arbeidsmarkedstiltak, 
ulike aldersgrupper.



Utenfor arbeid, 
utdanning og 

arbeidsmarkedstiltak 
15-29 år

2020



NEET i Trøndelag Sør

Andel utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak, fordelt på kommune og alder. 2020.



Deltid og heltid
Det er mange flere som er i frivillig (14,9 % av arbeidsstyrken) enn ufrivillig deltid (3 % av 
arbeidsstyrken) - AKU-tall for Norge.

Frivillig (eksempler):
• Partneren har en god jobb og man velger prioritere hjem og barn.
• Har nok penger og prioriterer fritid framfor arbeid.
• Studerer og ønsker kun deltidsjobb for å finansiere studier.

Ufrivillig (eksempler):
• Blir ikke tilbudt full stilling av arbeidsgiver.
• Partner/ familie forventer at man tar et større ansvar med hus og heim.

Er all «frivillig» deltid frivillig:
• Slik arbeidsmarkedet er lokalt så er det greit med en deltidsstilling.

Normen i noen yrker/ næringer er deltid.
• Arbeidsplassen/ yrket oppleves så krevende at man ikke ønsker fulltidsstilling.
• Man trapper ned fordi stillingsandel fordi helsa ikke holder. 

Høy andel deltid i distriktene i Trøndelag (og landet ellers).
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