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Официален комитет за потребностите от умения 

 

1. Цел 

Целта на Норвежкия комитет за потребностите от умения 
(Kompetansebehovsutvalget) е да се предостави възможно най-добрата доказана 
оценка на бъдещите потребности на Норвегия от умения. Тази оценка ще 
формира основата за планиране и вземане на стратегически решения както на 
властите, така и на пазара на труда на регионално и национално равнище. 

2. Предистория  

Пропадащите и дезинформирани избори в образованието, обучението и 
работата са скъпи за индивида и за обществото. За индивида разходите са както 
пропуснати доходи, така и лично напрежение. В бъдеще много повече хора ще 
се нуждаят от нови умения поради преходи на пазара на труда както в 
национален, така и в световен мащаб. Застаряването на населението означава, 
че можем и трябва да работим по-дълго. 

Ако пазарът на труда не получи достъп до необходимата работна сила или ако 
няма добро разбиране на потребностите от умения, пазарът на труда и 
обществото няма да могат планират и да решат задачи по възможно най-добрия 
начин. Ако, в резултат на това, високо производителните индустрии бъдат 
възпрепятствани да се развиват, Норвегия може да се откаже от значителни 
бъдещи приходи. Технологично развитие, до голяма степен ръководено от 
нарастващата цифровизация, допринася за очаквания за по-голяма потребност 
за прехода напред. 

Норвежкият комитет за потребностите от умения систематизира източниците на 
знания за бъдещите потребности на Норвегия от умения. Работата до голяма 
степен се основава на национални и международни изследвания и доведе до три 
официални Норвежки доклади (Norges offentlige utredninger или NOU). 

 

3. Норвежкият комитет за потрбеностите от умения 2020–2026 

Има много източници на знания. Досега Комитетът даде солидно и единно 
разбиране за научно-обоснованите знания. Комитетът ще продължи да се 
ангажира с изследователи и знанията, основани на изследвания и факти, ще 
продължат да формират основата на бъдещата му работа. В същото време е 
важно опитът и приносът на социалните партньори да бъдат запазени. 
Комитетът ще отдели повече време за анализи и посочване на 
предизвикателствата. Бъдещето е трудно да се предвиди и поради това 
Комитетът ще опише и дилемите, които възникват при оценка на бъдещите 
потребности от умения. 
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Норвежкият комитет за потребностите от умения ще продължи съществуването 
си от 2020 до 2026 г. Комитетът няма да издава официални Норвежки доклади 
(NOU). Комитетът се насърчава да насочи работата си към конкретни теми. За 
да освободи капацитета на Комитета за анализи и оценки, на дирекцията Skills 
Norway (Kompetanse Norge) ще бъде възложено да актуализира и продължи 
базата от знания, която Комитетът е създал през първия период. Комитетът ще 
има свой секретариат в Skills Norway. 

Членовете на Комитета ще бъдат назначавани за по две години за период от 
шест години. 

4. Задания 

Норвежкият комитет за потребностите от умения има следните задачи. 

 Да анализира и оценява наличната база от знания и да даде възможно 
най-добрия анализ, базиран на факти, и оценка на бъдещите потребности 
на обществото от умения, включително на способността на 
образователната система да отговори на тези потребности. 

 Да осигури анализ и оценка на бъдещите потребности от умения както в 
краткосрочен, така       и в средносрочен и в дългосрочен план. 

 Да улеснява и стимулира открит диалог и дискусия относно потребностите 
на обществото от умения с различни заинтересовани страни и обществото 
в по-общ план. Комитетът трябва да подчертае приноса на социалните 
партньори. 

 Да изготвя поне един доклад всяка втора година с анализ и оценка на 
бъдещите потребности на Норвегия от умения на национално и 
регионално ниво. Комитетът може по своя инициатива да повдига 
въпроси, които касаят потребностите от умения в отделни доклади, статии 
или други документи. 

 Работата и продуктите на Комитета трябва да бъдат подходящи за 
разработване на политики за умения от националните и регионалните 
власти, включително за планиране в образователния сектор. 

 

5. Членовете на Комитета 

Членовете на Комитета са 16. Председателят на комитета е директор на Skills 
Norway. Като председател на Комитета, директорът на Skills Norway е независим 
от Министерството на образованието и научните изследвания. 

Комитетът: 

o Директорът на Skills Norway (председател на Комитета) 
o Основните социални партньори, общо 8. Четири от страна на 
работодателите (NHO, Spekter, Virke, KS) и четири от страна на 
служителите (LO, Unio, Akademikerne, YS). 
o Анализатори / изследователи. Общо 7. 
o Един представител от регионалните съвети (fylkeskommunene). 

6. Рамка 
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 Норвежкият комитет за потребностите от умения се назначава за още 
шест години. Всички членове на комитета се назначават за по две години. 

 Комитетът получава годишна бюджетна рамка от Министерството на 
образованието и научните изследвания. 

 На Дирекцията Skills Norway е възложено да актуализира базата от знания. 

 Комитетът ще има собствен секретариат в Skills Norway 
 


