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Тристранно сътрудничество

1. Формиране на заплати

2. Споразумение за приобщаващ трудов живот 

3. Национална стратегия за политики в областта на уменията 



Норвежка стратегия за политики в областта на уменията 2017-
2021 – стратегически партньори 
Да се гарантира, че хората и предприятията имат уменията, които осигуряват на
Норвегия конкурентна бизнес среда, ефективен и стабилен публичен сектор и
приобщаващ пазар на труда
Норвежкото правителство: Министерството на труда и социалните въпроси,
Министерство на правосъдието и обществената сигурност, Министерство на
местното самоуправление и модернизацията, Министерство на образованието и
научните изследвания и Министерство на търговията, промишлеността и
рибарството. В допълнение, Саамският парламент представлява интересите на
населението саами.
Социалните партньори: Асоциацията на работодателите (Spekter), Норвежката
асоциация на местните и регионалните власти (KS), Конфедерацията на норвежките
предприятия (NHO) и Федерацията на предприятията в Норвегия (Virke) от страна на
работодателите и Федерацията на норвежките професионални асоциации
(Akademikerne), Норвежката конфедерация на профсъюзите (LO), Конфедерацията
на съюзите по въпросите на професиите (Unio) and Конфедерацията на
професионалните съюзи (YS) от страна на работниците/служителите.
Доброволческият сектор и асоциациите за обучение на възрастни, представени от
Норвежката асоциация за обучение на възрастни (VOFO).



Норвежка стратегия за политики в областта на уменията 
2017-2021 г.
Приоритетни области и мерки

Да допринася за вземането на информиран избор за отделния човек и за обществото
 Комитет за бъдещи умения (KBU), Тристранен консултативен комитет по политиките за умения
 Засилване на знания, основани на научни изследвания, относно механизмите за обучение на 

пазара на труда
 Подобряване на професионалното ориентиране
Насърчаване на ученето на работното място и ефективно използване на уменията
 По-добро познаване на обучението на работното място 
 Укрепване и развитие на професионалното образование и възможностите за кариера 
 По-добри системи за документиране на умения, придобити на работното място 
 По-добро използване на умения от чужбина 
Повишаване на уменията сред възрастните със слабо участие в пазара на труда 
 По-голям акцент върху уменията в областта на пазара на труда и политиките за интеграция 
 Обучение за възрастни, което отговаря по-добре на нуждите на възрастните. Колкото може 

повече възрастни трябва да завършат средно образование
 По-добро предлагане на учене през целия живот чрез засилено сътрудничество между 

трудовия сектор и образователните институции



Норвежкият Комитет за потребности от умения - задачи

 Анализ и оценка на наличната база от знания и предоставяне на възможно най-
добрия анализ, базиран на факти, и оценка на бъдещите потребности на
обществото от умения, включително способността на образователната система да
покрие тези нужди.

 Анализ и оценка на бъдещите нужди от умения както в краткосрочен,
средносрочен, така и в дългосрочен план.

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

 Изготвя поне един доклад на всеки две години с анализ и оценка на бъдещите
нужди на Норвегия от умения на национално и регионално ниво. Комитетът
може по своя инициатива да повдига въпроси, които касаят нуждите от умения в
отделни доклади, статии или други документи.

 Работата и продуктите на Комитета трябва да бъдат от значение за
разработването на политики за умения от националните и регионалните власти,
включително за планирането в образователния сектор.



Норвежкият Комитет за потребности от умения - членове

16 члена:
 Директорът на Skills Norway (Председател на комитета)
 Основните социални партньори (8). Четирима от страна на 

работодателите (NHO, Spekter, Virke, KS), и четирима от страна 
на работниците/служителите (LO, Unio, Akademikerne, YS)

 Анализатори/изследователи (7)
 Един представител  на Общинските/административни съвети 

(fylkeskommunene)
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