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2100 bedrifter

50 000 sysselsatte 

185,3 mrd. i produksjonsverdi

Kilde: SSB/ Mat og Industri, 2015

Samarbeidsprosjekt 
mellom 
NNN, Sjømat Norge
NHO Mat og Drikke



• 60 prosent av mat- og drikkevareindustriens bedrifter har 
implementert eller har planer om å ta i bruk ny teknologi og 
robotisering, viser NHOs Kompetansebarometer. 

• Det gjør denne industrien til den ledende på dette området. 

• 90 prosent av bedriftene sier videre at de ønsker å møte 
fremtidig kompetansebehov ved å legge til rette for 
kompetanseutvikling i bedriften.



Prosentvis andel av bedrifter som har implementert ulike 
typer robotisering og digitalisering i produksjonen, etter LF
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Augmented reality –
Utvidet virkelighet i produksjonsprosess og 
opplæring
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Fremtidens 
skole..

• Ludviksen-utvalget 
fremhever OECD sitt prosjekt 
21st Century skills, hvor blant 
annet samarbeid, 
kreativitet, fleksibilitet og 
evnen til å ta selvstendige 
valg som forutsetning for å 
kunne tilpasse seg 
arbeidslivets nye krav og 
forventninger



Kunnskaper og ferdigheter bedriftene
ønsker å styrke gjennom kompetanseheving

10.04.2018 10



Tre hovedområder peker seg ut i et 
hovedprosjekt Matindustrien 4.0
1: Fagopplæring og rekruttering

Rekruttering og synliggjøring av bransjen ovenfor ungdom, inntak av lærlinger.

Tilrettelegge for fagbrev for voksne som praksiskandidater, tilrettelegge for fagbrev 2 for de 
som behøver å bygge på matfaglig kompetanse med teknisk (produksjonsteknikk o.a.)

2: Målrettede kurs og kompetanseheving

Målrettede kurs innen ulike temaer, prosess, teknologi o.a. Kan også være kortere eller lengere 
fagskoleutdanning for noen. Prosessoptimalisering, Produksjonsstyring, LEAN og annet.

3: Nettverksbygging og møteplasser

Et ønske om å møtes nasjonalt/regionalt eller digitalt for å lære av hverandre/på tvers av 
bransjer, hente informasjon og bygge nettverk. Her bør utprøving av digitale møteplasser 
være en sentral del av prosjektet
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TRADISJONELL
SAMHANDLINGS-

ARENA

DIGITAL 
SAMHANDLINGS-

ARENA

MØTER
PAPIR

TELEFON CHAT
BLOGGER

SKYPE
SAMSKRIVING

TWITTER
LINKEDIN

FACEBOOK

PAPER.LI
SCOOP

DIIGO

SLACK MØTER
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3: Teste ut verktøy for digital nettverksbygging, møteplasser og
konferanser. Kompetanseheving, kurs og skoler på nettet. 
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Hovedprosjekt under planlegging

• To-tre år prosjektperiode

• 30 deltagende bedrifter i prosjektet

• Ansette prosjektleder

• Finansiering via egne midler, eksterne (HF og Innovasjon 
Norge?)

• og en mindre egenandel fra deltagende bedrifter.
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