
 

 

 
 

UTDANNING OG ARBEIDSMARKED 
 

 
Arbeidsmarkedet i Norden er i stadig endring. I 
mange år har Norge vært et attraktivt land å 
arbeide i. Selv om situasjonen har endret seg noe 
i Sør-Norge, så er det fremdeles et stort behov for 
nordisk arbeidskraft i Nord-Norge. I Troms fylke 
er ledighetstallene er særdeles lave.   
 
Hvilken utdanning og kompetanse trenger 
Nordkalotten og Norden i fremtiden? Er 
mastergrad den eneste saliggjørende? Er det 
samsvar mellom utdanningen som tas i dag og 
næringslivets fremtidige behov? 
 
Målet med seminaret er å sette fokus på 
næringslivets behov sammen med 
utdanningsinstitusjonene. Vi får presentert 
erfaringer og gode forslag til løsninger både fra 
næringsaktører, politikere og utdanning. 
 
Velkommen til interessante og spennende 
innlegg og diskusjoner i Nordens Paris Tromsø! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TID 
Onsdag 7.september fra kl. 13:00 til torsdag 
8.september kl. 13:30 
 
STED 
Scandic Ishavshotel Tromsø 
 
ARRANGØR 
Nordkalottens Grensetjeneste 
 
KOSTNADER 
Seminar og mat er kostnadsfritt. Deltakerne 
betaler selv sine reiser og overnatting.  
 
REISE OG OVERNATTING 
Det er reservert et antall rom på Scandic 
Ishavshotel.  I Tromsø finnes en rekke hoteller i  
Tromsø sentrum som ligger gangavstand til/fra 
Scandic Ishavshotel. Seminaret korresponderer 
med fly til/fra Oslo, Stockholm, Helsinki, 
København, Oulu og Luleå.  
 
SPRÅK 
Simultantolkning: svensk-finsk-svensk 
 
PROGRAM OG PÅMELDING 
Påmeldingsskjema sendes til 
ellen.rydningen@nav.no senest innen 20.juli 
2016.  Endelig program sendes ut i forkant av 
seminaret. 
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KOULUTUS JA TYÖMARKKINAT 

 
 

Työmarkkinat Pohjolassa muuttuvat jatkuvasti. 
Norja on työskentelymaana vetänyt ihmisiä 
puoleensa monia vuosia. Tilanne on jokseenkin 
muuttunut Etelä-Norjassa, mutta Pohjois-
Norjassa on edelleen tarvetta pohjoismaiselle 
työvoimalle. Tromssan läänissä työttömyysaste 
on erityisen alhainen.  
 
Millaista koulutusta ja osaamista Pohjoiskalotti ja 
Pohjola tarvitsevat tulevaisuudessa? Onko 
maisterintutkinto ainoa pelastus? Vastaako 
koulutus tällä hetkellä elinkeinoelämän tarpeita 
tulevaisuudessa?  
 
Seminaarin tarkoitus on kiinnittää huomio 
elinkeinoelämän tarpeisiin yhdessä 
koulutusinstituutioiden kanssa. Seminaarissa 
elinkeinoelämän toimijat, poliitikot ja 
koulutuksen asiantuntijat esittelevät meille 
kokemuksiaan ja antavat hyviä ehdotuksia 
aiheeseen. 
  
Tervetuloa osallistumaan mielenkiintoiseen ja 
jännittävään tapahtumaan Tromssaan, Pohjolan 
Pariisiin!  
 
 
 
 
 
 

AIKA 
Keskiviikko 7.syyskuuta kello 13:00 alkaen (norjan 
aikaa), torstaihin 8.syyskuuta kello 13:30 asti. 
 
PAIKKA 
Scandic Ishavshotel Tromsø 
 
JÄRJESTÄJÄ 
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta 
 
KULUT 
Seminaari ja ruokailu ovat ilmaisia. Osallistujat 
vastaavat itse matka- ja yöpymiskuluista.  
 
MATKUSTAMINEN JA YÖPYMINEN 
Scandic Ishavshotellista on varattu tietty määrä 
huoneita. Tromssasta löytyy mukavasti hotelleja 
kävelymatkan päässä Scandic Ishavshotellista. 
Seminaariin pääsee lentäen Oslosta, 
Tukholmasta, Kööpenhaminasta, Oulusta ja 
Luulajasta.  
 
KIELI 
Simultaanitulkkaus: ruotsi-suomi-ruotsi 
 
OHJELMA JA ILMOTTAUTUMINEN 
Ilmoittautumislomake lähetettävä sähköpostilla 
osoitteeseen ellen.rydningen@nav.no 
viimeistään 20. heinäkuuta 2016.  Lopullinen 
ohjelma lähetetään ennen seminaarin alkamista.
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