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Bakgrunn
 
Tilgang på riktig kompetanse og tilstrekkelig arbeidskraft er en 
grunnpilar for et bærekraftig samfunn. Utdanningssystemet og 
arbeidsmarkedet må sees i sammenheng og være et solid 
fundament for videreutvikling av regionen. I årene som kommer, 
vil kampen om studentene tilspisse seg. Det er viktig at 
institusjonene, byen og regionen hevder seg i denne 
konkurransen.

Utdanning i Bergen er et felles initiativ som styrker samhandlingen 
mellom utdanningsinstitusjonene, samfunnet og arbeidslivet i 
regionen. Gjennom møter, informasjonsutveksling, diskusjoner, 
idémyldring samt koordinering av felles aktiviteter, skal 
medlemmene sammen styrke arbeidet med rekruttering av 
studenter og jobbe for at nyutdannede velger å bli værende i 
regionen. 

Visjon 
Bergen skal være den beste storbyen å studere i

Hovedmål:   
Utdanning i Bergen skal synliggjøre, og styrke Bergen som 
studieby og koble studie- og arbeidsmulighetene i 
regionen 
Sammen vil medlemmene synliggjøre mulighetene i studiebyen. En 
styrking av aspektene som bidrar til å øke trivselen blant studentene 
i byen vil styrke omdømmet til Bergen som studieby. En tettere 
kobling til arbeidslivet vil bidra til å gjøre regionen attraktiv for 
søkere som vektlegger arbeids- og karrieremuligheter ved valg av 
studieprogram. Videre vil det bidra til å synliggjøre mulighetene i 
regionen for nyutdannede kandidater og gjøre kompetansen til 
kandidatene bedre kjent for arbeidslivet.



Delmål 1  
Utdanning i Bergen skal styrke rekrutteringen av motiverte 
studenter  

I fellesskap og særlig i samarbeid med skolene, skal institusjonene 
jobbe langsiktig og målrettet for å bistå fremtidige studenter i å ta 
bevisste og veloverveide studievalg. 

Informasjonskanalene de potensielle studentene bruker til å 
orientere seg om sine valgmuligheter endrer seg stadig. Det er 
avgjørende at vi tilpasser oss endringer slik at vi nå målgruppen på 
en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. 

Delmål 2  
Utdanning i Bergen skal jobbe for at Bergen skal være den 
beste storbyen å studere i  
Opplevelsene i studiehverdagen og på studiestedet er av betydning 
for trivselen og gjennomføringsevnen til studentene. Det er derfor 
avgjørende at det kontinuerlig arbeides med å synliggjøre og utvikle 
mangfoldet av kultur, arbeidsmuligheter, opplevelser og frivillige 
tilbud i regionen.

Delmål 3  
Utdanning i Bergen skal jobbe for at nyutdannede 
kandidater er attraktive for samfunns- og arbeidslivet i 
regionen  
Utdanningsinstitusjonene og samfunns- og arbeidslivet skal 
gjennom et mer systematisk samarbeid bidra til å styrke rekruttering 
av nyutdannede til regionen.
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Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom:
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Hordaland Fylkeskommune

Bergen Næringsråd

http://www.hvl.no
http://nhh.no
http://www.uib.no
http://www.utdanningibergen.no
http://www.bergen.kommune.no
http://www.sib.no
http://nla.no
http://www.hfk.no
http://www.bergen-chamber.no
http://www.vid.no
http://www.utdanningibergen.no
http://www.uib.no
http://www.hvl.no
http://www.nhh.no
http://www.nla.no
http://www.sib.no
http://www.bergen.kommune.no
http://www.hfk.no
http://www.bnr.no

