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Sak 01/21 Felles utfordringsbilde, behov og prioriteringer
Sekretariatets forslag er at vi bruker en og en halv time på sak 01/21 i dette møtet som en miniworkshop.
I henhold til vedtatt prosessplan har sekretariatet to ganger sendt ut en mal for at dere kan lage
fylkesvise oversikter over planer, strategier og prosjekter, innenfor områdene fagpolitisk utvalg har
pekt på. Disse områdene er:
Overordnede innsatsområder:
• Verdiskapning gjennom grønn omstilling
• Inkluderende og arbeidslivsrettet kompetanseutvikling
Mer avgrensede innsatsområder:
• Økonomiske og næringsrettede virkemidler
• Sirkulærøkonomi
• Digitalisering
• FoU, innovasjon og klyngeutvikling
• Bioøkonomi og verdikjeder
• Reiseliv
• Utenforskap og gjennomføring i videregående opplæring.
• Læreplasser og tilgjengelighet på tvers av fylkesgrensene.
• Regionale kompetansebehov i arbeidslivet.
I møtet 10. februar ønsker vi at hver fylkeskommune holder en presentasjon på inntil 15 minutter
om utfordringsbildet og viktige prioriteringer i eget fylke. Presentasjonen bør ta utgangspunkt i
innholdet dere har fylt inn i malen. Det er ikke nødvendigvis slik at dere må dekke alle punktene
fagpolitisk utvalg har pekt på.
Etter presentasjonene vil sekretariatet lede en diskusjonsrunde for å identifisere de
innsatsområdene hvor dere ser størst grunnlag for å skape merverdi gjennom samarbeid.
Det er ikke meningen at vi skal lande prosessen endelig i dette møtet. Etter diskusjonen skal vi
avklare detaljene for prosessen videre. Det er to hovedalternativer:
• At sekretariatet formulerer en «hjemmelekse» til fylkeskommunen frem mot møtet 28.
april.
• At det nedsettes ad-hoc grupper med fagpersoner fra hver av fylkeskommunene for å
arbeide videre med å identifisere mulige samarbeidsområder frem mot 28. april.
V edleg g
Tidligere utsendt mal

2

Sak 02/21 Program fagpolitisk utvalg 19. februar
Før de administrative prosessene lander mer utdypende forslag til innsatsområder for samarbeidet
har vi ikke store saker som kan legges frem utvalget. Det har heller ikke dukket opp andre
presserende saker som må tas opp nå
Arbeidet med revidert felles strategi for høyere yrkesfaglig utdanning har blitt forskjøvet i
fagskolegruppen, bl.a. fordi man ikke ønsker å ligge i forkant av arbeidet med en ny nasjonal
strategi. Derfor kommer ikke dette dokumentet til behandling på møtet 19. februar.
Sekretariatets forslag til formell saksliste blir derfor:
• 01/21 Godkjenning av protokoll
• 02/21 Orienteringer
• 03/21 Oppgaver/virkemidler til fylkeskommunene (se sak 03/21 i dette møtet)
Vi foreslår at tidsrammen for møtet forkortes til 12:00-14:00. Selve saksbehandlingen vil
erfaringsmessig ikke ta mer enn en 15 minutter.
I fraværet av en omfattende saksliste har sekretariatet derfor utarbeidet et faglig program for
møtet:
Det er vedtatt fra representantskapet at det europapolitiske samarbeidet skal være tverrgående og
komme inn på de to fagfeltene samferdsel og næring/kompetanse. For å understøtte dette har
sekretariatet utarbeidet et program for en internasjonal fagdag i to deler:
Del 1: B rexit og n orsk n æ ring sliv (45 m in +)
• Effekten av Brexit for norske bedrifter. Med Tore Myhre, avdelingsdirektør i internasjonal
avdeling NHO.
• Bedriftscase: Batteriretur i Fredrikstad. Med administrerende direktør Fredrik Andresen.
• Forholdet mellom Storbritannia og Norge fremover. Med Brexit-teamet i
Utenriksdepartementet, avventer navn.
Del 2: m ulig heter for fy lk esk om m u nen e i EUs n y e prog ra m periode (45 m in +)
• Erasmus+. Hovedsatsninger og muligheter utover utdanning/opplæring med fokus på
næring/arbeidsliv. Med fagdirektør Vidar Pedersen og seniorrådgiver Anne Hunderi fra
DIKU.
• Horisont. Hovedsatsninger og muligheter for fylkeskommunene (ikke bare med
mobilisering til programmene. Med forskningsrådet, avventer navn.
• Interreg. Med fagsjef Europa Ann Irene Sæternes i Østlandssamarbeidets sekretariat
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Sak 03/21 Oppgaver/virkemidler til fylkeskommunene
Skal fylkeskommunene jobbe mer proaktivt for å definere hvilke oppgaver og virkemidler som bør
desentraliseres etter regionreformen?
Fra sekretariatets perspektiv fremstår fylkeskommunene samstemte i at oppgaveoverføringen hittil
har vært utilstrekkelig. Flere oppgaver må overføres om fylkeskommunene skal kunne fylle rollen
som samfunnsutvikler på en god nok måte. Spørsmålet er om fylkeskommunene bare skal vente og
reagere på utspill fra regjeringen, eller om vi skal arbeide mer offensivt for å sette dagsorden inn
mot valget i september og utformingen av en ny regjeringsplattform. Kan fylkeskommunene få mer
gjennomslag ved å presentere en egen felles «visjon» for roller og oppgaver innen nærings- og
kompetansepolitikken?
Et slikt initiativ vil også være i tråd med ambisjonene om å prioritere det interessepolitiske
arbeidet inn mot Stortingsvalget, nedfelt i handlingsplanen av representantskapet.
Samlet sett har Østlandssamarbeidet et solid grunnlag for å jobbe videre med disse spørsmålene:
•

Fylkeskommunene gjorde et felles arbeid med regionreformen i 2015 og 2016 gjennom
Østlandssamarbeidet, med uttalelser, utredninger og rapporter, kronikker osv.

•

Fra regjeringens side har det vært nedsatt et ekspertutvalg, Hagen-utvalget, som leverte
sine anbefalinger for desentralisering av oppgaver. Denne ble fulgt opp av
oppgavemeldingen. I tillegg til har det blitt gjennomført en områdegjennomgang av det
næringsrettede virkemiddelapparatet. Sekretariatets rapport om næring og kompetanse (se
separat vedlegg) oppsummerer alle de tre dokumentene.

Signalet fra næringsministeren i møtet 4. desember var at det ikke ville komme noen egen
stortingsmelding eller helhetlig, samlet oppfølging av områdegjennomgangen. Dette kan gi
fylkeskommunene et handlingsrom til å være på offensiven og sette dagsorden.
Saken vil bli diskutert mer overordnet av representantskapet 5. mars, men sekretariatet mener det
kan være fornuftig å behandle spørsmålet i fagpolitisk utvalg 19. februar for å undersøke den
politiske interessen for et slikt arbeid på nærings- og kompetanseområdet. Utvalgets innspill vil
løftes inn til representantskapet.
V edleg g
Rapport om næring og kompetanse (separat vedlegg)
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Sak 04/21 Innspill til regjeringens strategier for kyst, fjell og småbyer
Regjeringen følger opp distriktsmeldingen med tre strategier:
• Strategi for næringsutvikling langs kysten
• Strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet
• Strategi for småbyer som regionale kraftsentre
For alle tre strategien er det en innspillsrunde med frist 1. mars. Er dette noe fylkeskommunene
følger opp individuelt? Hva vil i så fall vektlegges i innspillene til strategiene?
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