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Sak 05/21 Orienteringer
Hver fylkeskommune gav korte orienteringer om viktige saker og prosesser.
Oslo informerte om at det brukes betydelig med tid på å utvikle støtteordninger for bedrifter som
faller utenfor statlige ordningene. I tillegg arbeides det med å utvikle en ny regional plan for
innovasjon og nyskapning
Innlandet orienterte om at fylkestinget har disponert mindreforbruket fra 2021 gjennom revidert
budsjett, bl.a. med et kompetansefond for næring og samfunnsliv, bredbåndsutvikling, mer penger
til BIO-midler, reiseliv og industri. Administrasjonen arbeider nå med å finne en form som utfyller
de nasjonale ordningene.
Har jobbet over tid med å etablere kompetanseforum Innlandet. Fylkesordføreren har en sentral
rolle og er opptatt av å ta rollen som regional strateg, det etableres også et eget sekretariat i
fylkeskommunen.
Vestfold og Telemark informerte om at de også har bevilget ekstra BIO-midler. Ordningen er
populær og får mye god oppmerksomhet, med søknadsfrister hver måned og mange søknader.
Arbeider også med skreddersydde løsninger med midlene til kompetanseheving for permitterte.
Politikerne i fylkeskommunen har bestilt en egen reiselivsstrategi på bakgrunn av krisen i reiselivet
under pandemien.
Viken orienterte også om et omfattende antall søknader, både til BIO-midler og en ny, bred
ordning for næringsutvikling og innovasjon. Har også vedtatt en klynge-satsning på bakgrunn av et
politisk ønske om å bruke klyngene til næringsutvikling i større grad. Derfor etableres det en
ordning for sterke og etablerte klynger, med vekt på klynge-til-klynge samarbeid innen det grønne
skiftet, digitalisering og eksport.
Enkelte delregioner har hatt særlige utfordringer knyttet til reiseliv: Hallingdal og Gardermoen.
Uten omstillingsmidler fra staten har fylkeskommunen og kommunen igangsatt en egen prosess.
Viken har også en økning i elevtallene, som medfører behov for store skoleinvesteringsprosjekter.
I tillegg medfører pandemien en utfordring med mangel på læreplasser.
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Sak 06/21 Status for arbeidet med felles utfordringer og behov
Sekretariatet orienterte om prosessen hittil. Det ble understreket at hensikten med arbeidet er å
forberede en god politisk behandling i fagpolitisk utvalg om hovedprioriteringer for samarbeidet
innen næring og kompetanse i årene fremover. Samtidig må samarbeidet være fleksibelt og
dynamisk, og kunne ta opp aktuelle politiske saker.
Administrativ gruppe mente at notatet gir et godt grunnlag for videre diskusjoner. Før gruppen kan
lande på en felles innstilling til fagpolitisk utvalg er det nødvendig med diskusjons- og
avklaringsrunder på tvers av ulike fagavdelinger i egne fylkeskommuner. Det vil være ideelt om
fylkeskommunene kan lande en omforent og noe spisset innstilling fra administrativt nivå.
Administrativ gruppe ber derfor sekretariatet fullføre runden med kartleggingssamtaler og skrive
et endelig notat som sendes ut til fylkeskommunene, sammen med en bestilling om interne
avklaringer i forkant av neste møte i gruppen (22. september).
Det ble også fremhevet at fylkeskommunene bør diskutere og avklare ambisjonsnivå og roller for
Østlandssamarbeidet – hvordan kan samarbeidet skape mest mulig merverdi.
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Sak 07/21 Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning
Sekretariatet orienterte om behandlingen av førsteutkastet i fagskolegruppen 27. april.
Fagskolegruppen er overordnet sett enig om struktur og avgrensing av innholdet i strategiutkastet,
men ønsker å utsette videre behandling til den nasjonale strategien for høyere yrkesfaglig
utdanning legges frem.
Administrativ gruppe sluttet seg til vurderingen fra fagskolegruppen.
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Sak 08/21 Interessepolitisk arbeid inn mot valget
Sekretariatet orienterte om behandlingen av saken i representantskapet i mars.
Representantskapet konkluderte med at det overordnende og helhetlige arbeidet med
regionreformen og oppgaver er forankret i KS og fylkesordførerkollegiet, mens
Østlandssamarbeidet heller kan arbeide etter behov og ønsker innenfor de fagpolitiske områdene.
Derfor foreslår sekretariatet at fagpolitisk utvalg bes vurdere aktuelle saker for å arrangere
politiske debatter/frokostmøter/webinarer i tilknytning til valgkampen. Aktuelle saker kan være:
•

Oppfølging av områdegjennomgangen av virkemiddelapparatet og overføringen av
næringspolitiske virkemidler til fylkeskommunene. Her må det koordineres inn mot KS. I
tillegg bør sekretariatet følge med på forslag som kommer gjennom budsjettbehandling o.l.
i Stortinget, hvor det er aktuelt at fylkeskommunene arbeider i fellesskap.

•

Oppgaveoverføring inne integrering innebærer en ny og viktig oppgave for
fylkeskommunene i kampen mot utenforskap. Kan både være et eksempel på en
oppgaveoverføring hvor fylkeskommunene har kommet godt i gang, samtidig som det er en
«amputert» overføring med utilstrekkelig mandat og virkemidler på en del områder.

•

Arbeidet med grønn omstilling og sirkulærøkonomi nasjonalt: hvordan får vi sterkere fokus
på nye grønne næringer på Østlandsområdet på en større skala enn vi klarer i dag?
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Sak 09/21 Møte i fagpolitisk utvalg 21. mai
Sekretariatet har sendt ut en invitasjon til fagpolitisk utvalg om å foreslå aktuelle politiske saker.
Før møtet i adm. gruppe var det kommer inn forslag om fullføringsreformen og utvikling innen
fagskolen.
Saken om felles strategi for høyere yrkesfaglig utdanning utsettes, jf. sak 07/21, i påvente av at den
nasjonale strategien legges frem. Forslaget til strategi for fylkeskommunene på Østlandet kan
legges frem sammen med en orientering om den nasjonale strategien på møtet 8. oktober. Til
møtet 21. mai ber administrativ gruppe sekretariatet om å bestille en kort orientering fra
fagskolegruppen om status for antall søkere i 2021, for å se tilbud og etterspørsel i sammenheng.
Administrativ gruppe slutter seg til at fullføringsreformen er en meget aktuell politisk sak. Gruppen
foreslår at kunnskapsdepartementet inviteres til å gi en orientering, i tillegg til at
fylkesadministrasjonene skal forberede egne politikere til å komme med kommentarer/spørsmål.
Gruppen fremhever også at det er flere aktuelle saker som bør følges opp videre fremover, bl.a.
den ventede nasjonale strategien for sirkulærøkonomi og stortingsmeldingen om datadreven
økonomi og innovasjon. I tillegg bør sekretariatet følge med på andre aktuelle saker som kommer
opp i løpet av året.
For å følge opp innspillene vil sekretariatet utarbeide et forslag til aktivitetsplan for andre halvår
2021, med forslag til arrangementer både tilknyttet valget (jf. sak 08/20), møtet 8. oktober og
andre forslag til arrangementer.
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