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Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse
Møtested
Galleri Oslo

Møtedato
08.10.2021

Program
11:00 Fagseminar om integrering
12:30 Lunsj
13:00 Saksbehandling
13:45 Presentasjon av Oslo Business Region
14:15 Avgang for omvisning på Deichman i Bjørvika
15:00 Programmet avsluttes
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Aktuelle saker til dialog med ny regjering
Møte i fagpolitisk utvalg i desember
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Saksnr.: 2020/137189

Saksframlegg

Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse

08.10.2021

21/21

Vedlegg:
1

2021-05-21 Protokoll

Godkjenning av protokoll fra møte 21. mai 2021
Sekretariatets innstilling
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møte 21. mai 2021

Saksredegjørelse
Det har ikke kommet inn merknader til protokollutkastet som ble sendt ut etter møtet.
29.09.2021
Morten Stemre
Rådgiver næring og kompetanse
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Protokoll fagpolitisk utvalg
Tidspunkt:
Sted:
Fremmøte:

21. mai kl. 12:00-12:45
Teams
Victoria Marie Evensen (Oslo)
Siv Henriette Jacobsen og Johan Edvard Grimstad (Viken)
Truls Vasvik, Grete Wold, Jan Birger Løken og Ellen Eriksen (Vestfold og
Telemark)
Per-Gunnar Sveen, Mari Gjestvang og Wenche Haug Almestrand (Innlandet)

Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør i Innlandet, leder av fylkesrådmannkollegiet i KS og leder
av administrasjonsutvalget i Østlandssamarbeidet, orienterte om oppfølging av
områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.
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Sak 06/21 Aktivitetsplan andre halvår 2021 ......................................................................4
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Sak 04/21 Godkjenning av protokoll
Innstilling
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møtet 19. februar 2021.

Behandling
Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møtet 19. februar 2021.
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Sak 05/21 Status arbeidet med høyere yrkesfaglig utdanning
Innstilling
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering.

Behandling
Sekretariatet orienterte om arbeidet med revidert felles strategi for høyere yrkesfaglig
utdanning. Førsteutkast til strategi vil ferdigstilles og legges frem til første politisk
behandling i oktober, i påvente av at en ny nasjonal strategi legges frem før sommeren.
Utvalget understreket betydningen av en god diskusjon om temaer og ambisjonsnivå for
samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning i landsdelen når førsteutkastet til strategi
legges frem.
Sigrun Bergseth, ledet av Østlandssamarbeidets fagskolegruppe, orienterte om status for
søkertall, tilbud og utviklingstrekk i sektoren.
Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering.
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Sak 06/21 Aktivitetsplan andre halvår 2021
Innstilling
Fagpolitisk utvalg slutter seg til forslaget til aktivitetsplan for andre halvår 2021.

Saksredegjørelse
Fagpolitisk utvalg var positive til en kombinasjon av fysiske møter og flere digitale
arrangementer utenom den faste møteplanen. Utvalget kom med følgende innspill til
oppfølgingen av aktivitetsplanen:
 I arbeidet med integrering bør det ses på voksenopplæringen, hvor det har vært
stor vekst over flere år, bl.a. på grunn av integreringsarbeidet. Konsekvensene for
fylkeskommunene har ikke blitt tilstrekkelig belyst.
 I møte med ny næringsminister bør det være aktuelt å snakke både om overføring
av oppgaver og virkemidler, og samspillet mellom fylkeskommunale og statlige
virkemidler.
 Utvalget er positive til en reiselivskonferanse, enten i 2021 eller 2022. På
kompetanseområdet kan det være aktuelt å se på om dalende interesse for
relevante utdanningstilbud er en konsekvens av pandemien eller en mer langsiktig
trend.
Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak
Fagpolitisk utvalg slutter seg til forslaget til aktivitetsplan for andre halvår 2021.
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Saksnr.: 2020/137149

Saksframlegg

Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse

08.10.2021

22/21

Orienteringer fra sekretariatet 8. oktober 2021
Sekretariatets innstilling
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering.

Saksredegjørelse
Sekretariatet orienterer om prosessen frem til vedtak og innholdet i den nye strategien for
samarbeidet, Østlandet 2030, samt oppfølging av aktivitetsplanen for andre halvår 2021.
Strategien kan leses på nettsidene: https://www.ostsam.no/hva-erostlandssamarbeidet/strategi-for-ostlandssamarbeidet/

29.09.2021
Morten Stemre
Rådgiver næring og kompetanse
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Saksnr.: 2020/137139

Saksframlegg

Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse

08.10.2021

23/21

Vedlegg:
1

Handlingsplan 2022 utkast

Handlingsplan 2022 og prioritering av nye felles
innsatsområder
Sekretariatets innstilling
1.
2.

Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet innarbeidet utvalgets innspill i forslaget til
handlingsplan for 2022 før behandling i representantskapet.
Utvalget slutter seg til forslaget om a) sirkulær økonomi og b) inkludering som
prioriterte nye felles samarbeidsområder.

Saksredegjørelse
Noen hovedspørsmål utvalget kan vurdere i denne saken er:
•
Har fagpolitisk utvalg kommentarer til aktivitetene som er beskrevet i utkastet til
handlingsplan for 2022?
•
Har fagpolitisk utvalg forslag til andre saker (ikke omtalt i utkastet til
handlingsplan) som bør følges opp i Østlandssamarbeidet i 2022 og innarbeides i
handlingsplanen?
I tillegg ønsker sekretariatet og administrativ gruppe for næring og kompetanse å få
prioriteringene for nye samarbeidsområder politisk forankret. Dette vil sette rammene for det
videre administrative arbeidet som skal konkretisere og spisse samarbeidet ytterligere.
Arbeidet med høyere yrkesfaglig utdanning er ikke inkludert fordi det allerede er bestilt og
behandles i egen sak om ny felles strategi.
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Om utkastet til handlingsplan
Representantskapet satt rammene for Østlandssamarbeidets handlingsplan og budsjett på
møtet 4. juni 2021 i sak 14/21 og sak 15/21. Sekretariatet har utarbeidet et førsteutkast til
handlingsplan på bakgrunn av representantskapets behandling og Østlandssamarbeidets nye
strategi, Østlandet 2030. Før endelig behandling i representantskapet 4. november legges
utkastet til handlingsplan frem for fagpolitisk utvalg for samferdsel og fagpolitisk utvalg for
næring og kompetanse for at utvalgene skal kunne gi innspill på sine politikkområder.
Utkastet tar i stor grad utgangspunkt i strategiens struktur. Dokumentet ligger på et noe
overordnet nivå for å sikre at handlingsplanen kan stå seg gjennom hele året uten
endringsbehov, og vil følges opp av mer konkrete aktivitetsplaner på ulike politikkområder
(eller egne prosjektplaner for større aktiviteter).
Innledningsvis beskriver utkastet til handlingsplan Østlandssamarbeidets formelle rammer,
handlingsplanens funksjon, og de overordnede visjonene i strategien. Deretter beskrives
aktiviteter på de politisk prioriterte områdene ut ifra rollene som er definert i
strategidokumentet, 1) interessepolitisk arbeid, 2) arena for læring og erfaringsutveksling og
3) ressursbesparende koordinering og samarbeid. Sekretariatet har valgt dette fordi
rollebeskrivelsene er den mest «operative» delen av strategien, heller enn å plassere
aktivitetene under de tre overordnede visjonene.
I utkastet foreslås det to konkrete arrangementer med relevans for næring og kompetanse: a)
et verksted om det grønne og konkurransedyktige Østlandet og b) en konferanse om
fylkeskommunens arbeid for bærekraftig reiseliv.
Verkstedet om det grønne og konkurransedyktige Østlandet er tenkt som et kick-off for
arbeidet med strategien og hovedsakelig innrettet mot administrativt nivå. Konferansen om
reiseliv har vært oppe som idé i utvalget tidligere med positive tilbakemeldinger, og vil i større
grad være innrettet mot politisk nivå. Begge arrangementene har fylkeskommunene selv som
hovedmålgruppe.
Utkastet til handlingsplan beskriver også det løpende arbeidet (interessepolitisk oppfølging,
møter og faglige arrangementer o.l.) og prosesser/initiativ som skal følges opp. Sistnevnte
inkluderer både arbeidet med ny strategi for høyere yrkesfaglig utdanning og de
administrative prosessene innen nye prioriterte innsatsområder.
Bakgrunn for prioriteringene
Næring og kompetanse er et nytt politikkområde i Østlandssamarbeidet etter
regionreformen. Etableringen av fagpolitisk utvalg kom ikke som følge av en bred faglig
utredning som pekte ut helt konkrete samarbeidsbehov på politikkområdet. Derfor har hele
menyen av mulige samarbeidsområder ligget åpen, og det har vært nødvendig med en
grundig prosess for å prioritere.
Det er viktig å understreke at prioriteringene ikke skal hindre fylkeskommunene fra å
samarbeide i andre saker etter behov. Østlandssamarbeidet skal fremdeles være et dynamisk
og fleksibelt politisk samarbeid hvor fylkeskommunene jobber med aktuelle fellessaker, både
2
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med dialog inn mot nasjonale myndigheter, høringer, faglige arrangement osv. Det som
derimot gis ekstra prioritet er de innsatsområdene der fylkeskommunene nå skal gå i gang
med mer langsiktige og grundige administrative prosesser.
Arbeidet med å lande prioriteringene har tatt utgangspunkt i ny strategi og i fagpolitisk
utvalgs vedtak om å jobbe med a) verdiskapning gjennom grønn omstilling og b) inkluderende
og arbeidslivsrettet kompetanseutvikling (som er innarbeidet i Østlandet 2030, hvor visjonene
er det grønne Østlandet, det inkluderende Østlandet og det konkurransedyktige Østlandet).
I prosessen frem til nå har sekretariatet og fylkesadministrasjonene kartlagt relevante planer,
strategier og prosjekt og drøftet disse i administrativ gruppe, sekretariatet har hatt
omfattende innspills-dialog med fagrådgivere i fylkeskommunene, og fylkesadministrasjonene
har gjort egne interne behovsvurderinger. På bakgrunn av det har sekretariatet og
administrativ gruppe landet på et felles forslag til premisser for prioriteringene og det videre
arbeidet, og har pekt ut to områder som bør prioriteres.
Premisser for prioriteringene og det videre arbeidet
Sekretariatet og administrativ gruppe har hatt grundige diskusjoner om premissene for
hvordan fylkeskommunene skal prioriteres og hva som skal legges til grunn for det videre
administrative arbeidet. Her har sekretariatet og fylkesadministrasjonene landet på følgende:
•
Østlandssamarbeidet er fylkeskommunene. Samarbeidet må skape merverdi og
ikke merarbeid, og aktivitetene som iverksettes gjennom samarbeidet må skje i
forlengelsen av saksområder/fagfelt fylkeskommunene arbeider med på
hjemmebane.
•
Fylkeskommunene bør velge ut et fåtall områder/felt hvor de ønsker å gå mer i
dybden for å identifisere helt konkrete samarbeidsmuligheter. Prioriteringene bør i
første omgang være innrettet mot samfunnsutfordringene som skal løses, heller
enn å peke på helt konkrete virkemidler.
•
Etter at fylkeskommunene har gjort en prioritering av saksområder/fagfelt må det
iverksettes videre administrative prosesser for å konkretisere og spisse aktuelle
samarbeidsaktiviteter. Prosessene skal bidra til å definere et felles
utfordringsbilde, se på status for fylkeskommunenes eget arbeid og identifisere
konkrete samarbeidsområder hvor det kan skapes effekter og konkrete resultater
tidlig. Det skal være en ambisjon å identifisere de lavthengende fruktene og bygge
videre på dette senere.
Forslag til prioriteringer
Sirkulær økonomi
Det er en politisk ambisjon for fylkeskommunene på Østlandet å skape konkurransedyktig
verdiskapning gjennom grønn omstilling. Samtidig er verdens naturressurser under press. Et
viktig innsatsområde for å lykkes med grønn omstilling og å nå FN bærekraftmål er derfor
arbeidet med å fremme en mer sirkulær økonomi.
Sirkulær økonomi handler om å opprettholde verdien av produkter, materiale og ressurser så
lenge som mulig gjennom mer effektiv ressursutnyttelse og gjenbruk. Produkter må vare
lenger, repareres, oppgraderes og brukes om igjen, mens avfallsmateriale skal gjenvinnes og
brukes i ny produksjon. Sirkulær økonomi vil innebærer endringer i design, produksjon og
3
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forbrukeratferd. Arbeidet med å utvikle en mer sirkulær økonomi er derfor et betydelig
samfunnsutviklingsprosjekt. Men hva er fylkeskommunenes rolle?
Det vil være interessant å samarbeide om hvordan fylkeskommunene kan bruke
verktøykassen av virkemidler for å skape insentiver for sirkulær grønn omstilling og
verdiskapning i landsdelen, f.eks. samarbeid om klynger, tilskuddsmidler, felles
kunnskapsgrunnlag, innkjøpsmakt og fylkeskommunenes arbeid med sirkulær økonomi i egne
organisasjoner.
Inkludering
Utenforskap en stor samfunnsutfordring i hele landsdelen. For å lykkes med å skape sosialt
bærekraftige samfunn i tråd med FNs bærekraftmål må fylkeskommunene lykkes i arbeidet
med inkludering.
Fylkeskommunens arbeid med inkludering er i stor utvikling. På kompetansefeltet gir store
reformer som lære hele livet og fullføringsreformen nye og endrede oppgaver, og
fylkeskommunene også fått nye oppgaver på integreringsfeltet etter regionreformen.
Det er mange problemstillinger som kan gi grunnlag for samarbeid: hva blir konsekvensene av
reformene og ny opplæringslov? Hvordan bør fylkeskommunens rolle på integreringsområdet
styrkes og utvikles? Hvordan hindre utenforskap i videregående opplæring og sikre
læreplasser for alle? Her vil det være viktig å kunne samarbeide på tvers, samtidig som det er
nødvendig å se de særlige behovene til ulike målgrupper.
29.09.2021
Morten Stemre
Rådgiver næring og kompetanse
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Handlingsplan 2022 utkast
Innledning

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og
Telemark. En samarbeidsavtale godkjent av fylkestingene og bystyret setter de formelle rammene
for Østlandssamarbeidet.
Handlingsplanen er Østlandssamarbeidets årlige styringsdokument og konkretiserer hvordan
fylkeskommunene ønsker å følge opp samarbeids strategi i 2022. Det årlige budsjettet tar
utgangspunkt i handlingsplanens aktiviteter.
Handlingsplanen beskriver aktiviteter og prosesser på et relativt overordnet nivå. Sekretariatet vil
kontinuerlig utarbeide og rullere mer operative aktivitetsplaner for å følge opp handlingsplanen og
andre politiske vedtak. Enkelte aktiviteter vil organiseres og gjennomføres som prosjekt.

Strategisk bakteppe

Strategien Østlandet 2030 er retningsgivende for fylkeskommunenes samarbeid innenfor rammene
av Østlandssamarbeidet. Strategien ble vedtatt i juni 2021. Den beskriver tre overordnende
visjoner for utviklingen av landsdelen:


Det grønne Østlandet utvikles med vekt på klima- og miljøvennlige løsninger for fremtiden.
Landsdelens ressurser utnyttes på en bærekraftig måte og økonomien er sirkulær.
Østlandssamfunnet bindes sammen gjennom grønn infrastruktur.



Det inkluderende Østlandet kjennetegnes av sosial bærekraft og like muligheter for alle i
hele landsdelen. Mangfoldet på Østlandet verdsettes og nyttiggjøres i samfunnsutviklingen.
Alle har mulighet til å tilegne seg nødvendig og relevant kompetanse og å delta i arbeidslivet.



Det konkurransedyktige Østlandet utvikler og utnytter regionale fortrinn. Østlandet er
ledende på verdiskapning gjennom grønn omstilling. Digitalisering og sømløse
samferdselsløsninger styrker landsdelens posisjon i Europa.

Aktiviteter i 2022

Samferdsel og næring/kompetanse er utpekt som fylkeskommunenes prioriterte politikkområder i
strategiperioden, mens det arbeides tverrgående med europapolitikk, ungdomsmedvirkning og
klima/miljø.
Strategien beskriver også Østlandssamarbeidets roller og hvordan samarbeidet skal skape
merverdi for fylkeskommunene. Beskrivelsene av aktiviteter i 2022 er strukturert etter
Østlandssamarbeidets tre roller definert i strategien.
Felles stemme i interessepolitikken
Fylkeskommunene kan få større gjennomslag når de står sammen i viktige felles saker.
Østlandssamarbeidet er en plattform hvor fylkeskommunene jobber i fellesskap for å påvirke
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politiske beslutninger slik at de i størst mulig grad fattes i tråd med egne interesser. Følgende skal
prioriteres interessepolitisk i 2022:


InterCity er Østlandssamarbeidets viktigste felles prosjekt. Fylkeskommunene skal utarbeide
et grunnlagsdokument for arbeidet frem mot neste Nasjonale transportplan, gjennomføre
felles arrangement for å promotere InterCity-prosjektet samt videreføre en tett dialog med
Samferdselsdepartementet og Stortingets transport og kommunikasjonskomite.



Oppfølging av regionreformen vil være en del av det politiske påvirkningsarbeidet inn mot ny
regjering og nytt Storting, særlig innenfor næring og kompetanse. Det er naturlig at arbeidet
ses i sammenheng med det interessepolitiske arbeidet i KS.



Europeiske nettverk som Scandria Alliance, STRING og BSSSC vil bli brukt som plattformer for
politisk påvirkningsarbeid i EU på prioriterte politikkområder i viktige saker, i allianse med
andre europeiske regioner.



Østlandssamarbeidet skal også være et dynamisk og fleksibelt samarbeid som adresserer
aktuelle politiske saker når de oppstår. Sekretariatet vil derfor oppmerksomt overvåke
aktuelle saker og pleie og utvikle relevante nettverk, samtidig med god og løpende dialog
med fylkeskommunene om deres ønsker og behov.

Arena for læring og erfaringsutveksling
Som en felles samarbeidsarena skal Østlandssamarbeidet skape møteplasser hvor
fylkeskommunene kan utveksle informasjon og dele erfaringer. Ny kunnskap og innsikt skal bidra
til at fylkeskommunene kan løse egne oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Følgende
arenaer/ aktiviteter for læring og erfaringsutveksling vil bli prioritert i 2022:


Som en direkte oppfølging av Østlandssamarbeidets strategi «Østlandet 2030» skal det
arrangeres et verksted om det grønne og konkurransedyktige Østlandet der
fylkeskommunene kan møtes for å dele god praksis, få kunnskap og inspirasjon til eget
arbeid og ha dialog om løsninger for grønn omstilling. Verkstedet vil også reflektere det som
skjer i Europa der det grønne lyntoget er på full fart ut fra stasjonen – og der spørsmålet er
om petroleumslandet Norge står igjen på perrongen? «Alle» er enige om at vi har gode
forutsetninger for grønn omstilling og vekst, men hvordan angriper fylkeskommunene
mulighetene i sin rolle som samfunnsutviklere?



En konferanse om bærekraftig reiseliv og fylkeskommunen som samfunnsutvikler. Hele
Østlandssamarbeidet har reiseliv som et prioritert satsningsområde. Hvordan kan
fylkeskommunene lykkes med å arbeide helhetlig i egne organisasjoner for å bli en kraftfull
samfunnsutvikler for bærekraftig reiseliv i regionen? Hva er sammenhengene mellom grønne
mobilitetsløsninger og reiselivet? Klarer fylkeskommunen å levere på kompetansebehovene
til et bærekraftig og fremtidsrettet reiseliv?



ØstsamUng er Østlandssamarbeidets felles ungdomsarena. Det skal gjennomføres to
samlinger hvor ungdomsrepresentantene kan diskutere saker av felles interesse og lære av
hverandres arbeid.
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Alle samlingene og møtene på politisk og administrativt nivå i Østlandssamarbeidet skal være
viktige læringsarenaer. På de ulike politikkområdene vil det bli tatt initiativ til seminarer og
workshops om aktuelle problemstillinger som identifiseres underveis gjennom året.

Ressursbesparende samarbeid og koordinering:
Felles prosjekter kan gi bedre koordinering og større slagkraft for fylkeskommunene. Samtidig kan
arbeidsdeling og koordinert deltakelse på ulike samarbeidsarenaer bidra til mer effektiv bruk av
både tid og penger. Følgende aktiviteter vil bli jobbet med i 2022:


En revidert felles strategi for høyere yrkesfaglig utdanning skal vedtas i 2022.
Fylkeskommunene skal samarbeide om utvikling av tilbud på tvers av fylkesgrensene,
informasjons- og profileringsarbeid, og Høyskolen for yrkesfag.



Fylkeskommunene skal arbeide videre med prosesser for å identifisere felles
samarbeidsmuligheter innen (a) infrastruktur for grønn næringstransport, (b) bærekraftig
mobilitet i distriktene, (c) sirkulærøkonomi og (d) inkludering.



Fylkeskommunene koordinerer deltakelsen i internasjonale nettverk og samarbeid som
Scandria Alliance og BSSSC gjennom Østlandssamarbeidet. Sekretariatet koordinerer den
administrative deltakelsen og følger opp de valgte politiske representantene til de styrende
organer.



Østlandssamarbeidet er nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Østersjøprogrammet, og vil i
2022 ha fokus på informasjon, veiledning, støtte til prosjektutvikling og partnersøk.

Gjennomføring

Representantskapet har det overordnede ansvaret for at handlingsplanen følges opp.
Representantskapet behandler også større politiske og prinsipielt viktige saker.
Fagpolitisk utvalg for samferdsel og fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse følger opp
handlingsplanen og behandler politiske saker på egne fagområder. De fagpolitiske utvalgene har
autonomi til å løfte frem saker og iverksette prosjekter på eget initiativ, men prinsipielt viktige
saker og aktiviteter som krever ressurser utover budsjettrammen vil bli forankret i
representantskapet.
Østlandssamarbeidets Europaforum vil diskutere aktuelle europapolitiske saker innen de
prioriterte politikkområdene, bidra til kunnskaps- og erfaringsutveksling og samarbeide om
deltakelse i europeiske organisasjoner og nettverk.
Samarbeidet i de politiske organene understøttes av administrative ledergrupper og faggrupper.
ØstsamUng er plattformen for ungdomsmedvirkning i Østlandssamarbeidet. Mellom samlingene i
nettverket er det ØstsamUngs arbeidsutvalg som følger opp ungdomsmedvirknings- arbeidet i
samarbeid med koordinatorgruppen og sekretariatet.
Østlandssamarbeidets sekretariat er et service- og samordningsorgan for de ulike organene,
utvalgene og gruppene i samarbeidet. I 2022 skal sekretariatet utarbeide et forslag til hvordan
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Østlandssamarbeidets egen virksomhet kan gjøres mer grønn, bl.a. ved å se på ulike tiltak for
karbonreduksjon og -kompensasjon.
Osloregionens Europakontor er fylkeskommunenes kontor i Brussel. ORE vil være en informant i
Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid og en samarbeidspartner ved eventuelle aktiviteter i
Brussel.
Kommunikasjon
God kommunikasjon er avgjørende for å gjennomføre aktivitetene i handlingsplanen. Derfor har
sekretariatet styrket kompetansen og kapasiteten på kommunikasjon. Kommunikasjonsarbeidet
skal i 2022 utvikles videre ved å:
 Revidere Østlandssamarbeidets kommunikasjonsstrategi.
 Videreutvikle samarbeidet med kommunikasjonsavdelingene i fylkeskommunene for bedre
koordinering og slagkraftig kommunikasjon.
 Styrke kommunikasjonsarbeidet på nettsider og i sosiale medier, med hensyn til tekniske
løsninger, visuell profil, omfang, variasjon og kvalitet på innholdsproduksjon.
 Øke kompetansen på gjennomføring digitale og hybride arrangementer.
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Vedlegg:
1

Utkast til strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Ny strategi for høyere yrkesfaglig utdanning
Sekretariatets innstilling
1.
2.

Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet innarbeide utvalgets innspill i utkastet til
strategi.
Utvalget ber sekretariatet om å sende strategiutkastet på høring i samarbeid med
fagskolegruppen.

Saksredegjørelse
Noen hovedspørsmål utvalget kan vurdere i denne saken er:
•
Er utvalget enig i spissingen og prioriteringene som gjøres for samarbeidet på
landsdelsnivå i utkastet til strategi?
•
Synes utvalget at utkastet til strategi ligger på rett nivå og beskriver rollene til
samarbeidet på en god måte?
•
Er det saker eller utfordringer som utvalget savner i utkastet til strategi?
•
Ønsker utvalget å legge noen føringer for videre behandling, f.eks. med hensyn til
bredde på høringsrunden osv.?
Bakgrunn og prosess frem til nå
Fagpolitisk utvalg bestilte en revidering av felles fagskolestrategi for fylkeskommunene på
Østlandet 2018-2025 i sak 02/20. Hovedgrunnen er at forutsetningene for samarbeidet i
landsdelen har endret seg vesentlig siden strategien ble utarbeidet i 2017. Siden da har
fylkeskommunene tilegnet seg erfaring fra å arbeide etter ny fagskolelov og nytt
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forvaltningsregime. I tillegg har fylkeskommunene og de offentlige fagskolene har blitt
omorganisert etter regionreformen, hvilket også har endret forutsetningene for nasjonalt
samarbeid.
Sekretariatet har utarbeidet utkastet til ny strategi i tett samarbeid med
Østlandssamarbeidets fagskolegruppe. Fylkeskommunene har drøftet behovet for samarbeid i
egne organisasjoner, og det har blitt gjennomført en innspillsrunde med fagskoler og andre
relevante aktører som partene i arbeidslivet. I arbeidet har fylkeskommunene også sett på
regjeringens nye strategi for høyere yrkesfaglig utdanning og strategien for desentralisert og
fleksibel utdanning. I tillegg har fagskolesamarbeidet blitt sett i sammenheng med
betydningen av kompetanse i distriktspolitikken.
Strategiutkastet har vært til behandling i administrativ gruppe og blitt bearbeidet etter deres
innspill før behandlingen i fagpolitisk utvalg.
Om utkastet til strategi
Utkastet til ny strategi er spisset sammenlignet med gjeldende felles fagskolestrategi 20182025. En viktig grunn er at mer generelle driftsspørsmål, f.eks. håndheving og fortolkning av
lov og forskrift, finansiering og satser, godkjenning og kvalitetskontroll i NOKUT o.l. håndteres
gjennom nasjonalt samarbeid, som fagskolegruppen tilknyttet FFU og nasjonalt fagskoleråd.
Dermed kan samarbeidet på Østlandet spisses inn mot samarbeid om regional utvikling av
tilbud og informasjonsarbeid/omdømmebygging. I utkastet til strategi pekes det på samarbeid
om utvikling av tilbud med varierende og begrenset studentgrunnlag på tvers av
fylkesgrensene, samarbeid om desentraliserte tilbud, samarbeidet om Høyskolen for yrkesfag,
felles kunnskapsgrunnlag og kartlegging av behov innen avgrensede sektorer osv. Til arbeidet
med informasjonsarbeid og omdømmebygging pekes det bl.a. på informasjonsarbeid rettet
inn mot veiledere ved ungdomskoler, videregående skoler, karrieresentre osv. og samarbeid
med europeiske land hvor yrkesfaglige utdanningsløp har høyere status enn i Norge.
Videre prosess
Sekretariatet har følgende forslag til videre prosess:
•
Sekretariatet og fagskolegruppen utarbeider et nytt utkast basert på innspillene fra
fagpolitisk utvalgs behandling.
•
Utkastet til strategi sendes ut på høring. Dette kan enten være en høring kun i
fylkeskommunene eller en bredere høring med fagskolene i landsdelen (både
offentlige og private), partene i arbeidslivet osv.
•
Sekretariatet og fagskolegruppen utarbeider forslag til endelig strategi for
behandling i fagpolitisk utvalg basert på høringsinnspillene.
•
Etter vedtak i fagpolitisk utvalg sendes strategien til representantskapet til
orientering.
Sekretariatet og fagskolegruppen vil begynne det innledende arbeidet med oppfølgende
aktivitetsplan/handlingsplan mens strategiutkastet er på høring.
29.09.2021
2

19

Morten Stemre
Rådgiver næring og kompetanse
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Felles strategi for høyere yrkesfaglig
utdanning på Østlandet
Innledning

Bakgrunn
Fylkeskommunene på Østlandet vedtok en første felles fagskolestrategi for perioden 2018-2025.
Siden da har fylkeskommunene tilegnet seg erfaring fra å arbeide etter ny fagskolelov og med det
nye forvaltningsregimet for høyere yrkesfaglig utdanning. Flere fylkeskommuner blitt slått sammen
etter regionreformen og har utviklet nye organisasjoner. Færre fylkeskommuner og økt bruk av
digitale samarbeidsformer har også gjort det enklere med nasjonalt samarbeid.
Dermed har forutsetningene og rammene for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning i
landsdelen blitt betydelig endret siden strategien ble utarbeidet. I 2020 besluttet derfor fagpolitisk
utvalg for næring og kompetanse i Østlandssamarbeidet at strategien skal revideres.
Ny strategi
Den nye strategien tar utgangspunkt i fylkeskommunenes lovpålagte oppgave i å sikre et lokalt,
regionalt og nasjonalt behovsbasert tilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning.
Fylkeskommune er nå både forvalter og skoleeier. I arbeidet med gjennomføring av strategien vil
offentlige og private tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning likebehandles der dette er en
relevant problemstilling.
Fremover vil fylkeskommunene først og fremst samarbeide om generelle forvaltningsspørsmål på
nasjonalt nivå, f.eks. knyttet til finansiering, kvalifikasjonsrammeverk og godkjenningsordninger.
Strategien for landselssamarbeidet vil derfor fokusere på samarbeid om regional tilbudsutvikling,
omdømmebygging og informasjonsarbeid.
I tillegg tydeliggjør strategien at Østlandssamarbeidet er et politisk råd som jobber i fellesskap for å
påvirke politiske beslutninger der fylkeskommunene har felles interesser.
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1. Fagkompetanse for arbeidslivet nå og i fremtiden

Østlandet står overfor store omstilling- og utviklingsprosesser i årene som kommer.
Bærekraftsmålene legges til grunn for samfunnsutviklingen på alle områder og verdier skal skapes
gjennom grønn omstilling.
Arbeidstakere skifter jobb og yrkesvei oftere enn før. Automatisering og digitalisering kan både
gjøre jobber overflødige og skaper nye arbeidsplasser og arbeidsformer. Omstillingstakten i
samfunnet stiller krav til kontinuerlig kompetanseutvikling og innovasjon, både i det private
næringslivet og i offentlig sektor. Livslang læring blir nødvendig for å hindre at arbeidstakere faller
utenfor.
For å fremme bærekraftig næringsutvikling og et inkluderende arbeidsliv må fylkeskommunen ha
en kompetansepolitikk som responderer på arbeidslivets kompetansebehov nå og i fremtiden.
Kompetansepolitikken er også avgjørende for å fremme utvikling og bosetting i distriktene.
Høyre yrkesfaglig utvikling er derfor et viktig verktøy for fylkeskommunen som samfunnsutviklere
på nærings- og kompetanseområdet.
Fylkeskommunene på Østlandet har samarbeidet om høyere yrkesfaglig i flere år.
Østlandsamarbeidet i sektoren skal videreutvikles med vekt på å skape merverdi for
fylkeskommunene og ha en positiv effekt på utdanningstilbudet i landsdelen. Regjeringens nye
strategi for høyere yrkesfaglig utdanning er bl.a. tydelig på at fylkeskommunene både som
skoleeier og forvalter skal bidra til samarbeid mellom fagskoler på tvers av fylkesgrensene.
I samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning på Østlandet vil fylkeskommunene ha to
hovedprioriteringer fremover:
 Utdanningstilbud i landsdelen
 informasjonsarbeid og omdømmebygging
1.1 Utdanningstilbud i landsdelen
Mål: Sikre tilbud av arbeidslivsrelevant høyere yrkesfaglig utdanning på Østlandet som er avhengig
av samarbeid på tvers av fylkesgrensene.
Det er fortsatt stor mangel på relevant fagkompetanse i arbeidslivet. Østlandet har behov for flere
arbeidstakere med høyere yrkesfaglig utdanning. Sektoren er tett koblet på næringslivet i og har
fått enda større fleksibilitet til å utvikle tilbud som svarer til arbeidslivets behov.
Fylkeskommunene pålagt å sikre et tilbud som møter kompetansebehovet lokalt, regionalt og
nasjonalt, og regjeringens nye strategi for høyere yrkesfaglig utdanning forespeiler videre vekst i
sektoren.
På flere områder er det både nødvendig og nyttig at fylkeskommunene samarbeider for å løse
denne oppgaven. Samarbeid og spesialisering mellom fagskoler på tvers av landsdelen kan bidra til
å sikre tilbud det i realiteten er behov for i landsdelen, selv om studentgrunnlaget kan være
varierende eller begrenset i det enkelte fylke.
Høyere yrkesfaglig utdanning kan spille en viktig rolle i distriktspolitikken. Digitaliseringen i
samfunnet skaper nye muligheter for desentralisert og fleksibel høyere yrkesfaglig utdanning. Her
er alle fagskolene langt fremme, men det er gode muligheter for å utvikle nye tilbud og gi bedre
tilgang
Fylkeskommunene på Østlandet vil:
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1. Arbeide med felles kunnskapsgrunnlag om regionale kompetansebehov, dele erfaringer fra
arbeidet med kompetansebehov i fylkene og samarbeide med partene i arbeidslivet for
styrket «bestillerkompetanse».
2. Jobbe på tvers av fylkesgrensene for å hindre at tilbud av nasjonal, regional og lokal
betydning ikke utvikles eller videreføres på grunn av varierende eller lokalt begrenset
studentgrunnlag.
3. Arbeide for å sikre bedre tilgang til relevante utdanningstilbud i hele landsdelen gjennom
desentraliserte og fleksible utdanningstilbud på tvers av fylkesgrensene, bl.a. ved å utrede
mulighetene for piloter med konkrete desentraliserte tilbud i distriktene basert på
behovskartlegging.
4. Samarbeide om å tilby yrkesfaglig kompetanse på bachelornivå gjennom Høyskolen for
yrkesfag.
1.2 Informasjonsarbeid og omdømmebygging
Mål: Styrke kunnskapen om mulighetene innen høyere yrkesfaglig utdanning i landsdelen og bidra
til å styrke sektorens omdømme.
Høyere yrkesfaglig utdanning har vært gjenstand for betydelig politisk oppmerksomhet over flere
år. Sektoren har fått et statusløft. Samtidig er det fremdeles et stort utviklingspotensial og
regjeringens nye strategi tar utgangspunkt i en ambisjon om videre vekst. For å lykkes må
fylkeskommunene arbeide aktivt med å profilere høyere yrkesfaglig utdanning som et
arbeidslivsrelevant utdanningstilbud.
God kunnskap om mulighetene for attraktiv og praksisorientert høyere yrkesfaglig utdanning er
også viktig for å styrke yrkes- og fagopplæring på videregående og gjøre tilbudet mer interessant
for unge i Norge. Flere velger yrkesfag enn tidligere, og mulighetene for høyere yrkesfaglig
utdanning skal bidra til ytterligere vekst. For å sikre at unge kan ta informerte valg om egen
fremtid er det viktig at karriereveiledere ved ungdomskoler, videregående skoler, karrieresentre
o.l. har oppdatert og utfyllende informasjon om utdanningstilbudet og mulighetene det gir.
Andre europeiske land har i større grad enn Norge lyktes med å utvikle yrkesfaglig utdanning som
et likeverdig løp til akademisk utdanning. Læring gjennom europeiske nettverk og prosjekter kan gi
et viktig bidrag til arbeidet med å styrke høyere yrkesfaglig utdanning i landsdelen.
Fylkeskommunene på Østlandet vil:
1. Gjennomføre felles informasjonskampanje om høyere yrkesfaglig utdanning overfor
karriereveiledere ved ungdomsskoler, videregående skoler, karrieresentre m.fl.
2. Samarbeide med fagskolene i landsdelen om profilering av høyere yrkesfaglig utdanning
som utdanningsform.
3. Utvikle nettverk og tilrettelegge for læring fra andre europeiske land som har lyktes med å
utvikle yrkesfaglige utdanningsløp som et attraktivt utdanningstilbud.
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2. Østlandssamarbeidets roller

Østlandssamarbeidet er et politisk råd for Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Fylkeskommunene møtes gjennom ulike politiske organ, administrative grupper og fagnettverk.
Den overordnede strategien Østlandet 2030 peker på tre roller for samarbeidet: 1)
interessepolitisk påvirkningsarbeid, 2) arena for erfaringsutveksling og læring, og 3)
ressursbesparende samarbeid og koordinering.
2.1 Politisk påvirkningsarbeid
Påvirkningsarbeid er en viktig del av Østlandssamarbeidets virksomhet. Når de fire
fylkeskommunene samles om felles standpunkt, kan de snakke med en tydelig og sterk stemme.
Samarbeids struktur gjør det mulig å iverksette politisk påvirkningsarbeid på en effektiv og kraftfull
måte. Arbeidet med høyere yrkesfaglig utdanning er organisert under Østlandssamarbeidets
fagpolitiske utvalg for næring og kompetanse, som vil være den politiske plattformen for å drøfte
felles posisjoner og initiativ.
Påvirkningsarbeidet skal bidra til å løfte høyere yrkesfaglig utdanning og bidra til at
fylkeskommunene og fagskolene får bedre rammevilkår for å levere nødvendig kompetanse til
arbeidslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.
2.2 Erfaringsutveksling og læring
Gjennom erfaringsutveksling og faglige arrangementer kan Østlandssamarbeidet bidra til å styrke
fylkeskommunenes eget arbeid med å levere arbeidslivsrelevant kompetanse. Aktivitetene skal
bidra til å styrke fylkeskommunenes egen kompetanse og kunnskap i arbeidet med høyere
yrkesfaglig utdanning, både politisk og administrativt.
Fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle innebærer et utadvendt perspektiv overfor andre
aktører i fylkene og høyere yrkesfaglig utdanning skal være den mest nærings- og
arbeidslivsrettede utdanningsformen. Samarbeidet bør derfor også inkludere fagskolene selv,
partene i arbeidslivet, institusjoner, bedrifter, næringsklynger o.l. når det er relevant.
2.3 Ressursbesparende samarbeid og koordinering
Samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning skal skape merverdi for fylkeskommunene. Ved å
gjennomføre felles prosjekter eller koordinere arbeidet seg imellom kan fylkeskommunene spare
ressurser og unngå dobbeltarbeid.
Prosjektene kan både være prosjekter som bidrar til å utvikle felles kunnskapsgrunnlag eller felles
aktiviteter som omdømme- og informasjonskampanjer.
Det kan også være aktuelt å søke om større utviklingsprosjekter gjennom Erasmus+ i samarbeid
med fagskoler og næringsliv. Fylkeskommunene kan bidra både med søkerkompetanse og styrke
prosjektene med en politisk og strategisk forankring og overbygging.
Østlandssamarbeidet kan også brukes til å koordinere felles deltakelse i relevante internasjonale
nettverk og samarbeid som understøtter strategiens mål.
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Aktuelle saker til dialog med ny regjering
Sekretariatets innstilling
Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet følge opp forslagene til aktuelle saker i arbeidet med
aktivitetsplaner i 2022.

Saksredegjørelse
Fagpolitisk utvalg har tidligere drøftet ønske om dialog med ny regjering etter Stortingsvalget.
Det kan både være aktuelt med møte senere i 2021 (jf. sak XX/21) og møter/initiativ i 2022.
Ut ifra tidligere diskusjoner i utvalget vurderer sekretariatet at det bl.a. kan det være aktuelt å
jobbe med følgende:
•
Saker fra regjeringsplattformen som berører nærings- og kompetansepolitikken og
fylkeskommunens arbeid.
•
Oppgaver på næringsområdet og rollefordelingen/samarbeid mellom statlig og
regionalt nivå innen næringsutvikling, innovasjon og forskning.
•
Oppfølging av regionreformen på integreringsområdet.
•
Oppfølging av lære hele livet, fullføringsreformen, ny opplæringslov osv. og
konsekvenser for fylkeskommunene
Sekretariatet ber fagpolitisk utvalg vurdere og gi innspill om andre aktuelle saker, og hvilke
saker utvalget mener det er viktigst å prioritere.
29.09.2021
Morten Stemre
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Møte i fagpolitisk utvalg i desember
Sekretariatets innstilling
Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet arrangere et møte for utvalget fredag 10. desember. Til
dagsorden ber utvalget sekretariatet
a) I samarbeid med fylkesadministrasjonene forberede et faglig arrangement om
sirkulær økonomi.
b) I dialog med utvalgets ledelse undersøke mulighetene for å invitere relevante
statsråder fra ny regjering til dialogmøte.

Saksredegjørelse
I henhold til møteplanen er 8. oktober det siste møtet i fagpolitisk utvalg i 2021. Samtidig er
det lagt til grunn at samarbeidet skal være fleksibelt og kunne gjennomføre flere møter etter
behov, enten fysisk eller digitalt.
Sekretariatet foreslår at utvalget gjennomfører et nytt møte i desember. Så vidt sekretariatet
kan se fra møtekalendrene i fylkeskommunene er fredag 10. desember en aktuell dag. Et
eventuelt møte kan være fysisk eller digitalt, avhengig av hva utvalget foretrekker.
Bakgrunnen for forslaget er at aktivitetsplanen for 2. halvår 2021 inneholder et faglig
arrangement om sirkulær økonomi, som kan spille inn til det videre arbeidet (jf. sak om
prioritering av nye innsatsområder). I tillegg kan det være aktuelt å invitere til et første møte
med en relevant ny statsråd, avhengig av tilgjengelighet og hvilke saker utvalget ønsker å ha
dialog om med ny regjering. Sekretariatet foreslås at dette avklares i dialog med utvalgets
ledelse etter at den nye regjeringen er utpekt.
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Under et møte i desember kan utvalget også vedta en møteplan for 2022. Alternativt vil dette
gjøres skriftlig i etterkant av møtet i representantskapet 4. november, så møteplanen til
fagpolitisk utvalg kan tilpasses møteplanen til representantskapet.
29.09.2021
Morten Stemre
Rådgiver næring og kompetanse
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