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Sak 10/21 Orienteringer
Hver fylkeskommune orienterer om viktige saker på «hjemmebane» siden sist møte, maks 5. min
per fylkeskommune.
Sekretariatet orienterer om Østlandssamarbeidets nye strategi og andre aktuelle saker.
Vedlegg
Østlandet 2030 – strategi for Østlandssamarbeidet
Notat om EUs langsiktige visjon for rurale områder
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Sak 11/21 Felles satsningsområder innen næring og kompetanse
Næring og kompetanse er et nytt politikkområde i Østlandssamarbeidet. Etableringen kom som
følge av en politisk prosess, ikke bred faglig utredning og forankring. Derfor har det vært viktig
med flere runder for å avklare mulige samarbeidsområder. Det har vært diskusjoner i fagpolitisk
utvalg og administrativ gruppe tidligere, kartlegging av planer og dialog med fagpersoner i
fylkeskommunene, samt tilbakemeldinger fra interne vurderingsprosesser i fylkeskommunene.
Sekretariatets vurdering er det er grunnlag for å fatte vedtak om hva som skal være de prioriterte
langsiktige satsningsområdene innen næring og kompetanse fremover. Dette må være
satsningsområder som faller inn under de tre visjonene i strategien Østlandet 2030: det grønne
Østlandet, det inkluderende Østlandet og det konkurransedyktige Østlandet.
Denne prioriteringen vil ikke innebære at det det ikke skal samarbeides om andre saker.
Østlandssamarbeidet skal fremdeles være dynamisk og fleksibelt, ta opp aktuelle politiske spørsmål
og gjennomføre ulike arrangementer om relevante saker. Det som skal prioriteres er hvilke
saksområder/fagfelt fylkeskommunene ønsker å jobbe med mer langsiktig og grundig.
Sekretariatet mener det er viktig å vektlegge at:
• Fylkeskommunene klarer å velge ut et fåtall avgrensede områder/felt de ønsker å gå mer i
dybden på gjennom Østlandssamarbeidet. Å kontinuerlig bare gjøre litt av alt her og der vil
ikke skape nok kraft og effekt.
• Østlandssamarbeidet er fylkeskommunene. Samarbeidet må skape merverdi og ikke
merarbeid, og derfor må saksområder/fagfelt alle fylkeskommunene er opptatt av og
arbeider med på hjemmebane prioriteres.
• Etter at fylkeskommunene har gjort en prioritering av saksområder/fagfelt må det
iverksettes en prosess som konkretiserer samarbeidet videre: hva spesifikt er det
interessant å samarbeide om og hvordan bør det samarbeides? Her bør det legges vekt på
hvor det er mulig å skape effekt og resultater.
• Prioriteringene bør i første omgang være innrettet mot store samfunnsutfordringer og ikke
konkrete virkemidler eller oppgaver. Hvordan fylkeskommunene kan samarbeide om
utfordringene vil bli en del av det videre avklaringsarbeidet.
Samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning er ikke inkludert siden det er en videreføring og det
er en egen sak om revidert strategi.
Sekretariatets forslag til felles satsningsområder
Sirkulærøkonomi
Fylkeskommunene ønsker å fremme bærekraftig utvikling og verdiskapning gjennom grønn
omstilling. Arbeidet med sirkulærøkonomi vil være viktig for å utvikle et grønt og
konkurransedyktig næringsliv i landsdelen i fremtiden.
Å utvikle et mer sirkulærøkonomisk samfunn er et omfattende samfunnsutviklingsprosjekt som går
inn på mange områder. Hvordan fylkeskommunene bruker verktøykassen for å utvikle
sirkulærøkonomien innen både næring og kompetanse kan gi gode muligheter for læring,
samhandling, utvikling av kunnskap og felles initiativ.
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Inkludering/mangfold/integrering
Bærekraftsmålene ligger til grunn for fylkeskommunens arbeid. For å lykkes med å skape sosialt
bærekraftige samfunn må fylkeskommunene lykkes i arbeidet for inkludering, mangfold og
integrering.
Her er det flere saker som henger sammen: utviklingen på opplæringsfeltet med fullføringsreform
og lære hele livet, ny opplæringslov og fylkeskommunens integreringsoppgaver. Hvordan blir
utviklingen på voksenopplæringsfeltet? Hvordan sikre læreplasser for alle? Hvordan hindre
utenforskap i videregående opplæring? Hvordan bør fylkeskommunens arbeid på integreringsfeltet
styrkes og utvikles?

Handlingsplan 2022
Sekretariatet har valgt å koble saken om felles satsningsområder med innspill til handlingsplanen
for 2022. Både eventuelle vedtak om satsningsområde(r) og andre innspill vil innarbeides i endelig
forslag til handlingsplan. Handlingsplanen skal legges frem for ulike politiske og administrative utvalg
og grupper før planen vedtas endelig av representantskapet 4. november sammen med budsjettet.
Et foreløpig utkast ligger i kalenderinnkallingen.
I utkastet foreslås det to arrangementer med relevans for næring og kompetanse: a) et verksted
om det grønne og konkurransedyktige Østlandet og b) en konferanse om bærekraftig reiseliv.
Begge arrangementene er tenkt som «introverte» med fylkeskommunene selv som
hovedmålgruppe. Førstnevnte er tenkt som en form for kick-off for strategien og innrettet mot
administrativt nivå, mens konferansen om bærekraftig reiseliv følger opp tidligere diskusjoner med
både politisk ledelse i representantskapet og fagpolitisk utvalg. Her er politikerne på relevante
fagfelt i større grad målgruppe.

Vedlegg
Foreløpig utkast til Handlingsplan for 2022
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Sak 12/21 Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning
Sekretariatet vil i samarbeid med fagskolegruppen utarbeide et utkast til første politiske behandling
i fagpolitisk utvalg i høst. Fagskolegruppen møtes fysisk 17. september for å gjennomgå
sekretariatets førsteutkast, bl.a. i lys av regjeringens nye strategi for høyere yrkesfaglig utdanning
og strategien for desentralisering og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.
Det vil foreslås avgrensning av samarbeidet sammenlignet med felles fagskolestrategi som ble
utarbeidet i 2017/2018. Hovedgrunnen er at mer generelle driftsspørsmål heller kan håndteres
gjennom nasjonalt samarbeid, som fagskolegruppen tilknyttet FFU og nasjonalt fagskoleråd. Dette
inkl. håndheving og fortolkning av lov og forskrift, finansiering og satser, godkjenning og
kvalitetskontroll osv.
Dermed kan samarbeidet på Østlandet spisses inn mot samarbeid om regional utvikling av tilbud
og informasjonsarbeid. Dette kan innebære samarbeid om utvikling av «smale» tilbud, samarbeid
om desentraliserte tilbud, samarbeidet om Høyskolen for yrkesfag, felles kartlegging av behov
innen avgrensede sektorer osv. Innenfor informasjonsarbeidet vil det både kunne være aktuelt med
markedsføring overfor unge i landsdelen i samarbeid med fagskolene, og informasjonsarbeid rettet
inn mot rådgivere og veiledere ved ungdomskoler, videregående skoler, karrieresentre osv.
Videre prosess
Sekretariatet har følgende forslag/spørsmål til videre prosess:
• Førsteutkastet behandles i fagpolitisk utvalg, enten 8. oktober eller eget digitalt møte.
• Sekretariatet og fagskolegruppen utarbeider ny versjon basert på innspillene fra fagpolitisk
utvalg, eventuelt kan førsteutkastet sendes ut på høring.
• Sekretariatet og fagskolegruppen utarbeider forslag til endelig strategi basert på
høringsinnspillene for behandling i fagpolitisk utvalg.
• Endelig strategi forelegges Østlandssamarbeidets representantskap.

Vedlegg
Førsteutkast til strategi for samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning. Revidert utgave
ettersendes.
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Sak 13/21 Møte i fagpolitisk utvalg 8. oktober
Møtet i fagpolitisk utvalg 8. oktober blir det første fysiske møtet til utvalget siden etableringen.
Det vil forhåpentligvis gi enda bedre grunnlag for gode diskusjoner enn møter som kun foregår på
Teams.
Ved fysiske møter er det sekretariatets vurdering at vi må sørge for tilstrekkelig med innhold i
programmet for å rettferdiggjøre at medlemmene reiser for å delta. Dette var en viktig faktor for
pandemien, og er antakeligvis blitt enda viktigere etter de siste par årenes digitale revolusjon i
fylkeskommunenes arbeid. Derfor er det utarbeidet et programforslag innenfor en ramme på fire
timer, kl. 11:00-15:00.
Program
Sted: fylkestingssalen til Viken i Galleri Oslo
11:00 Bolk integrering
12:30 Lunsj
13:00 Saksbehandling
13:45 Foredrag med Oslo Business Region
14:15 Avgang til Deichman
14:30 Omvisning på Deichman Bjørvika
15:00 Møtet avsluttes
Bolk om integrering
I saken om aktivitetsplan for andre halvår 2021 vedtok fagpolitisk utvalg at de ønsket et faglig
arrangement om integrering, som også trakk inn koblingen mellom integrering og utviklingen på
voksenopplæringsfeltet. Sekretariatet har vurdert at det er mest hensiktsmessig å inkludere
fagseminaret som en del av møtet 8. oktober, og har brukt uformell arbeidsgruppe med
fagpersoner fra fylkeskommunene til å utvikle et programforslag.
Sekretariatet foreslår følgende punkter til programmet:
• Sentrale utfordringer knyttet til regionreformen på integreringsområdet og en
presentasjon av en evaluering fra Proba.
• Sentrale utfordringer på voksenopplæringsfeltet tilkoblet arbeidet med integrering.
• En «tankevekker» om integrering sett i sammenheng med inkludering, utenforskap og
mangfold, under paraplyen sosial bærekraft. Er integreringsbegrepet utdatert? Skaper
begrepene unødvendig sektorisering? Er det et definisjonsrom vi kan fylle for å løse
oppgavene bedre?
Innholdet i punktene er beskrevet mer detaljert i notatet som er lagt ved møteinnkallingen.
Til hvert punkt ser vi for oss en innledning + tid til spørsmål, kommentarer og debatt.
Sekretariatet foreslår at vi bruker fagkoordinatorer på integreringsområdet og prosjektleder for
evalueringen i Proba som innledere til første punkt. Til punktet om voksenopplæring kan det være
aktuelt å bruke et eller flere utvalgsmedlemmer som innleder (fylkesråd for utdanning og
kompetanse i Viken kan være en aktuell kandidat som nestleder i utvalget). Til det siste punktet
henter vi inn Sylo Taraku fra Tankesmien Agenda.
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Saksbehandling
Det settes av 45 minutter til regulær saksbehandling. De viktigste sakene vil være:
• Felles satsningsområder innen næring og kompetanse og handlingsplanen for 2022.
• Saken om ny strategi for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning.
• Gjensidige orienteringer.
• Aktuelle saker å løfte opp i møte med ny regjering.
Deichman Bjørvika og Oslo Business Region
Byråd for næring og eierskap i Oslo er leder av utvalget, og siden det første møtet gjennomføres i
Oslo vil Oslo kommune innta «vertskapsrollen» i siste del av møtet. Denne delen av programmet
er utarbeidet i samarbeid med byrådsavdelingen (noe vi også vil gjøre om møter skal gjennomføres
i de andre fylkeskommunene).
Etter saksbehandling får vi en presentasjon fra Oslo Business Region om deres arbeid med
næringsutvikling i regionen, før vi går en omvisning på Deichman Bjørvika, nylig kåret til verdens
beste folkebibliotek.
Vedlegg
Notat om integrering
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