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Sak 01/21 Felles utfordringsbilde, behov og prioriteringer 
Hver fylkeskommune presenterte egne prioriteringer og utfordringsbilde med utgangspunkt i en 

felles mal for planer, strategier og prosjekter. Deretter diskuterte gruppen hvor det var størst 

felles interesser og muligheter for felles aktiviteter, og veien videre. 

 

Overordnet var gruppen enige i å bruke Østlandssamarbeidet som en arena for læring og 

erfaringsutveksling. Det ble anbefalt at sekretariatet prioriterer å arbeide med faglige 

arrangementer, gjerne digitale.  

 

Saksområdene som pekte seg ut som særlig relevante for videre oppfølging er: 

 

• Arbeidet med klynger på tvers av fylkesgrensene, innovasjonsdistrikter i Oslo og arbeid 

med FoUI generelt. Smart spesialisering kan også være relevant her. 

 

• Regionale kompetansebehov: hvordan måler vi kompetansebehov, med hvilke data og 

hvilken metodikk? Hvordan bruke regionale kompetanseforum på best måte? 

 

• Kompetanseutvikling i virksomheter – særlig utfordringene med å få små og mellomstore 

bedrifter som arbeidsgivere til å prioritere utvikling av kompetansen hos ansatte. I tillegg er 

fylkeskommunens egne rolle som kompetanseaktør som bidrar til å gi tilgang til arbeidslivet 

relevant. 

 

• Reiseliv, og da særlig bærekraftig reiseliv og destinasjonsutvikling, er en prioritet for alle 

fire fylkeskommunene. Kan bli særlig relevant da en «re-start» i reiselivet vil bli viktig etter 

pandemien. 

 

• Kampen mot utenforskap er en hovedutfordring for fylkeskommunene. Dette inkluderer 

både å hindre frafall i videregående opplæring og oppfølging av dem som har falt utenfor. 

Her kan det være særlig relevant å følge opp fylkeskommunenes nye oppgaver på 

integreringsfeltet.  

 

• Regjeringens kompetansereform og livslang læring vil være et viktig innsatsområde 

fremover, bl.a. med utvidede rettigheter og arbeidet med vider- og etterutdanning, 

voksenopplæring osv.  

 

• Sirkulærøkonomi er viktig for alle fylkeskommunene, inkludert sirkulær bioøkonomi med 

utgangspunkt i landsdelens naturressurser. 

 

• Høyre yrkesfaglig utdanning er et eksisterende samarbeidsområde som også bør bli 

prioritert videre fremover. 

 

For å følge opp arbeidet videre ble gruppen enig om å sekretariatet sender ut en tabell hvor 

fylkeskommunene fyller inn kontaktpersoner for de ulike fagfeltene. Deretter vil sekretariatet følge 

opp bilateralt og gjennom gruppemøter for å identifisere mer konkrete muligheter for oppfølging. 
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Sak 02/21 Program fagpolitisk utvalg 19. februar 
Gruppen var positiv til oppsett og innhold i programmet for møtet i fagpolitisk utvalg 19. februar. 

 

Innovasjon Norge i London kan være et alternativ til bolken om Brexit.  
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Sak 03/21 Oppgaver/virkemidler til fylkeskommunene 
 

Gruppen støtter at saken legges frem for fagpolitisk utvalg for politiske innspill til eventuelt videre 

arbeid. 

 

Det blir viktig å sikre god koordinering opp mot KS og andre nasjonale prosesser i 

fylkeskommunale nettverk for å hindre duplisering. 

 

Av konkrete saker som kan være relevant for videre interessepolitisk arbeid spilte gruppen inn: 

• Lite fleksibilitet i finansieringen av voksenopplæring til permitterte: mange av de som 

melder interesse faller utenfor målgruppen til finansieringsordningen, men 

fylkeskommunene får likevel et ansvar for å levere voksenopplæring til dem uten 

ekstrafinansiering. 

• Hva blir konsekvensene av kompetansereformen og ny opplæringslov med utvidede 

rettigheter? Endringene vil ventelig kunne øke fylkeskommunenes kostnader betydelig uten 

at dette dekkes med økte bevilgninger.  
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Sak 04/21 Innspill til regjeringens strategier for kyst, fjell og småbyer 
 

Fylkeskommunene følger opp strategiforslagene og kommer med innspill der det er relevant.  

 

For strategien om næringsutvikling i fjell og innlandet gis det et felles innspill gjennom 

Fjellnettverket i tillegg til egne innspill. 


