
 

 

 

Møteinnkalling 
 

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 

 

Møtested Møtedato Tidspkt. 
Teams 19.02.2021 12:00 
   
 

 

Program for møtet: 

Norsk næringsliv og Brexit (45 min) 
Konsekvenser av Brexit for norske bedrifter 
Tore Myhre, leder av internasjonal avdeling i NHO 

Bedriftscase: Batteriretur 
Fredrik Andresen, administrerende direktør i Batteriretur 

Norge og Storbritannia nå og i fremtiden 
Niels Engelschiøn, ekspedisjonssjef i Avdeling for Europa og handel UD 

Ny programperiode i EU: muligheter for fylkeskommunene (45 min) 
Erasmus+: mer enn mobilitet 
Fagdirektør Vidar Pedersen og seniorrådgiver Anne Hunderi fra DIKU 

Horisont: hovedsatsninger og muligheter for fylkeskommunene 
Områdedirektør Jesper W. Simonsen, Forskningsrådet 

Interreg 
Fagsjef Europa Ann Irene Sæternes, Østlandssamarbeidets sekretariat 

Saksgjennomgang (15 min) 
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Vedlegg: 

1 2020-12-04 Protokollforslag 

 

Godkjenning av protokoll fra 4. desember 2020 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møtet 4. desember 2020. 
 

 

Saksredegjørelse 
Forslaget til protokoll ble sendt ut etter møtet fredag 4. desember 2020. Det har ikke kommet 
inn noen merknader til protokollforslaget. 
 
 
11.02.2021 
Morten Stemre 
rådgiver 
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Protokoll fagpolitisk utvalg 
 
Tidspunkt: 4. desember kl. 12:00-14:00. Møtet ble avholdt i Teams 
Til stede: Innlandet: Per-Gunnar Sveen, Mari Gjestvang, Bjørnar 

Tollan Jordet, Wenche Haug Almestrand 
  Oslo: Victoria Marie Evensen og Vegar Andersen 

Vestfold og Telemark: Truls Vasvik, Mette Kalve, Jan 
Birger Løken 

  Viken: Johan Edvard Grimstad og Siv Henriette Jacobsen 
 
Utvalget hadde møte med næringsminister Iselin Nybø og partene i 
arbeidslivet ved Jon Kristiansen (NHO), Ingunn Gjerstad (LO) og Pål 
Thygesen (Virke). Det var også et mini-webinar om utenforskap med 
innlegg fra Christer Hyggen (OsloMet/NOVA) og Mariann Aas 
(faggruppen for oppfølgingstjenesten) 

 
11/20 Godkjenning av protokoll ..................................2 

Sekretariatets innstilling .....................................2 

Behandling .....................................................2 

Vedtak .........................................................2 

12/20 Orienteringer fra sekretariatet ...........................3 
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13/20 Ny strategi for Østlandssamarbeidet .......................4 
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Behandling .....................................................4 
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14/20 Revidert møteplan 2021 ....................................5 

Forslag til vedtak .............................................5 

Behandling .....................................................5 

Vedtak .........................................................5 
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11/20 Godkjenning av protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 11. 
september 2020. 
 

Behandling 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 11. 
september 2020.  

5



3 

ostsam.no

12/20 Orienteringer fra sekretariatet 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om arbeidet med oppfølging av 
handlingsplanen for 2021 og arbeidet med revideringen av felles 
strategi for høyere yrkesfaglig utdanning.  
 
Sekretariatet orienterte også om etableringen av et arbeidsutvalg 
for ungdomsnettverket ØstsamUng. Arbeidsutvalget skal bidra til 
sterkere ungdomsmedvirkning i Østlandssamarbeidets aktiviteter og 
var representert i møte ved Ronja Borgemyr og Eline Momrak.  
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen.  

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 
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13/20 Ny strategi for Østlandssamarbeidet 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering og ber 
sekretariatet innarbeide utvalgets innspill i det videre arbeidet 
med strategiutkastet. 
 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om arbeidet strategiutkastet og den videre 
prosessen med ny behandling i representantskapet og høring i 
fylkeskommunene. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering og ber 
sekretariatet innarbeide utvalgets innspill i det videre arbeidet 
med strategiutkastet. 
  

7



5 

ostsam.no

14/20 Revidert møteplan 2021 

Forslag til vedtak 
Fagpolitisk utvalg godkjenner revidert møteplan for 2021 
 

Behandling 
 
 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg godkjenner revidert møteplan for 2021 
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Orienteringer 19. februar 2021 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 
 

 

Saksredegjørelse 
Fagskolegruppen har fullført en innspillsrunde og har hatt to møter om felles strategi for 
høyere yrkesfaglig utdanning. I utgangspunktet ville gruppen legge frem et første utkast til 
revidert strategi på dette møtet, men har besluttet å forskyve prosessen. Forskyvningen 
kommer først og fremst fordi fagskolegruppen ønsker å samordne med regjeringens arbeid 
med en nasjonal strategi for høyere yrkesfaglig utdanning. I tillegg gir det bedre muligheter til 
å gjennomgå innspillene og fylkeskommunenes egne ønsker og behov inn mot førsteutkastet. 
 
Administrativ gruppe har gjennomført en mini-workshop i prosessen for å avklare behov og 
ønsker for samarbeidet om næring og kompetanse. Prosessen vil følges opp med flere 
involverte fra administrasjonene frem mot neste møte i gruppen 28. april. En oppsummering 
vil legges frem for fagpolitisk utvalg 21. mai. 
 
 
11.02.2021 
Morten Stemre 
rådgiver 
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Interessepolitisk arbeid inn mot Stortingsvalget 2021 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet innarbeide utvalgets innspill i sak til representantskapet. 
 

 

Saksredegjørelse 
Bør fylkeskommunene jobbe mer proaktivt gjennom Østlandssamarbeidet for å foreslå 
oppgaver og virkemidler som kan desentraliseres etter regionreformen?  
 
Fylkeskommunene fremstår samstemte i at oppgaveoverføringen hittil har vært utilstrekkelig, 
samt at oppgavene som er overført er underfinansiert. Flere oppgaver/virkemidler/midler må 
overføres om fylkeskommunene skal fylle rollen som samfunnsutvikler på en god nok måte.  
 
Spørsmålet er om fylkeskommunene bare skal vente og reagere på utspill fra regjeringen, 
eller arbeide mer offensivt for å sette dagsorden inn mot valget i september og utformingen 
av ny regjeringsplattform. Kan fylkeskommunene få mer gjennomslag ved å presentere en 
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 for 2021 av representantskapet.  
 
Samlet sett har Østlandssamarbeidet et solid grunnlag for å jobbe videre med disse 
spørsmålene. Fylkeskommunene gjorde bl.a. et felles arbeid med regionreformen i 2015 og 
2016, med uttalelser, utredninger og rapporter, kronikker osv.  
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Fra regjeringens side ble det nedsatt et ekspertutvalg, Hagen-utvalget, som leverte sine 
anbefalinger for desentralisering av oppgaver. Denne ble fulgt opp av oppgavemeldingen, 
som skalerte ned forslagene for det meste. I tillegg til har det blitt gjennomført en 
områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Sekretariatets rapport om 
næring og kompetanse har oppsummert de tre dokumentene.  
 
Signalet fra næringsministeren 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 er fornuftig at fagpolitisk kan drøfte saken og gi innspill til det videre arbeidet. Et 
viktig poeng blir samordning og oppgavefordeling inn mot nasjonale prosesser i KS. 
 
 
11.02.2021 
Morten Stemre 
rådgiver 
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https://www.regjeringen.no/contentassets/2ac32be8629541259acade7d15d9451e/regionreform---rapport-fra-ekspertutvalget.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20182019/id2616180/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/forskning-og-innovasjon/artikler/helhetlig-gjennomgang-av-det-naringsrettede-virkemiddelapparatet/id2617026/
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