
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 
Møtested: Teams 
Dato: 19.02.2021 
Tid: 12:00 - 14:00 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Henriette Jacobsen Nestleder AP 
Per-Gunnar Sveen Medlem AP 
Mari Gjestvang Medlem SP 
Bjørnar Tollan Jordet Medlem SV 
Wenche Haug Almestrand Medlem FRP 
Victoria Marie Evensen Leder AP 
Truls Vasvik Medlem AP 
Mette Kalve Medlem AP 
Jan Birger Løken Medlem H 
Ellen Eriksen Medlem FRP 

 



Saksliste 

Utvalgssak Tittel U.off. 
PS 1/21 Godkjenning av protokoll fra 4. desember 2020  
PS 2/21 Orienteringer 19. februar 2021  
PS 3/21 Interessepolitisk arbeid inn mot Stortingsvalget 2021  

 

PS 1/21 Godkjenning av protokoll fra 4. desember 2020 

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

  

  

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanses behandling av sak 1/2021 
i møte den 19.02.2021: 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak : 

Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møtet 4. desember 2020. 

 

PS 2/21 Orienteringer 19. februar 2021 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 

  

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanses behandling av sak 2/2021 
i møte den 19.02.2021: 



Sekretariatet orienterte om arbeidet med strategien for høyere yrkesfaglig utdanning og 
arbeidet med å avklare samarbeidsområder i administrativ gruppe. 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak : 

Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 

 

PS 3/21 Interessepolitisk arbeid inn mot Stortingsvalget 2021 

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

  

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanses behandling av sak 3/2021 
i møte den 19.02.2021: 

Fagpolitisk utvalg mener det vil være riktig og viktig at Østlandssamarbeidet setter fokus på 
oppfølging av regionreformen i valgkampen. Nærings- og kompetansepolitikk står sentralt i 
samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen, men mye gjenstår før reformen er fullført. 

Fylkeskommunene forventer flere oppgaver, og oppgaveoverføringen må ses i sammenheng 
for å sikre et effektiv, koordinert og forenklet virkemiddelapparat. Områdegjennomgangen er 
ikke kvittert ut på en helhetlig måte, men følges opp stykkevis og delt. 

For egen planlegging og utvikling av partnerskap er forutsigbarhet nødvendig for 
fylkeskommunene. Virkemiddelapparatet vil isolert sett ventelig ikke være avgjørende i 
valgkampen, men det er viktig for fylkeskommunene og oppfølging av regionreformen – 
derfor bør det på dagsorden. I arbeidet bør det legges vekt på at fylkeskommunene blir bedre 
involvert i arbeidet med oppgaver fremover. 

Det er mange aktuelle oppgaver å se nærmere på. Fylkeskommunenes forhold til Innovasjon 
Norge er en viktig del av områdegjennomgangen. Virkemidler hos NAV, SIVA og IMDi kan 
være aktuelle, samt porteføljen til Enova og enkelte virkemidler hos Statsforvalteren. 

Et område hvor fylkeskommunene har lyktes godt er oppgavene som er overført på 
integreringsfeltet, med positive tilbakemeldinger fra kommunene. Dette kan brukes som et 
eksempel i arbeidet. 



Reversering av fylkessammenslåinger og organisering av de regionale helseforetakene ble 
nevnt, men utvalget la til grunn at dette ikke er saker som er relevante for 
Østlandssamarbeidets interessepolitiske arbeid inn mot valget. 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 
  

 

Vedtak : 

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