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Sak 05/21 Orienteringer 
 

Hver fylkeskommune orienterer om viktige saker på «hjemmebane» siden sist møte, maks 5. min 

per fylkeskommune. 

 

Sekretariatet orienterer kort om aktuelle saker.  
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Sak 06/21 Status for arbeidet med felles utfordringer og behov 
 

Sekretariatet har gjennomført et betydelig antall møter med ansatte i fylkeskommunene (og en 

møter del gjenstår). Et foreløpig notat skrevet på bakgrunn av samtalene er lagt ved saken. Notat 

inneholder flere punkter og spørsmål, både overordnede/generelle og knyttet til konkrete 

samarbeidsmuligheter. I tillegg har sekretariatet skrevet ned noen tanker om organisering og 

gjennomføring av samarbeidet. 

 

På møtet ønsker sekretariatet at gruppen drøfter notatet, samt diskuterer veien videre: 

• Har det administrative forarbeidet kommet langt nok til at det er realistisk å forberede en 

god politisk diskusjon på møtet 21. mai? Eller er det behov for ytterligere diskusjoner på 

hjemmebane i hver fylkeskommune og i administrativ gruppe? 

• Prosessplanen inkluderer en workshop med flere deltakere for å konkretisere hva 

fylkeskommunene skal prioritere i samarbeidet. Sekretariatets erfaring er at digitale møter 

ikke er ideelt for større workshops. Skal vi arbeide mot en workshop tidlig om høsten 

eller droppe ideen? 

 

Prosessen har vært meget nyttig for sekretariatet. For å gjøre en best mulig jobb for 

fylkeskommunene er god dialog utenom de faste møtepunktene viktig. Sekretariatet kan ofte være 

på utsiden av en del informasjons-looper, og dialogmøter som dette er derfor meget informative.  

 

Sekretariatets erfaring er at de bilaterale møtene blir mer uformelle, gjerne med en mer fri flyt av 

tanker og ideer enn i «formelle» gruppemøter. Dette gjør det enklere for sekretariatet å se 

muligheter og sammenhenger som kan følges opp gjennom formelle prosesser.  

 

Generelt vil sekretariatet arbeide mer proaktivt med å ha en god uformell dialog med 

fylkesadministrasjonene på et fornuftig og realistisk nivå. Før pandemien slo til hadde vi ambisjoner 

om å gjennomføre litt «hospitering» i fylkeskommunene, hvor ansatte i sekretariatet reiser ut og 

låner en kontorplass hos dere i noen dager. Dette håper vi å følge opp når arbeidssituasjonen 

normaliseres. 

 

Vedlegg 

Foreløpig notat om felles utfordringer og behov 
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Sak 07/21 Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning 
 

Sekretariatet har utarbeidet et førsteutkast til revidert felles strategi for høyere yrkesfaglig 

utdanning (fagskole), på bakgrunn av en innspillsrunde og diskusjoner i fagskolegruppen. 

 

Fagskolegruppen skal møtes og diskutere strategiutkastet 27. april. Sekretariatet vil orientere 

administrativ gruppe om diskusjonene når vi møtes 28. april. 

 

I utkastet foreslås det en avgrensning av samarbeidet sammenlignet med gjeldende strategi. 

Hovedgrunnen er at mer generelle driftsspørsmål heller kan håndteres i nasjonale 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 vi avgrense samarbeidet på Østlandet til å arbeide med regional utvikling av tilbud og 

profilering/omdømmebygging. Dette kan innebære samarbeid om «smale» tilbud, Høyskolen for 

yrkesfag, felles kartlegging av behov innen avgrensede sektorer osv. Innenfor 

profilering/omdømmebygging vil det både kunne være markedsføring overfor unge i landsdelen i 

samarbeid med fagskolene, og informasjonsarbeid rettet inn mot rådgivere og veiledere ved 

ungdomskoler, videregående skoler, karrieresentre osv. 

 

I utgangspunktet ser sekretariatet for seg at fagpolitisk utvalg kan behandle førsteutkastet til 

strategien på møtet 21. mai, men det er et ønske fra fagskolegruppen og sekretariatet at vi ser den 

videre prosessen i lys av regjeringens ventede strategi for høyere yrkesfaglig utdanning.  

 

Ellers arbeider regjeringen også med en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning innen 

både UH-sektoren og høyere yrkesfaglig utdanning. Kombinert med at det åpnes for modulbaserte 

tilbud under 30 studiepoeng kan dette skape nye muligheter for samarbeid om relevante 

utdanningstilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning. 

 

Vedlegg 

Førsteutkast til strategi for samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning 
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Sak 08/21 Interessepolitisk arbeid inn mot valget 
 

Representantskapet behandlet saken om interessepolitisk arbeid inn mot valget på møtet 5. mars. 

Konklusjonen var at fylkeskommunene ikke ønsker et helhetlig arbeid med regionreformen og 

oppgaver forankret i representantskapet, fordi fylkesordførerkollegiet i KS holder i saken.  

 

I stedet sa representantskapet at fylkeskommunene skal jobbe interessepolitisk innen samferdsel 

og næring/kompetanse etter ønske og behov. Dermed står fagpolitisk utvalg fritt til å iverksette 

ulike initiativ etter eget ønske, så lenge det koordineres/er i samsvar med fylkeskommunenes felles 

posisjoner i KS knyttet til regionreformen og oppgaver.  

 

Sekretariatet vil i så fall foreslå at Østlandssamarbeidet organiserer et eller flere relevante 

seminarer/debatter/frokostmøter inn mot valget. Det kan være en fordel med et arrangement før 

sommeren, og et eller flere i august, f.eks. knyttes til Arendalsuka. 

 

Mange saker kan være aktuelle for politiske arrangementer. Sekretariatet ser bl.a. muligheter for 

en mer overordnet debatt og et arrangement om et konkret eksempel: 

• Mangelen på en helhetlig politikk for overføring av oppgaver på næringsområdet 

• Oppgaveoverføring på inkluderingsområdet: ny viktig oppgave, vellykket overføring, men 

samtidig en amputert overføring som ikke fullt ut realiserer regionreformens intensjon. 
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Sak 09/21 Møte i fagpolitisk utvalg 21. mai 
 

Møtet i fagpolitisk utvalg 21. mai blir et digitalt møte.  

 

To saker bør behandles: 

• Felles strategi for høyere yrkesfaglig utdanning 

• Interessepolitisk arbeid inn mot valget 

 

En diskusjon om felles utfordringer og behov kan være aktuelt, jf. sak 06/21. Spørsmålet er om vi 

har kommet langt nok i arbeidet administrativt til å forberede en god politisk diskusjon. 

 

Sekretariatets erfaring er at digitale møter ofte fungerer best med spennende faglig innhold og 

innlegg, enten fra fylkeskommunene selv eller eksterne bidragsytere. Vi har derfor i samråd med 

leder sendt ut epost til medlemmene i fagpolitisk utvalg og bedt om innspill til aktuelle saker de 

gjerne diskutere i utvalget. Administrativ gruppe kan også fremme forslag. 

 


