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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137189 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 2021-02-19 møteprotokoll 

 

Godkjenning av protokoll fra 19. februar 2021 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møtet 19. februar 2021. 

 

Saksredegjørelse 
Forslaget til protokoll ble sendt ut etter møtet 19. februar 2021. Det har ikke kommet inn 
merknader til protokollforslaget. 
 
 
10.05.2021 
Morten Stemre 
Rådgiver 
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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 
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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: 
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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. 
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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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Saksframlegg Saksnr.: 2021/36708 
 

 

 

 

 

Status for arbeidet med høyere yrkesfaglig utdanning 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 
 

 

Saksredegjørelse 
Sekretariatet har utarbeidet et utkast til ny felles strategi for samarbeid om høyere yrkesfaglig 
utdanning (fagskole) på Østlandet etter innspillsrunde og diskusjoner i fagskolegruppen. 
Fagskolegruppen drøftet utkastet 27. april, og støtter forslaget til ramme, struktur og 
overordnende prioriteringer.  
 
I utgangspunktet var planen å legge frem strategiutkastet til førstebehandling i utvalget på 
møtet 21. mai, men fylkeskommunene venter fremdeles på ny nasjonal strategi for høyere 
yrkesfaglig utdanning fra regjeringen. Regjeringens strategi skal etter planen legges frem før 
sommeren. Både fagskolegruppen og administrativ gruppe for næring og kompetanse mener 
det vil være fornuftig å avvente regjeringens nye strategi, og se hvilken betydning den kan ha 
for fylkeskommunenes samarbeid, før det utarbeides et utkast til politisk behandling i 
fagpolitisk utvalg. Derfor legges ikke det frem noe strategiforslag før på møtet 8. oktober.  
 
På møtet 21. mai vil det gis en orientering for status for høyere yrkesfaglig utdanning fra 
Sigrun Bergseth (Viken), leder av fagskolegruppen. 
 
 
10.05.2021 
Morten Stemre 
Rådgiver 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137139 
 

 

 

 

 

Aktivitetsplan andre halvår 2021 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg slutter seg til forslaget til aktivitetsplan for andre halvår 2021. 
 

 

Saksredegjørelse 
På bakgrunn av tidligere møter i fagpolitisk utvalg, diskusjoner i administrativ gruppe og 
uformell dialog med fylkeskommunene har sekretariatet utarbeidet et forslag til 
aktivitetsplan. Sekretariatet ber utvalget diskutere forslaget og komme med innspill. 
 
Arrangementer i forkant av Stortingsvalget 
Representantskapet behandlet saken om interessepolitisk arbeid inn mot valget på møtet 5. 
mars. Det ble konkludert med at KS og fylkesordførerkollegiet holder i arbeidet med 
regionreformen og oppgaver på overordnet nivå, mens Østlandssamarbeidet kan arbeide 
interessepolitisk inn mot valget på de prioriterte politiske områdene.  Sekretariatet har to 
forslag til digitale politiske debatter/møter i forkant av valget: 

• Oppgaver og virkemidler på næringsområdet: I hvilken grad har det blitt overført 
oppgaver og virkemidler i tråd med de uttalte ambisjonene for regionreformen? 
Hva bør den neste regjeringen gjøre for å styrke fylkeskommunen som 
samfunnsutvikler? Kan arrangeres sammen med/koordinert med KS og deres 
arbeid med regionreformen og oppgaver på næringsområdet. 

• Case: fylkeskommunen og integrering: Fylkeskommunen har fått nye oppgaver på 
integreringsområdet. Dette kan være et eksempel på vellykket oppgaveoverføring, 
samtidig som det kan stilles spørsmål ved om fylkeskommunen har fått nok 
virkemidler og ressurser til å fylle rollen godt nok. Hvordan bør den neste 
regjeringen styrke fylkeskommunen som integreringsaktør? 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Møte i fagpolitisk utvalg 8. oktober 
I henhold til møteplanen skal høstmøtet gjennomføres 8. oktober. Med antakelse om at færre 
smittevernstiltak tillater det, vil det være positivt om utvalget kan ha sitt første fysiske møte. 
Endelig lokalisering (og faglig innhold/ekskursjon) avklares senere. Følgende saker er foreløpig 
aktuelle: 

• Høyere yrkesfaglig utdanning: forslaget til revidert felles strategi legges frem til 
politisk behandling (før det eventuelt sendes på høring til fylkeskommunene). Vil 
ventelig kombineres med en presentasjon fra KD om den nye nasjonale strategien 
for høyere yrkesfaglig utdanning. 

• Felles utfordringer og samarbeidsområder: administrativ gruppe og sekretariatet 
planlegger å legge frem et saksgrunnlag som er grundig gjennomarbeidet i 
fylkeskommunene, for at fagpolitisk utvalg skal kunne drøfte og peke ut langsiktige 
innsatsområder for de neste årene (utover aktuelle politiske spørsmål som 
kommer opp). Saken blir en videreføring av de innledende diskusjonene i 2020.  

• Handlingsplan 2022: Representantskapet skal vedta handlingsplan for 
Østlandssamarbeidet i 2022 på møte i november. Fagpolitisk utvalg skal drøfte 
aktuelle aktiviteter og gi innspill før sekretariatet utarbeider endelig forslag til 
representantskapet. 

 
Andre politiske arrangementer 
Sekretariatet ønsker å legge vekt på at Østlandssamarbeidet skal være en fleksibel og 
dynamisk arena for aktuelle politiske saker. Det kan innebære flere faglige arrangementer 
utenom møtekalenderen. 

• Møte med ny næringsminister: Etter valget skal en ny regjering settes sammen. 
Uavhengig av valgresultat og regjeringskonstellasjon kan det være ønskelig å 
arrangere et møte med den næringsministeren innen utgangen av året. Møtetema 
kan være den nye regjeringens planer og ambisjoner for overføring av oppgaver og 
virkemidler til fylkeskommunene på næringsområdet.  

• Webinar om sirkulærøkonomi: Hva innebærer egentlig overgangen til et mer 
sirkulærøkonomisk samfunn og hvordan kan fylkeskommunen bidra? Regjeringen 
skal etter planen legge frem en nasjonal strategi for sirkulær økonomi før 
sommeren 2021. En presentasjon av strategien kan kombineres med diskusjoner 
om fylkeskommunenes eget arbeid med sirkulær økonomi. 

• Østlandskonferanse om reiseliv: Alle deltakerne i Østlandssamarbeidet satser på 
utvikling av bærekraftig reiseliv. Utvikling av reiselivsnæringen er ikke bare 
næringspolitikk, men berører utdanning og kompetanse, samferdsel, klima og 
miljø, plan og kultur. Samtidig er reiselivet hardt rammet av pandemien. Derfor har 
sekretariatet etter dialog med Østlandssamarbeidets leder begynt å arbeide med 
en konferanse som samler flere politiske fagområder for å snakke om fremtidens 
reiseliv på Østlandet. Hvor vidt arrangementet gjennomføres i 2021 eller 2022 
krever videre avklaring. 

 
 
10.05.2021 
Morten Stemre 
Rådgiver 
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