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Protokoll fagpolitisk utvalg 
 

Tidspunkt:  21. mai kl. 12:00-12:45 

Sted:  Teams 

Fremmøte: Victoria Marie Evensen (Oslo) 

  Siv Henriette Jacobsen og Johan Edvard Grimstad (Viken) 

Truls Vasvik, Grete Wold, Jan Birger Løken og Ellen Eriksen (Vestfold og Telemark) 

Per-Gunnar Sveen, Mari Gjestvang og Wenche Haug Almestrand (Innlandet) 

 

Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør i Innlandet, leder av fylkesrådmannkollegiet i KS og leder av 

administrasjonsutvalget i Østlandssamarbeidet, orienterte om oppfølging av områdegjennomgangen av 

det næringsrettede virkemiddelapparatet. 
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Sak 04/21 Godkjenning av protokoll 
 

Innstilling 

Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møtet 19. februar 2021. 

 

Behandling 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møtet 19. februar 2021. 
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Sak 05/21 Status arbeidet med høyere yrkesfaglig utdanning 
 

Innstilling 

Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 

 

Behandling 

Sekretariatet orienterte om arbeidet med revidert felles strategi for høyere yrkesfaglig utdanning. 

Førsteutkast til strategi vil ferdigstilles og legges frem til første politisk behandling i oktober, i 

påvente av at en ny nasjonal strategi legges frem før sommeren. 

 

Utvalget understreket betydningen av en god diskusjon om temaer og ambisjonsnivå for 

samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning i landsdelen når førsteutkastet til strategi legges 

frem.  

 

Sigrun Bergseth, ledet av Østlandssamarbeidets fagskolegruppe, orienterte om status for søkertall, 

tilbud og utviklingstrekk i sektoren. 

 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 
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Sak 06/21 Aktivitetsplan andre halvår 2021 
 

Innstilling 

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

 

Saksredegjørelse 

Fagpolitisk utvalg var positive til en kombinasjon av fysiske møter og flere digitale arrangementer 

utenom den faste møteplanen. Utvalget kom med følgende innspill til oppfølgingen av 

aktivitetsplanen: 

• I arbeidet med integrering bør det ses på voksenopplæringen, hvor det har vært stor vekst 

over flere år, bl.a. på grunn av integreringsarbeidet. Konsekvensene for fylkeskommunene 

har ikke blitt tilstrekkelig belyst. 

• I møte med ny næringsminister bør det være aktuelt å snakke både om overføring av 

oppgaver og virkemidler, og samspillet mellom fylkeskommunale og statlige virkemidler. 

• Utvalget er positive til en reiselivskonferanse, enten i 2021 eller 2022. På 

kompetanseområdet kan det være aktuelt å se på om dalende interesse for relevante 

utdanningstilbud er en konsekvens av pandemien eller en mer langsiktig trend. 

 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

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

 

 


