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Sak 10/21 Orienteringer 
 

Hver fylkeskommune orienterte kort om viktige saker og pågående prosesser i egen organisasjon, 

mens sekretariatet orienterte om Østlandssamarbeidets nye strategi og to aktuelle EU-saker innen 

næring og kompetanse. 

 

Administrativ gruppe diskuterte hvordan interessante saker som kommer opp gjennom 

orienteringsrundene eventuelt skal behandles videre. I tillegg til å kunne behandle saker under 

eventuelt informerte sekretariatet om at gruppen også kan be sekretariatet organisere ekstra 

møter om konkrete saker hvis det er ønskelig. 

 

Gruppen konkluderte også at korte orienteringsnotat (som det sekretariatet har utarbeidet om 

EUs langsiktige visjon for rurale områder) er en god måte å bli orientert om aktuelle saker fra EU. 
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Sak 11/21 Felles satsningsområder innen næring og kompetanse 
 

Administrativ gruppe sluttet seg til sekretariatets forslag til prioriteringer. 

 

Gruppen var enig i at premissene for prioriteringene var fornuftige. Saken til fagpolitisk utvalg må 

være tydelig på at det skal igangsettes videre administrative prosesser for å konkretisere og spisse 

det videre arbeidet. Her bør det fremheves at arbeidet skal gå frem trinnvis, med utgangspunkt i 

fylkeskommunenes eget arbeid. Prosessene skal bidra til å definere et felles utfordringsbilde, se på 

status for fylkeskommunenes eget arbeid og identifisere konkrete samarbeidsområder hvor det 

kan skapes effekter og konkrete resultater tidlig. Det skal være en ambisjon å identifisere de 

lavthengende fruktene og bygge videre på dette senere. 

 

Det ble også understreket at saken må være tydelig i begrepsbruken. Beskrivelsene av 

sirkulærøkonomi bør helst ha tydelige definisjoner og spisses noe ved å peke på mulige 

samarbeidsområder knyttet til virkemidler og hvordan det kan skapes bedre insentiver for grønn 

omstilling innen sirkulærøkonomien. For den andre prioriteringen er det best å bruke begrepet 

«inkludering», for ikke å ekskludere mulige målgrupper for tidlig i prosessen. Dette er også i 

overenstemmelse med Østlandssamarbeidets nye strategi. 
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Sak 12/21 Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning 
 

Administrativ gruppe mente utkastet til ny samarbeidsstrategi for høyere yrkesfaglig utdanning er 

både dekkende og kort, konsist og tydelig. Rollene beskrives godt og strategien ligger generelt på 

riktig nivå. 

 

Gruppen mente det ville være interessant med felles kartlegging av tilbud, studieplasser og søkere i 

landsdelen. Dette kunnskapsgrunnlaget kan vurderes opp mot kompetansebehovet og være et 

verktøy i koordineringsarbeidet. Generelt mente gruppen det vil være viktig med koordinering i 

landsdelen når det kommer nye private tilbud, inkludert nettilbud, i de ulike fylkene. Sekretariatet 

skal tydeliggjøre forslaget om kartlegging i strategiutkastet før behandling i fagpolitisk utvalg. 
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Sak 13/21 Møte i fagpolitisk utvalg 8. oktober 
 

Administrativ gruppe var positive til sekretariatets programforslag. 

 

I delen om voksenopplæring vil utvalgsmedlemmene bli bedt om å gi et kort innlegg fra eget fylke. 

Sekretariatet vil følge opp med fylkeskommunene bilateralt om deres innlegg. 

 

Sekretariatet vil også ha dialog med administrasjonen i Viken inn mot møtet om 

smittevernsbegrensninger i fylkestingssalen.  


