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Sak 21/21 Godkjenning av protokoll fra møte 21. mai 2021 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møte 21. mai 2021 

 

Behandling 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra møte 21. mai 2021 
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Sak 22/21 Orienteringer fra sekretariatet 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om at strategien Østlandet 2030 ble vedtatt av 
representantskapet i juni. Visjonene om det grønne, det inkluderende og det 
konkurransedyktige Østlandet skal legges til grunn for det videre samarbeidet. 
Etter høringsrunden har ungdomsmedvirkning kommet tydeligere frem i 
dokumentet. 
 
Sekretariatet orienterte også om oppfølgingen av aktivitetsplanen for andre 
halvår 2021. Arrangementet om integrering er en del av programmet for utvalgets 
møte 8. oktober, mens arrangementet om sirkulær økonomi foreslås som en del 
av nytt møte i desember. Konferansen om reiseliv er innarbeidet i forslaget til 
handlingsplan for 2022. Den eneste aktiviteten som ikke har blitt fulgt opp er 
debatten om oppgaver og regionreform i valgkampen. Hovedgrunnen er at KS 
hadde en debatt om regionreform under Arendalsuka, og sekretariatet vurderte 
det derfor som en lite hensiktsmessig ressursbruk å arrangere en lignende debatt 
i en hektisk valgkamp. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering. 
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Sak 23/21 Handlingsplan 2022 og prioritering av nye felles 
innsatsområder 
 

Innstilling 

1. Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet innarbeidet utvalgets innspill i forslaget 
til handlingsplan for 2022 før behandling i representantskapet. 

2. Utvalget slutter seg til forslaget om a) sirkulær økonomi og b) inkludering 
som prioriterte nye felles samarbeidsområder. 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for utkastet til handlingsplan og den 
administrative prosessen bak forslagene til prioriteringer. 
 
Fagpolitisk utvalg mente at flere av aktivitetene i handlingsplanen burde spisses 
og konkretiseres ytterligere, men landet på at dette ikke kan ferdigstilles før 
representantskapet behandler handlingsplanen i november. Utvalget ber i stedet 
om at denne forventningen tydeliggjøres i forslaget til handlingsplan. 
 
Utvalget ber sekretariatet om å forberede en politisk diskusjon om sirkulær 
økonomi til neste møte i utvalget, i samarbeid med fylkesadministrasjonene. 
Diskusjonen skal bidra til å avklare hvordan samarbeidet om sirkulær økonomi 
skal spisses og konkretiseres. 
 
I tillegg ber utvalget sekretariatet forberede en sak som diskuterer mulighetene 
for samarbeid om miljø, biologisk mangfold og næringsutvikling, inkludert 
arbeidet med å revitalisere Oslofjorden. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen med de forutsetningene som er beskrevet 
ovenfor. 
 

Vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet innarbeidet utvalgets innspill i forslaget 
til handlingsplan for 2022 før behandling i representantskapet. 

2. Utvalget slutter seg til forslaget om a) sirkulær økonomi og b) inkludering 
som prioriterte nye felles samarbeidsområder. 
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Sak 24/21 Ny strategi for høyere yrkesfaglig utdanning 

Innstilling 

1. Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet innarbeide utvalgets innspill i utkastet 
til strategi. 

2. Utvalget ber sekretariatet om å sende strategiutkastet på høring i 
samarbeid med fagskolegruppen. 

 

Behandling 

Sekretariatet orienterte om prosessen med å utarbeide dokumentet og hvordan 
utkastet er forskjellig fra gjeldende felles fagskolestrategi. 

 

Fagpolitisk utvalg foreslo å legge møte for videre behandling av strategien for 
samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning til Gjøvik, med mulighet for å 
besøke Høyskolen for yrkesfag og Fagskolen Innlandet. 

 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet innarbeide utvalgets innspill i utkastet 
til strategi. 

2. Utvalget ber sekretariatet om å sende strategiutkastet på høring i 
samarbeid med fagskolegruppen. 
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Sak 25/21 Aktuelle saker til dialog med ny regjering 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet følge opp forslagene til aktuelle saker i 
arbeidet med aktivitetsplaner i 2022. 

 

Behandling 
Fagpolitisk utvalg støttet forslagene til aktuelle saker i saksframlegget: 

• Regjeringsplattformens innhold som er relevant nærings- og 
kompetansepolitikken og fylkeskommunens arbeid. 

• Oppgaver på næringsområdet og rollefordelingen/samarbeid mellom statlig 
og regionalt nivå innen næringsutvikling, innovasjon og forskning. 

• Oppfølging av regionreformen på integreringsområdet. 

• Oppfølging av lære hele livet, fullføringsreformen, ny opplæringslov osv. og 
konsekvenser for fylkeskommunene 

 

I tillegg mente utvalget det kan være aktuelt å jobbe med: 

• Demografi, distrikt og økonomiske konsekvenser, både med hensyn til 
kompetansepolitikk og kompensasjon for næringslivet etter pandemien  

• Modellen for videregående opplæring i inntektssystemet til 
fylkeskommunene. 

 

Utvalget løftet også frem de forespeilede budsjettkuttene i Interreg-
programmene som et viktig innsatsområde for det interessepolitiske samarbeidet 
til fylkeskommunene. Sekretariatet orienterte om at Østlandssamarbeidet 
allerede følger opp Interreg-saken gjennom representantskapet. 

 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet følge opp forslagene til aktuelle saker i 
arbeidet med aktivitetsplaner i 2022. 
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Sak 26/21 Møte i fagpolitisk utvalg i desember 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet arrangere et møte for utvalget fredag 10. 
desember. Til dagsorden ber utvalget sekretariatet 

a) I samarbeid med fylkesadministrasjonene forberede et faglig arrangement 
om sirkulær økonomi. 

b) I dialog med utvalgets ledelse undersøke mulighetene for å invitere 
relevante statsråder fra ny regjering til dialogmøte. 

 

Behandling 

Fagpolitisk utvalg støttet forslaget om et møte i desember, men ba sekretariatet i 
stedet finne en aktuell møtedato i uke 50. 

 

Aktuelle møtesteder kan være Oslo eller i Vestfold og Telemark for å besøke Den 
magiske fabrikken. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet arrangere et møte for utvalget i uke 50. Til 
dagsorden ber utvalget sekretariatet 

a) Forberede faglig opplegg og en politisk diskusjon for å spisse og 
konkretisere fylkeskommunenes samarbeid om sirkulær økonomi i 
samarbeid med  

b) Undersøke mulighetene for å invitere relevante statsråder fra ny regjering 
til dialogmøte. 

 


