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Sak 14/21 Orienteringer fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterte om at representantskapet på møtet 4. november vedtok handlingsplan 

2022 og budsjett. Endringene som ble vedtatt berører ikke fagområdet næring og kompetanse. 

 

Representantskapet vedtok også å etablere en valgkomité ledet av fylkesrådsleder i Viken, Siv 

Henriette Jacobsen. Valgkomiteens første oppgave blir å innstille på ny nestleder i fagpolitisk utvalg 

for næring og kompetanse. 

  

https://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-04-Handlingsplan-2022_endelig.pdf
https://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-04-Handlingsplan-2022_endelig.pdf
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Sak 15/21 Verksted for grønn omstilling 
 

Sekretariatet orienterte om at representantskapet i handlingsplanen for 2022 har vedtatt at det 

skal være et verksted om det grønne og konkurransedyktige Østlandet, som et kick-off for 

Østlandssamarbeidets nye strategi. 

 

Sekretariatet har utarbeidet en konsept- og programskisse for arrangementet, og ba om 

tilbakemeldinger og innspill til konsept og problemstillinger i programmet. 

 

Administrativ gruppe var enige om at temaet for verkstedet er relevant og vesentlig, og at det vil 

være smart å koble sammen en bredde av fagpersoner i administrasjonene. Samtidig er det viktig at 

bredden ikke fører til at verkstedet blir for lite spisset. Ideelt sett bør arrangementet kunne peke 

ut noen konkrete områdetr for videre samarbeid. 

 

Et dilemma som verkstedet kan adressere er hva som er realistisk å få til av grønn omstilling 

innenfor fylkeskommunenes rammer og ressurser. Hvordan sikres det at diskusjonene om grønn 

omstilling ikke frakobles realitetene, men faktisk handler om tiltak som kan gjennomføres i praksis 

og utgjøre en forskjell? Hvordan kan fylkeskommunene faktisk bidra til å framskynde grønn 

omstilling? 

 

Det vil være viktig å få med næringslivet på arrangementet, for å få klare tilbakemeldinger om 

næringslivets behov, hva de opplever at fungerer, og hva som ikke fungerer like godt i 

fylkeskommunenes arbeid. En relevant utfordring på kompetanseområdet er hvordan 

fylkeskommunene kan jobbe for å få til en bedre match mellom næringslivets behov og antall 

søkere til ulike opplærings- og utdanningstilbud? 

 

Verkstedet kan være nyttig som en arena for læring og erfaringsutveksling når det kommer til 

fylkeskommunenes verktøykasse for grønn omstilling. I hvilken grad har man forskjellige 

verktøykasser eller bruker verktøyene forskjellig? Et relevant tema kan være hvordan 

fylkeskommunene faktisk bruker Innovasjon Norge. 

 

Administrativ gruppe ønsket også at en save-the-date kom ut før jul, og at denne kunne 

distribueres til relevante fagfolk på ulike fagområder. Det vil også være viktig at de som skal delta 

får materiale og problemstillinger på forhånd så de kan være godt forberedt til diskusjonene på 

verkstedet.  

 

 

  

https://www.ostsam.no/hva-er-ostlandssamarbeidet/strategi-for-ostlandssamarbeidet/
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Sak 16/21 Møte i fagpolitisk utvalg 17. desember 
 

Sekretariatet orienterte om forslaget til program for møte om sirkulær økonomi og ba om innspill 

til programmet og forslag til case fra fylkeskommunene til programmet. 

 

For bolken om fylkeskommunen som næringsutviklingsaktør ble adm. gruppe enig om BioValley fra 

Innlandet som case, mens gjenvinningsfaget i Viken blir case til bolken om fylkeskommunen som 

kompetanseleverandør. Fylkeskommunene skal sette sekretariatet i kontakt med relevante folk fra 

innkjøp og eiendom for å finne en case om sirkulære anskaffelser. 

 

Adm. gruppe støttet at sekretariatet utarbeider en møteplan for fagpolitisk utvalg med tre fysiske 

møter. Etter at møteplanen er vedtatt inviteres det til digitale forberedelsesmøter i adm. gruppe 

ca. tre uker før møtene i fagpolitisk utvalg. 
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Eventuelt 
 

Fylkeskommunene orienterte hverandre om de pågående prosessene knyttet til en eventuell 

oppløsning av fylkeskommunene som ble etablert gjennom regionreformen. 

 

 


