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Sak 01/22 Orienteringer 
 

Hver fylkeskommune og sekretariatet orienterer om aktuelle pågående saker og prosesser. 
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Sak 02/22 Prosesser for sirkulær økonomi og inkludering 
 

På møtet i oktober besluttet fagpolitisk utvalg at fylkeskommunene gjennom Østlandssamarbeidet 

skulle se nærmere på mulighetene for samarbeid innen sirkulær økonomi og inkludering. 

 

Sirkulær økonomi 

Fagpolitisk utvalg skulle ha et ekstra møte om sirkulær økonomi i desember. Dette ble utsatt til 

starten av februar på grunn av smitteverntiltak, deretter utsatt igjen. Fordi et møte om høyere 

yrkesfaglig utdanning allerede var berammet til 25. mars ble leder av fagpolitisk utvalg og 

sekretariatet enig om å utsette møtet om sirkulær økonomi til juni (endelig dato ikke fastsatt).  

 

Prosessen har dermed blitt noe utsatt. Det var et temabord om sirkulær økonomi på Grønt 

Verksted i Asker, som i stedet ble et første møtepunkt.  

 

Sekretariatet foreslår at det arrangeres en workshop om sirkulær økonomi for administrasjonene i 

løpet av våren, i forkant av møte i fagpolitisk utvalg. Denne bør inkludere ansatte fra flere 

fagområder, som næring, miljø, innkjøp osv. Hovedfokuset skal være på muligheter og behov for 

samarbeid, f.eks. felles kunnskapsgrunnlag, arenaer for læring/kunnskapsdeling, prosjekter om 

sirkulær økonomi og offentlig innkjøp, involvering av kommuner o.l. 

 

Inkludering 

Ut ifra tidligere diskusjoner i utvalget, administrativ gruppe og dialog med fylkeskommunene er det 

noen områder innenfor arbeidet med inkludering som peker seg ut: 

• Læreplasser på tvers av fylkesgrensene. 

• Voksnes læring/livslang læring 

• Fylkeskommunens nye integreringsoppgaver. 

• Samarbeidet mellom oppfølgingstjenestene. 

 

Sekretariatet foreslår en felles workshop om felles utfordringer i arbeidet med inkludering og 

kamp mot utenforskap, som kan følges opp av mer målrettet gruppearbeid. Hensikten blir å 

identifisere samarbeidsbehov, som kan inkludere felles prosjekter (f.eks. om læreplasser), arenaer 

for læring/kunnskapsdeling og politisk påvirkningsarbeid (f.eks. om virkemidler på integreringsfeltet, 

ressurser til å gjennomføre de større reformene o.l. Her vil det være viktig å avklare 

rollefordelingen inn mot andre samarbeidsorganer og -nettverk.  

 

Nye behov for nye fylkeskommuner? 

Samarbeidet om næring og kompetanse startet opp etter regionreformen, med et nytt fylkeskart, 

mens det nå skal etableres fem nye fylkeskommuner i landsdelen fram mot 2024. Sekretariatet 

antar at dette kan påvirke prosessene i Østlandssamarbeidet. I tillegg er sekretariatet klar over at 

det pågår diskusjoner i fylkeskommunene om hvordan samarbeid på tvers av nye fylkesgrenser kan 

kompensere for tap av fagmiljøer o.l.  

 

Derfor vil sekretariatet gjerne ha tilbakemelding på hvordan prosessene med nye fylkeskommuner 

kan påvirke arbeidet med nye samarbeidsområder framover. I tillegg vil sekretariatet gjerne høre 

administrativ gruppes innledende tanker om hvordan et nytt fylkeskart med flere fylkeskommuner i 

landsdelen kan påvirke behovet for samarbeid, og hvordan dette spørsmålet bør følges opp i 

Østlandssamarbeidet. 

  



 4 

Sak 03/22 Innspill til temaer for innholdsproduksjon/arrangementer 
 

De siste par årene har sekretariatet blitt styrket med en ny stilling (ved å omdisponere midler fra 

ekstern konsulentbruk). I første omgang var stillingen delvis dedikert til kommunikasjonsarbeid i et 

engasjement, dette ble omgjort til 100 % kommunikasjon da stillingen ble utlyst som fast i starten 

av 2021. Årsaken har vært et ønske om å forbedre det interessepolitiske arbeidet og arbeidet med 

digital innholdsproduksjon og ulike arrangementer. 

 

P.t. har sekretariatet kompetanse og utstyr til å produsere webinarer, videointervju, podcast o.l. i 

tillegg til mer tradisjonelle seminarer eller workshops. Digitalt innhold er en prioritet fordi det 

lettere kan formidles og gjøres tilgjengelig for flere i fylkeskommunene. Vi har allerede gjennomført 

flere webinarer innen samferdsel og det europapolitiske feltet, men ønsker å kunne gjøre mer 

innen næring og kompetanse. 

 

Derfor ber sekretariatet om innspill fra medlemmene i administrativ gruppe på aktuelle saker, 

utfordringer o.l. som gruppen mener sekretariatet kan belyse gjennom digitale arrangementer 

og/eller innholdsproduksjon. 
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Sak 04/22 Strategi for samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning 
 

Forslaget til ny strategi for samarbeid ble sendt ut på høring med frist 25. februar. Strategien skal 

etter planen til sluttbehandling i fagpolitisk utvalg 25. mars (jf. sak 05/22). 

 

Det er kommet inn flere høringsinnspill, både fra fagskoler og organisasjoner. De 

fylkeskommunene som har spurt, har fått utsatt frist for å sikre politisk behandling av høringen. 

 

Høringsinnspillene hittil kan generelt fordeles i tre «kategorier»: 

• Innspill til konkrete justeringer/presiseringer/tillegg i selve strategiteksten. 

• Innspill til arbeidet med oppfølging av strategien. 

• Innspill til utvikling av sektoren generelt og det interessepolitiske arbeidet inn mot 

nasjonale myndigheter. 

 

23. februar hadde sekretariatet og faggruppen for høyere yrkesfaglig utdanning møte i Oslo. 

Gruppen begynte å drøfte innholdet i en handlingsplan for å følge opp strategien, samt justeringer i 

strategien basert på høringsinnspill (det ble ikke foretatt en grundig gjennomgang av høringen siden 

fristen ikke var gått ut). 

 

Prosessen videre blir at sekretariatet utarbeidet et nytt forslag til strategitekst basert på 

høringsrunden. Forslaget vil tydeliggjøre de substansielle endringene og bakgrunnen for dem. Dette 

vil gjennomgås i et digitalt møte i faggruppen mandag 14. mars. Sakspapirene til fagpolitisk utvalg 

25. mars med forslag til endelig strategitekst vil sendes ut etter dette.  

 

Sekretariatet har bedt faggruppen bidra med en faglig innledning til saken i møtet i fagpolitisk 

utvalg, dette vil også diskuteres 14. mars. Innledningen vil ventelig også inneholde noen tanker fra 

arbeidet med handlingsplan, for å vise hvordan faggruppen ser for seg at strategien kan følges opp i 

praksis.  

 

P.t definerer ikke forslaget til strategi noen interessepolitiske målsetninger, men beskriver rollen 

og Østlandssamarbeidet som et verktøy for fylkeskommunene. Hovedgrunnen er at det 

interessepolitiske arbeidet bør ha en viss dynamisk fleksibilitet til å følge opp saker etter behov. 

Samtidig kan det være aktuelt å skrive inn noen overordnede målsetninger (som å styrke 

finanseringen av sektoren, innplassering i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk o.l.) som er spilt inn i 

høringsrunden. Sekretariatet vil gjerne ha innspill fra administrativ gruppe om hvordan spørsmålet 

bør håndteres. 

 

I forlengelsen av diskusjonen om det interessepolitiske arbeidet bør det også drøftes om det er 

aktuelle saker som skal følges opp i 2022. Dette kan f.eks. være et digitalt dialogmøte med 

statsråden om oppfølging av Hurdals-plattformen i forslaget til statsbudsjett for 2023. 
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Sak 05/22 Møte i fagpolitisk utvalg 25. mars 
 

Møte i fagpolitisk utvalg arrangeres på Gjøvik, i samarbeid med Fagskolen Innlandet og Høyskolen 

for yrkesfag. Sekretariatet er i dialog med begge for endelige detaljer i programmet, inkl. befaring 

og dialogmøter med skolene i tillegg til saksbehandling. Det er berammet et møte med rektorene 

1. mars, sekretariatet vil gi en muntlig oppdatering herfra. 

 

Sekretariatet har også fått informasjon om at leder for fagpolitisk utvalg ikke kan delta på møtet 

grunnet byrådskonferanse i Oslo. Tidligere nestleder Siv Henriette Jacobsen er gått ut av utvalget 

etter at hun ble fylkesrådsleder i Viken. Valg av ny nestleder vil derfor være første punkt på 

dagsorden, og ny nestleder vil ventelig ta møteledelsen. I november 2021 opprettet 

representantskapet en ny valgkomité for Østlandssamarbeidet ledet av fylkesrådsleder i Viken, 

med fylkesordførerne fra Innlandet og Vestfold og Telemark som øvrige medlemmer. 

Valgkomiteen har innstilt Mette Kalve fra Vestfold og Telemark som ny nestleder i utvalget. 

 

Sekretariatet ber administrativ gruppe komme med innspill til punkter eller saker som bør 

innarbeides i programmet eller sakslisten.  

 

Foreløpig saksliste 

01/22 Valg av nestleder 

02/22 Godkjenning av protokoll 

03/22 Orienteringer 

04/22 Strategi for samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning (inkl. videre oppfølging i 2022) 

05/22 Ramme for møte i juni (dato ikke avklart, hovedtema blir ventelig sirkulær økonomi) 

06/22 Sak om Krisen i Oslofjorden (behandles i representantskapet 1. april) 

https://www.ostsam.no/2022/02/04/roger-ryberg-og-mette-kalve-innstilt-til-verv-i-ostlandssamarbeidet/

