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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137189 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 2022-03-25 Protokoll 

 

Godkjenning av protokoll fra 25. mars 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra 25. mars 2022. 
 

 

Saksredegjørelse 
Det har ikke kommet inn merknader til protokollutkastet som ble sendt ut. 
 
 
25.05.2022 
Morten Stemre 
Seniorrådgiver næring og kompetanse 
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Protokoll fagpolitisk utvalg 
Tidspunkt:  Fredag 25. mars 2022 
Sted:  Læringsfabrikken, NCE Manufacturing, Raufoss 
Til stede: Mette Kalve, Jan Birger Løken og Fabian Wahl Sandvold (VT), Johan 

Edvard Grimstad og Heidi Westbye Nordhus (Viken), Mari Gjestvang, 
Olav Røssum og Ingrid Tønseth Myhr (Innlandet) 

 
Administrativt: Liv Marit Hansen, Ola Småkasin, Gro Merethe Rørvig 
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Sak 01/22 Valg av nestleder 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg velger Mette Kalve som nestleder ut valgperioden 2019-2023 

 

Behandling 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg velger Mette Kalve som nestleder ut valgperioden 2019-2023 
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Sak 02/22 Godkjenning av protokoll fra møte 8. oktober 2021 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra 8. oktober 2021 

 

Behandling 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra 8. oktober 2021 
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Sak 03/22 Ny strategi for samarbeidet om høyere yrkesfaglig 
utdanning 

Innstilling 

1. Fagpolitisk utvalg godkjenner forslaget til ny strategi for samarbeid om 
høyere yrkesfaglig utdanning med endringer. 

2. Utvalget ber sekretariatet og faggruppen for høyere yrkesfaglig utdanning 
utarbeide et forslag til handlingsplan for strategien. 

 

Behandling 
Faggruppen for høyere yrkesfaglig utdanning orienterte om arbeidet med 
strategien, andre viktige rapporter og prosesser i sektoren, oppfølgende arbeid 
med handlingsplan og videre arbeid med Høyskolen for yrkesfag. 
 
Fagpolitisk utvalg bemerket at det var kommet inn mange gode høringsinnspill, og 
at de var innarbeidet i det reviderte strategiforslaget på en god måte. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg godkjenner forslaget til ny strategi for samarbeid om 
høyere yrkesfaglig utdanning med endringer. 

2. Utvalget ber sekretariatet og faggruppen for høyere yrkesfaglig utdanning 
utarbeide et forslag til handlingsplan for strategien. 
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Sak 04/22 Sak om Oslofjorden 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar saken til orientering. 

 

Saksredegjørelse 
Sekretariatet orienterte om saken om Oslofjorden som skal behandles i 
representantskapet (ettersendt til fagpolitisk utvalg da den var klar) 
 
Fagpolitisk utvalg understreket at Oslofjorden er et viktig innsatsområde for 
fylkeskommunene. I det interessepolitiske arbeidet framhevet utvalget at det var 
viktig å styrke Regional miljøprogram og SMIL-ordningen.  
 
Utvalget gav også innspill om at fylkeskommunene bør se på hvordan 
næringsutviklingsinitiativ kan påvirke miljøtilstanden positivt. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg tar saken til orientering. 
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Sak 05/22 Møte i fagpolitisk utvalg i juni 

Innstilling 
Møtet om sirkulær økonomi skal gjennomføres … juni. 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for saken og mulige rammer for møtet. 
 
Fagpolitisk utvalg ønsket et møte 2.-3. juni i Tønsberg med besøk til Den magiske 
fabrikken. 
 

Vedtak 
Møtet om sirkulær økonomi skal gjennomføres 2.-3. juni i Tønsberg. 
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Sak 06/22 Orienteringer 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar saken til orientering 

 

Behandling 
Hver fylkeskommune orienterte om aktuelle saker. Orienteringene handlet om 
sakene om fylkesoppdeling og bosetting og integrering av flyktninger fra Ukraina-
krigen. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg tar saken til orientering 
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Saksframlegg Saksnr.: 2021/43635 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Forslag til handlingsplan 2022-2023 

 

Forslag til handlingsplan for samarbeidet om høyere 
yrkesfaglig utdanning 2022-2023 

 

Sekretariatets innstilling 
1. Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet og faggruppen utarbeide endelig forslag til 

handlingsplan basert på utvalgets innspill. 
2. Utvalget ber sekretariatet sende endelig forslag til skriftlig sluttbehandling. 

 

 

Saksredegjørelse 
Etter at fagpolitisk utvalg vedtok ny strategi for samarbeidet om høyre yrkesfaglig utdanning 
har sekretariatet og faggruppen utarbeidet et forslag til handlingsplan. 
 
Saken legges fram for innspill fra utvalget. Sekretariatet og faggruppen vil ha et møte senere i 
juni for å innarbeide innspillene til et endelig forslag, som kan sendes til skriftlig behandling i 
utvalget. 
 
Foreslått handlingsplanperiode er 2022-2023, ut nåværende valgperiode. Perioden vil ventelig 
bli preget av oppsplittingen av både Viken og Vestfold og Telemark. Derfor har sekretariatet 
og faggruppen forsøkt å legge handlingsplanen på et realistisk ambisjonsnivå, med hovedvekt 
på prosesser, kartlegging og forprosjekter, samt noen konkrete aktiviteter på 
informasjonsområdet. 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 03.06.2022 8/22 
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Forslaget beskriver kort aktivitetenes innhold, ansvarsfordeling mellom 
fylkesadministrasjonene, og økonomiske konsekvenser (hvor vidt en aktivitet vil kun kreve 
administrative ressurser eller vil kunne kreve økonomiske ressurser utover 
Østlandssamarbeidets nåværende budsjettramme).  
 
Representantskapet skal vedta rammebudsjett for 2023 i et møte 26. august og endelig 
budsjett 3. november. Det er ventelig ikke realistisk å legge fram presise kostnadsestimater 
for alle aktivitetene i forslaget til handlingsplan før sakspapirene til representantskapets møte 
26. august ferdigstilles. Eventuelle ekstra kostnader kan enten innarbeides i endelig budsjett 
3. november, enten med økt grunnbevilgning eller budsjettert merforbruk. Det vil også være 
mulig å legge frem forslag om økt bruk av ressurser i 2023, gjennom ekstrabevilgninger eller 
bruk av fond.  
 
Det vil også være nødvendig å undersøke mulighetene til finansering fra HK-dir, f.eks. støtte til 
informasjonsaktiviteter. 
 
 
25.05.2022 
Morten Stemre 
Seniorrådgiver næring og kompetanse 
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Handlingsplan 2022-2023 
 

Innledning 
 
Om strategien for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning 
Fredag 25. mars 2022 vedtok fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse i 
Østlandssamarbeidet en ny strategi for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning i 
landsdelen fram mot 2030. Strategien tar utgangspunkt i fylkeskommunenes lovpålagte 
oppgave i å sikre et lokalt, regionalt og nasjonalt behovsbasert tilbud av høyere 
yrkesfaglig utdanning.  
 
Strategien har to hovedmål med tilhørende ambisjoner: 
 
Studietilbudet i landsdelen 
Mål 1: Bidra til at samarbeid på tvers av fylkesgrensene sikrer tilbud av arbeidslivsrelevant 
høyere yrkesfaglig utdanning i landsdelen.  
 
Fylkeskommunene på Østlandet vil: 
1. Samarbeide på tvers av fylkesgrensene for å sikre at tilbud arbeidslivet har behov for 

utvikles eller videreføres til tross for varierende eller begrenset studentgrunnlag lokalt 
og regionalt. 

2. Samarbeide om kunnskapsgrunnlag om regionale kompetansebehov, studietilbud og 
etterspørsel etter høyere yrkesfaglig utdanning.  

3. Ha dialog med partene i arbeidslivet, andre aktører og tilbydere for å styrke 
samarbeidet mellom bestillere og leverandører i sektoren. 

4. Samarbeide for å sikre bedre tilgang til relevante utdanningstilbud i hele landsdelen 
gjennom desentraliserte og fleksible utdanningstilbud, bl.a. ved å utrede mulighetene 
for behovsbaserte piloter med tilbud i distriktene. 

 
Informasjonsarbeid og omdømmebygging 
Mål 2: Bidra til økt kunnskap om mulighetene innen høyere yrkesfaglig utdanning og bidra 
til å styrke sektorens omdømme.  
 
Fylkeskommunene på Østlandet vil: 

1. Gjennomføre felles informasjonskampanjer om høyere yrkesfaglig utdanning 
overfor karriereveiledere ved ungdomsskoler, videregående skoler, karrieresentre, 
m.fl. 

2. Samarbeide med tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning i landsdelen om 
profilering av sektoren. 

3. Samarbeide med partene og andre aktører i arbeidslivet og tilbydere for å gi økt 
kunnskap om høyere yrkesfaglig utdanning i arbeidslivet. 

4. Utvikle nettverk og tilrettelegge for læring fra andre europeiske land som har 
lyktes med å utvikle yrkesfaglige utdanningsløp som et attraktivt studieløp. 

 
I tillegg understreker strategien at Østlandssamarbeidet en politisk arena for å påvirke 
politiske beslutninger der hvor fylkeskommunene har felles interesser. Fylkeskommunene 
vil jobbe for at sektoren får bedre rammevilkår for å levere nødvendig kompetanse til 
arbeidslivet lokalt, regionalt og nasjonalt. Fylkeskommunene vil også arbeide for bedre 
overgang mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets/høyskoleutdanning og et 
bedre tilbud av yrkesfaglig utdanning over nivå 5 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.  
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Om handlingsplanen 
Fylkesadministrasjonene og sekretariatet i Østlandssamarbeidet fikk i oppdrag å 
utarbeide en handlingsplan for gjennomføring av strategien for samarbeidet om høyere 
yrkesfaglig utdanning i landsdelen. 
 
Første handlingsplan er utarbeidet for perioden 2022-2023, siste halvdel av inneværende 
fylkestingsperiode.  
 
Perioden vil ventelig bli preget av at både Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner 
skal oppløses. Fra 2024 vil det være syv fylker i landsdelen, og flere mindre 
fylkeskommuner kan øke behovet for samarbeid. Samtidig vil oppløsningsprosessene 
være krevende, hvor eksisterende fylkeskommuner skal driftes samtidig som de nye 
utvikles. Dette vil påvirke hvor mye administrative ressurser som kan dedikeres til å følge 
opp handlingsplanen.  
 
Handlingsplanen for 2022-2023 forsøker derfor å legge seg på et realistisk nivå, med 
hovedfokus på kartlegging, utredning og forprosjekter. Ambisjonen er å gi de nye 
fylkeskommunene et best mulig grunnlag til å videreføre samarbeidet med kraft fra 2024.  
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Studietilbudet i landsdelen 
Mål: Bidra til at samarbeid på tvers av fylkesgrensene sikrer tilbud av arbeidslivsrelevant 
høyere yrkesfaglig utdanning i landsdelen.  
 
Aktivitet 1 Utvikle system for å identifisere behov for samarbeid om tilbud 
Beskrivelse For å gi tilbud det er behov for lokalt, regionalt og nasjonalt kan det 

være nødvendig å se etterspørsel og tilbud i sammenheng på tvers av 
fylkesgrensene for å unngå «markedssvikt». Hvordan kan 
fylkeskommunene utvikle gode prosesser for et systematisk samarbeid? 
 
Dette vil kreve en god oversikt over kompetansebehov og tilbud på 
tvers av fylkesgrensene, og gode systemer for informasjonsdeling i 
arbeidet med forvaltning av midlene til høyere yrkesfaglig utdanning i 
fylkeskommunene. Tilgang til informasjon og tallmateriale fra HK-dir vil 
kunne være viktig. 
 
Fylkesadministrasjonene vil arbeide med forslag til rutiner og 
arbeidsmetoder for et styrket samarbeid. Vil ventelig måtte videreføres 
inn i neste handlingsplanperiode og nye fylkeskommuner. 
 
Aktiviteten vil kunne understøttes av arbeidet med felles 
kunnskapsgrunnlag i aktivitet 2. 
 

Ansvar Fylkesadministrasjonene vil ha hovedansvaret, støttet av sekretariatet. 
 

Økonomi Hovedsakelig en prosess-oppgave som krever administrative ressurser i 
fylkeskommunene og i sekretariatet. 
 

 
Aktivitet 2 Forprosjekt om felles kunnskapsgrunnlag 
Beskrivelse Mange aktører gjør et omfattende arbeid med kompetansebehov, ofte 

på et mer overordnet nivå, og det finnes et omfattende tallmateriale 
hos SSB, NAV, DBH osv. Dette datamaterialet kan samles i et felles 
kunnskapsgrunnlag som sier noe om arbeidslivets behov, studietilbud, 
studieattraktivitet osv. i landsdelen. 
 
For at et felles kunnskapsgrunnlag skal gi mest mulig nytteverdi bør det 
være dynamisk og oppdateres kontinuerlig. Derfor vil fylkeskommunene 
undersøke mulighetene for en felles digital plattform med «sugerør» ut 
til ulike datakilder. Det felles kunnskapsgrunnlaget kan suppleres med 
analyser om utviklingstrekk i arbeidslivet o.l. ved behov. 
 
I forprosjektet vil eksisterende kunnskapsgrunnlag/datakilder og 
tekniske løsninger kartlegges.  
 
Hovedprosjektet vil kunne være kostnadsbesparende ved å samle 
ressurser i arbeidet med et felles kunnskapsgrunnlag. 
 

Ansvar Sekretariatet koordinerer arbeidet. Fylkesadministrasjonene bistår 
faglig. 
 

Økonomi Prosesser som krever administrative ressurser i fylkeskommunene og i 
sekretariatet. 
 
Vil kreve ressurser til ekstern ekspertise om tekniske løsninger for et 
dynamisk kunnskapsgrunnlag. 
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Aktivitet 3 Kartlegge eksisterende møteplasser og identifisere behov som ikke 

fylles 
Beskrivelse Det eksisterer en lang rekke arenaer som samler arbeidslivet og 

tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning (regionale kompetanseforum, 
fagråd ved skolene, nasjonale fagråd m.fl.). I høringsrunden ble det 
etterspurt både mer målrettet bruk av eksisterende arenaer og nye 
møteplasser. 
 
I begynnelsen av strategiperioden vil det være viktig å undersøke bruken 
av eksisterende arenaer, og hvilke behov som eventuelt ikke fylles 
allerede.  
 
Bør eksisterende arenaer anvendes på en annerledes måte? Er det 
behov for nye arenaer direkte avgrenset til høyere yrkesfaglig 
utdanning? Er det fagområder innen høyere yrkesfaglig utdanning som 
faller utenfor de eksisterende strukturene? Hvordan arbeides det med å 
kartlegge kompetansebehov i mindre kommuner? 
 

Ansvar Sekretariatet koordinerer arbeidet. Fylkesadministrasjonene bistår 
faglig. 
 

Økonomi Hovedsakelig en prosess som krever administrative ressurser i 
fylkeskommunene og i sekretariatet. 
 

 
Aktivitet 4 Utrede styrket samarbeid om landbruksutdanninger 
Beskrivelse Landbruket er viktig, både for mer bærekraftig matproduksjon og for 

matvaresikkerheten i Norge. Fylkeskommunene ønsker å bidra til å 
styrke landbruket i landsdelen. 
 
Det er allerede et etablert samarbeid mellom fylkeskommunene om 
landbruksutdanninger. Fylkeskommunene ønsker å følge dette opp med 
en mer spisset kartlegging av behov for kompetanse i 
landbruksnæringen og muligheter for mer samarbeid mellom 
kompetansemiljøer, i dialog med landbrukets organisasjoner, tilbydere 
av høyere yrkesfaglig utdanning og andre relevante aktører. 
 

Ansvar Sekretariatet vil koordinere prosessen. Fylkesadministrasjonene bidrar 
faglig. 
 

Økonomi Vil kreve administrative ressurser i fylkeskommunene og i sekretariatet. 
 
Finansiering av møter o.l. gjennom Østlandssamarbeidets 
rammebudsjett. 
 
Det kan bli identifisert aktiviteter som krever ytterlig finansiering 
underveis. 
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Informasjonsarbeid og omdømmebygging 
Mål: Bidra til økt kunnskap om mulighetene innen høyere yrkesfaglig utdanning og bidra til 
å styrke sektorens omdømme. 
 
Aktivitet 5 Informasjonskampanje for rådgivere/veiledere 
Beskrivelse God kunnskap om hva høyere yrkesfaglig utdanning er, og hvilke 

muligheter som finnes, er viktig for ungdom og voksne som skal 
velge/endre karrierevei. Derfor vil fylkeskommunene samarbeide om 
felles informasjonsformidling ovenfor rådgivere i ungdomsskole og 
videregående opplæring, karriereveiledere, veiledere i NAV m.fl. 
 
Det vil være viktig å bruke eksisterende arenaer som samler 
målgruppene for å nå bredt ut, lage godt informasjonsmateriale og 
bruke relevante nøkkelpersoner fra sektoren på en god måte.  
 
Det vil også være hensiktsmessig å involvere de som arbeider med 
karriereveiledning og voksnes læring i fylkesadministrasjonene. 
 

Ansvar Sekretariatet vil koordinere prosessen med utvikling av felles materiale. 
Fylkesadministrasjonene bidrar faglig og med formidling i eget fylke. 
 

Økonomi Bruk av ekstern kompetanse til å produsere materiale 
(informasjonsvideo o.l.) vil medføre kostnader, ventelig utover 
nåværende rammebudsjett for Østlandssamarbeidet. Behov for 
ekstrafinansiering, bruk av fondsmidler i Østlandssamarbeidet og/eller 
muligheter for finansiering gjennom HK-dir må avklares. 
 
Vil også kreve administrative ressurser i fylkeskommunene og i 
sekretariatet. 
 

 
Aktivitet 6 Utrede samarbeid om høyere status for høyere yrkesfaglig utdanning i 

arbeidslivet 
Beskrivelse Både i privat og offentlig sektor kan det være en utfordring at høyere 

yrkesfaglig utdanning ikke verdsettes tilstrekkelig i arbeidslivet. Dette 
kan gjelde både ved utforming av stillingsannonser, vekting i 
rekrutteringsprosesser og hvordan utdanningen verdsettes når det 
kommer til etter- og videreutdanning gjennom arbeidsgiver. 
 
Problemstillingen ble løftet frem både av tilbydere og Organisasjonen 
for norske fagskolestudenter før sluttbehandling av strategien. 
Fylkeskommunen ønsker derfor å innlede dialog med både tilbydere, 
partene i arbeidslivet og studentene for å drøfte hvordan aktørene kan 
samarbeide for å gi høyere yrkesfaglig utdanning et statusløft i 
arbeidslivet. 
 
Konkrete kampanjer e.l. for bedre omdømme i arbeidslivet vil ventelig 
først iverksettes i neste handlingsplanperiode. 
 

Ansvar Sekretariatet vil koordinere prosessen. Fylkesadministrasjonene bidrar 
faglig. 
 

Økonomi Hovedsakelig en prosess som krever administrative ressurser i 
fylkeskommunene og i sekretariatet. 
 
Hvis det skal gjennomføres felles informasjonsarbeid senere i prosessen 
kan dette medføre ekstra kostnader. 
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Aktivitet 7 Vurdere muligheter for europeisk samarbeid og læring 
Beskrivelse Fylkeskommunene har en viktig oppgave i å informere om muligheter i 

europeiske programmer og til å mobilisere aktører i eget fylke til å 
delta. Dette arbeidet er krevende, og fylkeskommunene vil dele 
erfaringer og vurdere mulighetene for tettere samarbeid etter 
oppsplittingen til flere og mindre fylker. 
 
Det vil også bli undersøkt om det er aktuelle europeiske nettverk eller 
andre arenaer hvor fylkeskommunene kan møte andre myndigheter med 
sektoransvar, for læring og erfaringsutveksling. Koordinert deltakelse 
gjennom Østlandssamarbeidet kan være ressursbesparende. 
 
I tillegg vil sekretariatet kartlegge mulig studietur for fagpolitisk utvalg 
til Tyskland våren 2023, for å lære mer om deres system for yrkesfaglig 
utdanning med høy status. 
 

Ansvar Sekretariatet vil koordinere arbeidet. Faglig støtte fra 
fylkesadministrasjonene, inkl. internasjonale avdelinger. 
 

Økonomi Hovedsakelig en prosess som krever administrative ressurser i 
fylkeskommunene og sekretariatet. 
 
Møter, arrangementer eller reiser dekkes av Østlandssamarbeidets 
rammebudsjett og fylkeskommunene etter gjeldende fordelingssystem. 
 
Felles deltakelse i europeiske prosjekt eller nettverk kan på sikt 
innebære kostnader. Ventelig ikke aktuelt i første handlingsplanperiode. 
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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137149 
 

 

 

 

 

Orienteringer 3. juni 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar saken til orientering 
 

 

Saksredegjørelse 
Hver fylkeskommune gir en kort orientering om viktige saker og prosesser. 
 
Sekretariatet orienterer om andre aktuelle saker. 
 
 
25.05.2022 
Morten Stemre 
Seniorrådgiver næring og kompetanse 
 
 

 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 03.06.2022 9/22 
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