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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 
 


