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Sak 01/22 Orienteringer 
 

Fylkeskommunene og sekretariatet orienterte om aktuelle saker og prosesser: 

 

Innlandet  

Informerte bl.a. om at saken om fylkesdeling endte med at fylkestinget vil videreføre Innlandet 

fylkeskommune, etter en prosess med folkeavstemming, høring, og medarbeiderundersøkelser. Et 

klart flertall blant kommunene for å bevare Innlandet i høringsrunden ble viktig for sakens utfall. 

 

Viktig for fylkeskommunen å få svar i saken, siden flere prosesser stoppet opp i påvente av sakens 

utfall. Nå kan fylkeskommunen gå videre med planprosesser og harmonisering. 

 

Oslo  

Informerte bl.a. om at arbeidet med kompensasjonsordninger for næringslivet etter pandemien er 

en tidkrevende oppgave.  

 

Har bestilt kunnskapsgrunnlag for nye næringsstrategi med vekt på reindustrialisering og sirkulær 

økonomi. Arbeider videre med innovasjonsdistriktene Oslo Science City, innovasjonsdistrikt 

sentrum og sirkulære Oslo i Hovinbyen. 

 

Jobber med bydelene og NAV om en ny satsning på oppsøkende for å arbeid mot ungdom utenfor 

arbeidslivet. Har tatt et politisk initiativ overfor regjeringen om utfordringene med sårbarhet og 

manglende kompetanse i transportsektoren. 

 

Vestfold og Telemark 

Informerte bl.a. om at fylkestinget har vedtatt å søke om deling av Vestfold og Telemark. Det ble 

avgjørende for saken at et klart flertall av kommunene i fylket ønsket deling. Skal organisere 

prosessen for fylkesdeling, foreløpig mange uavklarte spørsmål. 

 

Har etablert Invest In i fylkesadministrasjonen i stedet for i Innovasjon Norge. 

 

Sekretariatet 

Sekretariatet informerte bl.a. om at Grønt verksted var gjennomført i Asker, og at bidragene fra 

bordet om sirkulær økonomi skal ta med i det videre arbeidet på fagområdet. 

 

Viken har tatt initiativ til en sak om Oslofjorden, og et ekstraordinært møte i representantskapet 

ble avholdt 4. februar. En mer omfattende sak skal behandles i representantskapet 1. april. 

Initiativet passer godt med ønsket fra fagpolitisk utvalg i oktober, og utvalget kan ventelig kobles 

på det politiske arbeidet framover. 
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Sak 02/22 Prosesser for sirkulær økonomi og inkludering 
 

Sirku læ r økonom i 

Sekretariatet informerte om at møtet i fagpolitisk utvalg berammet for desember flyttes til juni.  I 

stedet skal det gjennomføres en grundigere administrativ prosess i forkant.  

 

Temabordet om sirkulær økonomi på Grønt verksted i Asker leverte flere nyttige innspill til det 

videre arbeidet. Sekretariatet foreslo at det arrangeres en workshop om sirkulær økonomi for 

administrasjonene i løpet av våren, i forkant av møte i fagpolitisk utvalg i juni. Hovedfokuset skal 

være å se på muligheter og behov for samarbeid. Administrativ gruppe sluttet seg til forslaget. 

 

Ink ludering 

Sekretariatet informerte om at det er flere muligheter innenfor fylkeskommunenes arbeid med 

inkludering. Det kan gjennomføres en felles workshop om utfordringer på tvers som kan følges 

opp av mer avgrensede prosesser. Samtidig finnes det flere nasjonale nettverk og prosesser på 

samme område, og det er viktig å unngå dobbeltarbeid. 

 

Administrativ gruppe sluttet seg til forslaget og framhevet at det var viktig å få gjort en grundig 

vurdering hvilke saksområder og problemstillinger som ikke er dekket gjennom andre 

samarbeidsarenaer. 

 

Administrativ gruppe understreket også at det blir viktig å følge opp fullføringsreformen, nye 

oppgaver og utvidet ansvar for fylkeskommunene på kompetanseområdet. Det er en bekymring for 

at det nasjonalt ikke vil allokeres tilstrekkelig med ekstra ressurser til å gjennomføre reformene. 

 

 

Nye behov for nye fy lkeskom m uner? 

Administrativ gruppe drøftet konsekvensene av fylkesdelinger for samarbeidet i landsdelen.  

 

Flere av fylkeskommunene skal i gang med tidkrevende endringsprosesser internt, som kan påvirke 

hvordan de kan delta i nye samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrensene. Samtidig som kan flere 

mindre fylker få et større samarbeidsbehov, og endringene i fylkesstrukturen kan påvirke 

forutsetningene for nasjonalt samarbeid. 

 

Administrativ gruppe var enige om at det var viktig å diskutere sakene videre framover. 
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Sak 03/22 Innspill til temaer for innholdsproduksjon/arrangementer 
 

Sekretariatet informerte om at det har kompetanse og utstyr til å lage faglige arrangementer og 

innhold, som seminarer/webinarer, podcast o.l. og at fylkeskommunene gjerne kan løfte fram 

temaer som sekretariatet bør følge opp. 

 

Administrativ gruppe ba sekretariatet se på to ulike temaer: 

• Arbeid med bærekraftsmålene i praksis: hva er «neste skritt» etter politiske og strategiske 

prioriteringer? Kan være nyttig med både erfaringsdeling og eksterne eksperter. 

• Internasjonalisering i praksis innen næring og kompetanse: hvordan lykkes med å få ti l flere 

prosjekter for fylkeskommunene? 
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Sak 04/22 Strategi for samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning 
 

Sekretariatet orienterte om prosessen i arbeidet med forslaget til ny strategi for samarbeidet om 

høyere yrkesfaglig utdanning. 

 

Sekretariatet vil på bakgrunn av høringsinnspillene utarbeidet et forslag til endelig strategi for 

behandling i fagpolitisk utvalg 25. mars, i samarbeid med den administrative faggruppen for høyere 

yrkesfaglig utdanning. Administrativ gruppe støttet denne tilnærmingen. 
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Sak 05/22 Møte i fagpolitisk utvalg 25. mars 
 

Møte i fagpolitisk utvalg gjennomføres fredag 25. mars. Sekretariatet informerte om at det har god 

dialog med Fagskolen Innlandet og Høyskolen for yrkesfag i arbeidet med programmet. I tillegg har 

sekretariatet invitert Organisasjonen for norske fagskolestudenter til et dialogmøte, men avventer 

endelig bekreftelse. 

 

I utgangspunktet skulle møte avholdes på Gjøvik. Etter dialog med Fagskolen Innlandet og 

Høyskolen for yrkesfag undersøkes det som møtet kan gjennomføres i Industriparken på Raufoss i 

stedet, med besøk til læringsfabrikken.  

 

Administrativ gruppe støttet forslaget til program og flytting av møtet til Raufoss om det lar seg 

gjennomføre i praksis. 

 


