
 

Møtereferat Nettverk verdiskaping og kompetanse 

Dato: 03.06.2021 kl. 09:00 

Sted: Digitalt møte Microsoft Teams 

 
Disse møtte:  

 
Vivil Hunding Strømme, NHO Vestfold og Telemark 
Irene Bordier Haukedal og Harald Olsen, LO Vestfold og Telemark 
Tone Størseth, NAV Vestfold og Telemark 
Paal Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge  
Didrik Bakken, KS Vestfold og Telemark 
Anniken Fægri Damm-Larsen, Innovasjon Norge Vestfold og Telemark 
Thomas Stang, Forskningsrådets representant Vestfold og Telemark 
Jens Christian Thysted, Fagskolen i Vestfold og Telemark 
Wenche Fonneland, Folkeuniversitetet/ private fagskoler 
Kristina Rabe, sektor Opplæring og folkehelse VTFK  
Liv Marit Hansen, sektor næring, innovasjon og kompetanse, VTFK 
 
Karen Anne Kjendlie, referent og koordinator for nettverket 

Også til stede fra 
fylkeskommunen: 

Susanne Maria Hammernes, rådgiver 

Oda Marie Søli Askeland, rådgiver  

Jon Skriubakken, rådgiver 

Tom Omnes Lia, rådgiver 

Agenda: 
1. Velkommen og orienteringer v/ Vestfold og Telemark fylkeskommune 
2. Runde rundt bordet 
3. Oppfølging Partnerskapskonferansen 2021  
4. Fylkeskommunens ansvar innen integreringsområdet  
5. Brukerreisen KIM – erfaringer og opplevelser i møte med offentlige tjenester   
6. Avslutning/veien videre 

 

Referat:  
Presentasjoner som ble vist i møtet legges ut på nettsiden til fylkeskommunen og i det digitale 
rommet i Teams for nettverkets medlemmer.  
 

1 Orienteringer v/ Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Direktør Liv Marit Hansen og seksjonsleder Tore Strømsodd orienterte om status for 
regionale strategiprosesser. Gjennomføring av ulike medvirkningsprosesser for regional 
strategi for forskning, innovasjon og næring, og regional reiselivstrategi er godt i gang. 
Det er egne nettsider for strategiene på vtfk.no og det er opprettet en digital 
innspillskasse som er åpen til 11.juni: 
https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0134/Innspillskasse_strategiarbeid 
Regional kompetansestrategi er sendt på høring med frist 30. juni. Dokumenter og 
informasjon om høringen, som gjerne kan videresendes, er lagt ut på: 
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https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/regional-
kompetansestrategi/ 
 

2 Runde rundt bordet. Presentasjon av deltakere i møtet. Kommunedirektørutvalget har 
utpekt tre deltakere fra kommunene som får invitasjon til kommende møter.  
 

3 Oppfølging Partnerskapskonferansen 2021. Det ble vist til temaer som ble diskutert på 
konferansen av betydning for nettverket. Tom Omnes Lia, rådgiver og koordinator for 
det overordnede partnerskapet orienterte om evaluering og oppfølging av 
konferansen.  

4 Fylkeskommunens ansvar innen integreringsområdet. Rådgiver Susanne Maria 
Hammernes orienterte om nye oppgaver og nytt regelverk. Presentasjonen er satt inn i 
en samlet presentasjon fra møtet, som er lagt i teamsrommet for nettverket. 

5 Brukerreisen KIM – erfaringer og opplevelser i møte med offentlige tjenester. 
Rådgiver Oda Marie Søli Askeland presenterte brukerreisen som metode i et prosjekt 
hvor fylkeskommunen har gjennomført intervjuer med ungdommen i fylket for å lytte 
til deres erfaringer og opplevelser. Presentasjonen er satt inn i en samlet presentasjon 
fra møtet, som er lagt i teamsrommet for nettverket. 
 

7 Avslutning/veien videre.  
• Neste møte var satt opp 19.august. På grunn av kompetansedagene i Arendalsuka, 

ble det et foreslått å flytte møtet. (Basert på en Doodle så viser det seg at 
19.august likevel passer best for de fleste. Invitasjon kommer). 

• Et punkt på agendaen neste møte vil være orientering om innspill fra høring på 
regional kompetansestrategi og forslag til handlingsprogram 2021/22. 

• Det kom forslag om at møtene i nettverket legger opp til innledninger fra aktørene, 
for eksempel NAV og Innovasjon Norge, og arbeid som er betydning for nettverket. 
Dette følges opp i fremtidige møter. 

• Aktørene i nettverket er bedt om å komme med navn på deltaker og en vara. Det 
er rom for at begge stiller i de digitale møtene, hvilket det er opp til aktørene selv å 
avgjøre. 

 
 


