
 

Møtereferat Nettverk verdiskaping og kompetanse 

Dato: 19.08.2021 kl. 09:00 

Sted: Fylkeshuset, Tønsberg og digitalt via Microsoft Teams 

 
Disse møtte:  

 
Vivil Hunding Strømme, NHO Vestfold og Telemark 
Harald Olsen, LO Vestfold og Telemark 
Paal Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge  
Didrik Bakken, KS Vestfold og Telemark 
Øyvind Solbakken, Porsgrunn kommune 
Jan Erik Hvidsten, Sandefjord kommune 
Anniken Fægri Damm-Larsen, Innovasjon Norge Vestfold og Telemark 
Jens Christian Thysted, Fagskolen i Vestfold og Telemark 
Lisbeth Eek Svensson, sektor næring, innovasjon og kompetanse, VTFK 
Geir Midtbø, NAV Vestfold og Telemark 
Helge Galdal, sektor Opplæring og folkehelse VTFK – på teams 
Thomas Stang, Forskningsrådets representant Vestfold og Telemark – på 
teams 
Karen Anne Kjendlie, referent og koordinator for nettverket 

Også til stede fra 
fylkeskommunen: 

Liv Marit Hansen, seksjonsleder kompetanse og inkludering  

Tore Strømsodd, seksjonsleder næring og entreprenørskap 

Geir Morten Johansen, rådgiver 

Tom Omnes Lia, rådgiver  

Åse Lill Barstad, rådgiver  

Stein Erik Fjeldstad, rådgiver 

 

Agenda: 
1. Velkommen, runde rundt bordet 
2. NAV og Innovasjon Norge presenterer relevante prosjekter 
3. Orientering om to høring av to regionale strategier: Forskning, innovasjon og næring, og 

Reiseliv og opplevelser. 
4. Regional kompetansestrategi. Resultat av høringsprosess og handlingsprogram – diskusjon 

og tilslutning. 
5. Avslutning/veien videre 

 

Referat: presentasjoner som vist i møtet legges i det digitale rommet i Teams for nettverkets 
medlemmer.  

1 Velkommen, runde rundt bordet. Lisbeth Eek Svensson er tilbake som direktør for 
sektor Næring, innovasjon og kompetanse og leder nettverket. To nye medlemmer av 
nettverket ble ønsket velkommen, Jan Erik Hvidsten fra Sandefjord kommune og 
Øyvind Solbakken fra Porsgrunn kommune. Nytt medlem, Bent Gurholt fra Midt-
Telemark og Nome kommuner, var forhindret i å delta. Det ble tatt en runde på status 
siden sist og forventinger til arbeid i nettverket. 
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2 Presentasjoner fra NAV og Innovasjon Norge 
Aktørene presenterte aktuelle prosjekter/tiltak. Presentasjoner som vist i møtet er lagt 
i teamsrommet for nettverket.  
 

3 Orientering om to høring av to regionale strategier: Forskning, innovasjon og næring 
og Reiseliv.  Strategiene sendes på høring etter vedtak i Hovedutvalg for næring og 
reiseliv 24. august. Høringsperioden er 30.08 til 15.10. Strategiene, med 
handlingsprogram, skal vedtas av fylkestinget 14. desember.  
Dersom noen i nettverket ønsker presentasjon av disse strategiene for egen 
organisasjon i høringsperioden, kan kontakt tas til respektive prosjektledere. 
 

4 Regional kompetansestrategi. Resultat av høringsprosess og handlingsprogram. 

Det ble gitt en gjennomgang av høringssvarene med forslag til justeringer av 
strategidokumentet og tiltak i handlingsprogram. Forslag til endringer av mål, 
tekstjusteringer og andre innspill ble diskutert og bearbeides inn i strategidokumentet 
og handlingsprogram.  

Det ble understreket at arbeidet med strategien og oppfølging må skje gjennom 
samarbeid mellom aktørene for å lykkes med målene om styrket kompetanseutvikling, 
bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og økt inkludering. 

Handlingsprogram 2021-22 er en start, men de årlige handlingsprogrammene må 
konkretiseres ytterligere iht. budsjetter og ressursbehov per tiltak. Det jobbes videre 
med hvilke strukturer for samarbeid som skal legges til grunn, brukermedvirkning 
(jobbe smarte sammen) og systematisk evaluering. 

I tillegg til innspill fra høringsprosessen ble de pekt på at strategien, i tillegg til 
inkluderingsperspektivet og bredden i kompetanse- og utdanningstilbud, også må 
kunne legge til rette for videreutvikling og satsinger på områder der vi i fylket har 
fortrinn og styrker, det gjelder både for virksomheter og enkeltpersoner. Resultatene 
av andre strategiprosesser, særlig Regional strategi for forskning, innovasjon og næring, 
med vekt på regionale fortinn og smart spesialiserings-metodikk, vil også få betydning 
for tiltak og konkretiseringer av handlingsprogram.  

Strategien med handlingsprogram 2021-2022 legges frem for politisk behandling med 
endelig vedtak i Fylkestinget 5. oktober. Nettverket får i oppgave å bidra til 
oppfølgingen av tiltakene, og strategien må toppforankres hos samarbeidsaktørene. 

5 Avslutning/veien videre.  

• Neste møte blir 11. november. Sted Skien, eller etter forslag fra aktørene. Vil 
du/dere være vertskap for møtet, så si fra. Tips til innlegg mottas også løpende 
med takk. 
 

 


