
 

Møtereferat Nettverk verdiskaping og kompetanse 

Dato: 17.03.2021 kl. 12:00 

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 og Dag Oppen Berntsen, Forskningsrådets representanter 
Vestfold og Telemark 
Jens Christian Thysted, Fagskolen i Vestfold og Telemark 
Wenche Fonneland, Folkeuniversitetet/ private fagskoler 
Helge Kristian Galdal, sektor Opplæring og folkehelse VTFK  
Liv Marit Hansen, sektor næring, innovasjon og kompetanse, VTFK 
Truls Vasvik, Hovedutvalgsleder, næring og reiseliv VTFK 
 
Karen Anne Kjendlie, referent og koordinator for nettverket 

Også til stede fra 
fylkeskommunen: 

Tonje Gjeldstad Hareide, rådgiver og prosjektleder 

Stein Erik Fjeldstad, rådgiver og prosjektleder 

Åse Lill Barstad, rådgiver og prosjektleder 

Trine Orten Groven, utviklingsleder VT+ 

Kristina Rabe, seksjonsleder Fag- og yrkesopplæring 

Charlotte N. Erikstad, kommunikasjonsrådgiver 

Tom Omnes Lia, rådgiver, partnerskapet Bærekraftige Vestfold og 

Telemark 

Ola Småkasin, rådgiver, fagskolekoordinator 

Gro Merethe Rørvig, prosjektleder Flere unge i fast arbeid. 

Nikoline Waagaard Halvorsen, rådgiver 

 

Agenda: 
1. Innledning v/ Vestfold og Telemark fylkeskommune 
2. Presentasjonsrunde 
3. Erfaringer fra kompetanseforum Østfold v/ Arnhild Danielsen, Viken fylkeskommune 
4. Gjennomgang av mandat vedtatt av fylkestinget 
5. Orientering om strategier som berører nettverkets fagpolitiske område: strategi for 

forskning, innovasjon og næring, regional reiselivsstrategi, strategiplan for 
helsefremmende opplæring og regional kompetansestrategi 

6. Forventningsrunde på tematikk og arbeidsform i nettverket  
7. Møteplan 
8. Eventuelt 
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Referat:  
Presentasjoner som ble vist i møtet legges ut på nettsiden til fylkeskommunen og i den digitale 
kanalen som etableres for nettverkets medlemmer.  
 

01/21 Innledning ved Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Truls Vasvik, leder av hovedutvalg for næring og reiseliv, åpnet og ønsket velkommen til 
det første møte i nettverket. 
 

02/21 Presentasjonsrunde. Møtet startet med en presentasjon av deltakere som var foreslått 
i politisk sak for etablering av Nettverk for verdiskaping og kompetanse. Aktørene var 
bedt om å stille med en fast deltaker og vara, og sender inn navn og kontaktinfo til 
koordinator. 
 

03/21 Erfaringer fra kompetanseforum Østfold ved Arnhild Danielsen, Viken fylkeskommune. 
Presentasjonen legges ut på nettsiden for nettverket og i teams. For mer informasjon 
om arbeidet i Østfold vises det til www.kompetanseforum.no 
 

04/21 Gjennomgang av mandat vedtatt av fylkestinget. Mandatet for Nettverk for 
verdiskaping og kompetanse ble vedtatt av fylkestinget 9.mars 2021. Den politiske 
saken og mandatet legges ut på nettsiden for nettverket. Yrkesopplæringsnemnda 
hadde i sin behandling 9. februar en tilleggsuttalelse som tas med i videre planlegging: 
«Overordnet mål og delmål justeres etter at de regionale planer og strategier har 
utviklet ambisjoner og retning for vegen videre». 
 

05/21 Orientering om strategier som berører nettverkets fagpolitiske område. Følgende 
strategier, som er under utarbeidelse, ble presentert av prosjektledere i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune:  

• Regional strategi for forskning, innovasjon og næring ved Stein Erik Fjeldstad 

• Regional reiselivsstrategi ved Åse Lill Barstad 

• Strategiplan for helsefremmende opplæring ved Tonje Gjeldstad Hareide 

• Regional kompetansestrategi ved Karen Anne Kjendlie 
 Nettverket vil bli holdt orientert om arbeidet med strategiene, og involvert i 
medvirkningsprosesser som er av betydning for nettverkets videre arbeid. 
 

06/21 Forventningsrunde på tematikk og arbeidsform i nettverket. Det ble gjennomført 
gruppearbeid for deltakere i nettverket. To spørsmål ble besvart og svarene samles i et 
dokument som legges i teamsrommet for nettverket. Innspillene tas med i 
planleggingen av videre arbeid og møter. 
 

07/21 Møteplan. Det legges opp til 4 møter kvartalsvis per år. Neste møte er foreslått 6. mai, 
men deltakere var åpne for flere møter i oppstarten. Sekretariatet kommer tilbake med 
forslag for 2 møter før sommeren og tema for disse, basert på innspillene som ble gitt i 
møtet. For andre halvår foreslås 2 møter som forhåpentligvis kan gjennomføres fysisk: 
et åpnet møte/samling 19. august og et møte 11. november.  

08/21 Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt, men det ble tatt en runde på evaluering 
av møtet som viste at deltakerne var fornøyd med innholdet og den digitale 
gjennomføringen. 

 

http://www.kompetanseforum.no/

