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Innstilling fra fylkesrådmann 
1. Utkast til Regional kompetansestrategi sendes på høring med høringsfrist 30.6.2021. 
2. Innspill fra politisk verksted med hovedutvalg for næring og reiseliv og hovedutvalg for 

kompetanse og utdanning 21.4.2021 innarbeides i høringsdokumentet. 
 

Bakgrunn og saksgang 
Fylkestingets vedtok i sak166/29, Regional planstrategi, å utarbeide regional kompetansestrategi 
for Vestfold og Telemark. Vedtaket er i tråd med nasjonale føringer og fylkeskommunens 
forsterkede ansvar for regional kompetansepolitikk som følge av regionreformen. Hovedutvalg 
næring og reiseliv ble i sak 35/20 orientert om arbeidet med regional kompetansepolitikk.  
 
Hovedutvalg for næring og reiseliv vedtok i sak 5/21, Arbeid med nye strategier i sektor Næring, 
innovasjon og kompetanse, forslag til prosjektplan og hensikten med Regional kompetansestrategi. 
Strategien har som overordnet mål å styrke regionens kompetanseutvikling for å bedre balansen 
mellom etterspørsel og tilbud etter kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet, og å øke 
inkluderingen i arbeidslivet. Hovedutvalget orienteres om status og fremdrift i hvert møte frem til 
endelig behandling i fylkestinget 5.10.2021. 
 
I samsvar med fylkestingets føringer for bærekraftige regionale utviklingsstrategier og vedtatt 
prosjektplan, er det laget et innspillsnotat som grunnlag for medvirkning i utarbeiding av 
høringsutkastet. Notatet inneholder forslag til fire innsatsområder som redigeres basert på 
innspillene som kommer inn. I tillegg til Regionalt kunnskapsgrunnlag er det foreslått tre andre 
innsatsområder: Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets kompetansebehov, 
Kvalifisering til arbeidslivet, og Læringslivet og livslanglæring. Det er gjennomført digitale samlinger 
og dialogmøter med eksterne samarbeidsaktører, og intern samhandling med ulike fagområder i 
fylkeskommunen.  
 
Forslag til høringsutkast er ikke vedlagt dette saksfremlegget, men legges frem 21.4.2021 i verksted 
for politikere i hovedutvalg for næring og reiseliv, og hovedutvalg for utdanning og kompetanse. 
Innspill fra dette verkstedet tas inn i høringsutkastet før det sendes ut på høring. 
 



Saken legges frem for Hovedutvalg for næring og reiseliv, som fatter vedtak i saken. 
 
 

Saksopplysninger 
 
Med regionreformen fikk fylkeskommunen et forsterked ansvar for å legge til rette for at 
innbyggerne har den kompetansen samfunnet og næringslivet etterspør. Nasjonale føringer som 
fremkommer i stortingsmeldinger, nasjonal kompetansepolitisk strategi og i nasjonale forventinger 
til regional og kommunal planlegging, understreker at samhandling på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer er helt sentralt for å kunne iverksette nødvendige endringer. Fylkeskommunene 
har også fått et større ansvar på integreringsfeltet, herunder ivareta flyktningers og innvandreres 
behov for en opplæring som møter regionale behov for arbeidskraft. Dette legges til grunn for 
arbeidet med regional kompetansestrategi i Vestfold og Telemark. 
 
Arbeidet med regional kompetansestrategi er en av tre pilarer i fylkeskommunens ansvar for 
regional kompetansepolitikk: 

1. Det forventes at fylkeskommunene tar eierskap og bidrar til et regionalt kunnskapsgrunnlag 
basert på en omforent forståelse av arbeidsmarkedets utvikling og kompetansebehov 
regionalt.   

2. Regional kompetansestrategi skal se ulike ansvarsområdene i sammenheng: 
opplæringsfeltet og regional/næringsutvikling, og bidra til en bedre balanse mellom tilbud 
og etterspørsel i det regionale arbeidsmarkedet.  

3. Fylkeskommunen skal etablere, fasilitere og drifte en regional samarbeidsarena for regional 
kompetansepolitikk med sentrale aktører, som også setter fremtidens kompetansebehov på 
dagsordenen. 

 
Et regionalt kunnskapsgrunnlag om kompetanse for Vestfold og Telemark, utarbeidet av analyse- og 
utredingsenheten VT+, legges til grunn for arbeidet med regional kompetansestrategi. 
Kunnskapsgrunnlaget er vedlagt saken og er lagt ut på nettsiden vtfk.no. Fylkeskommunen har 
ansvaret for å samordne og sørge for at kunnskapsgrunnlaget holdes oppdatert, og dette vil være 
en del av oppfølgingen av strategien. VT+ vil utvikle et digitalt kunnskapsgrunnlag/statistikkgrunnlag 
innen kompetanse i samarbeid med eksterne og interne aktører på kompetansefeltet. 
 
Den regionale kompetansestrategien for Vestfold og Telemark skal styrke kompetanseutviklingen i 
fylket, bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og øke inkludering i 
arbeidslivet. Utkast til regional kompetansestrategi som sendes på høring inneholder bakgrunn, 
føringer, overordnet mål og sammendrag av utfordringsbilde. Innsatsområder skal beskrive 
strategisk retning og er basert på forslagene i innspillnotatet og innspill fra samarbeidsaktørene.  
 
Den regionale kompetansestrategien vil legge føringer for samordning, og hvordan det regionale 
partnerskapet skal mobiliseres i arbeidet med å møte kompetanseutfordringene i Vestfold og 
Telemark. Det skal utarbeides et handlingsprogram for oppfølging av strategien, og som gjøres i 
samarbeid med sentrale aktører. Nettverk for verdiskaping og kompetanse vil fylle rollen som et 
regionalt kompetanseforum, og vil medvirke i oppfølging av strategien og i utarbeidelse av 
handlingsprogram. 
 
I nasjonale forventinger til regional planlegging skal regionale strategier synligjøre og avklare 
regionalt prioriterte satsingsområder og virkemiddelbruk. Hovedforskjellen mellom regional plan og 
en strategi er at utarbeidelse og oppfølging av regionale planer er underlagt prosesskravene i plan- 



og bygningsloven. I samsvar med Regional planstrategi skal alle planprosesser gjennomføres i 
samarbeid med og nær dialog med berørte samarbeidspartnere. Selv om formell høring ikke er 
nødvendig er det en fordel med medvirkning i saker av ekstern interesse. Regional strategi skal 
vedtas i hovedutvalg eller fylkesting.  
 
Utkast til regional kompetansestrategi for Vestfold og Telemark foreslås å sendes ut på høring med 
høringsfrist 30.6.2021. Innspill fra høringsperioden innarbeides i forslag til regional 
kompetansestrategi som legges frem for politisk behandling med endelig vedtak i fylkestinget 
5.10.2021.  
 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Administrativt arbeid og prosjektledelse dekkes av rammene til sektor Næring, innovasjon og 
kompetanse. Det er ikke påløpt kostander forbundet med medvirkningsprosesser, leie av lokaler, 
m.v., da dette er gjennomført digitalt som følge av koronarestriksjoner. I oppfølgingen av endelig 
vedtak av regional kompetansestrategi skal det utarbeides handlingsprogram som viser tiltak og 
prioriteringer som kan få økonomiske konsekvenser, og for fylkeskommunens innretting av 
fremtidige budsjett. Regional kompetansestrategi vil ikke være juridisk bindende, men vil kunne 
legge føringer for avtaler som skal inngås. 

 
Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftmål 
Regional kompetansestrategi skal bidra til å øke enkeltpersoners livskvalitet, gi større verdiskaping 
til samfunnet og øker fleksibiliteten i arbeidslivet. Dette understøtter FNs bærekraftmål, og gir 
grunnlag for utforming av opplæringstilbudet i regionen. Klarer fylkeskommunen sammen med 
kompetanseaktører å tilføre tilstrekkelig og relevant kompetanse til arbeidslivet, bidrar vi også til 
bærekraftmål med mål om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full 
sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Oppfølging av strategien gjennom handlingsprogram med 
mål, delmål og tiltak vil konkretisere dette. Samtidig skal oppfølgingen bidra til å styrke 
måloppnåelse innen bærekraft. 
 

Fylkesrådmannens vurdering 
 
Regional kompetansepolitikk er en del av samfunnsoppdraget og utpekt som et viktig 
satsingsområde for fylkeskommunen. Fylkesrådmannen mener en regional kompetansestrategi for 
Vestfold og Telemark vi være et viktig virkemiddel i arbeidet med å kartlegge regionale 
kompetansebehov, formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for etterspurte opplærings- og 
utdanningstiltak. Regionale aktører bør sammen utvikle noen få viktige innsatsområder, som må få 
særlig prioritet. Høringsutkast for regional kompetansestrategi inneholder derfor tre 
innsatsområder som er basert på nasjonale mål, kunnskapsgrunnlag og foreløpige innspill. 
 
I oppfølgingen og gjennomføringen av strategien vil fylkesrådmannen vektlegge behovet for 
samhandling. Regional kompetansestrategi utviklet i partnerskap skal bidra til å styrke samarbeidet 
mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, virkemiddelaktører, samt kunnskaps- og forskningsmiljø. 
Strategien skal gi fylket en ramme for samordning, og for hvordan det regionale partnerskapet skal 
mobiliseres i arbeidet med å møte kompetanseutfordringene. 
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har en ambisjon innen 2025 om å naturlig assosieres med 
satsning på næring og verdiskaping, innovasjon og kompetanseutvikling. Fylkesrådmannen mener 
dette er en ambisjon som også bør legges til grunn for regional kompetansestrategi, og for den 
videre samhandlingen i fylket. 



 
Vedlegg:  
Kompetanse i Vestfold og Telemark – Kunnskapsgrunnlag til Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 
Tidslinje Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 


