Møtereferat Nettverk verdiskaping og kompetanse
Dato:
Sted:

10.02.2022 kl. 09:00
Digitalt i Teams

Disse møtte:

Kristin Saga, NHO Vestfold og Telemark
Harald Olsen, LO Vestfold og Telemark
Tone Størseth, NAV Vestfold og Telemark
Kristin Barstad, Universitetet i Sørøst-Norge
Paal Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge
Øyvind Solbakken, Porsgrunn kommune
Jan Erik Hvidsten, Sandefjord kommune
Anniken Fægri Damm-Larsen, Innovasjon Norge Vestfold og Telemark
Wenche Fonneland, Folkeuniversitetet (Private fagskoler)
Bård Stranheim, Green Industry Cluster (Klyngene)
Kristina Rabe, sektor Opplæring og folkehelse VTFK
Thomas Stang, Forskningsrådets representant Vestfold og Telemark
Liv Marit Hansen, seksjonsleder kompetanse og inkludering
Tore Strømsodd, seksjonsleder næring og entreprenørskap

Også til stede fra
fylkeskommunen:

Karen Anne Kjendlie, referent og koordinator for nettverket, VTFK
Geir Morten Johansen, rådgiver næring og entreprenørskap
Tom Omnes Lia, rådgiver Samfunn og plan
Erling Kielland Servoll, Rådgiver VT+

Agenda:
1. Velkommen v/ Liv Marit Hansen
2. Runde rundt bordet med gjensidig informasjon av betydning for arbeidet i nettverket.
3. Status Ringvirkningsprosjektet v/ Marianne Haukås, prosjektleder
4. Satsing på sosialt entreprenørskap, kartlegging av behovet for arbeidskraft og
forventninger fra kommunesektoren til videre nettverksarbeid v/ Jan Erik Hvidsten
5. Drøfting: Prioriteringer i 2022 og kunnskapsgrunnlag kompetansebehov.
6. Avslutning – oppfølging og neste møte
Referat: Presentasjoner som vist i møtet legges i Teams-rommet for nettverkets medlemmer.
Velkommen, runde rundt bordet med gjensidig informasjon.
1
Deltakerne orientert hverandre om aktuelle saker fra sitt ståsted av betydning for
nettverket.
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Status Ringvirkningsprosjektet
Presentasjonen er lagt i teams-rommet sammen med rapporten som er utviklet av
Menon. Denne har fokus på de økonomiske ringvirkningene knyttet til realiseringen av
Norcems karbonfangstanlegg i Brevik samt på de regionale næringsgevinster som kan
følge i kjølvannet av regjeringens Langskipprosjekt
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Satsing på sosialt entreprenørskap, kartlegging av behovet for arbeidskraft og
forventninger fra kommunesektoren til videre nettverksarbeid
Presentasjonen er lagt i teams-rommet.
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Drøfting:
Prioriteringer i 2022:
• Samhandling, rom for dialog. Gjensidig informasjonsutveksling og om pågående
prosjekter er viktig.
• Miss-match mellom tilgjengelig arbeidskraft og arbeidslivets kompetansebehov.
• Hvordan tiltrekke seg kompetanse og mennesker til regionen.
• Vise frem summen av alle prosjekter som foregår i kommunene, som har
arbeidslivsintegrering som mål. Sosialt entreprenørskap, prosjekter direkte
rettet mot ungdom, innvandrer osv.
• Jobbe konkret mot identifiserte områder på bakgrunn av kunnskapsgrunnlag
• Sosialt entreprenørskap
• Økosystemer for verdiskaping
Innspill til kunnskapsgrunnlag kompetansebehov:
• Sammenstille de ulike analysene og gjøre dem tilgjengelige ett sted.
• NHOs overordnete kompetansebarometer brytes ned til helt konkrete behov
• Hvilke tiltak virker
• Prioritere konkrete satsingsområder, for eksempel grønn omstilling og helse &
velferd - kartlegge konkret kompetansebehov i disse og hvilke aktører fra vgs
via Fagskole til USN som kan levere. Fra kort til lang sikt. Og
finansieringsløsninger som finnes.
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Veien videre
Svarene på spørsmålet om hvordan møtet var, så var svarene: «Fint, bra, hyggelig og
veldig nyttig»
Det var tilslutning ti forslaget om å invitere til månedlige digitale møter mellom de
fysiske møtene.
Det inviteres derfor til digitalt møte 24. mars kl. 09-10.00
Neste fysiske møte blir 28. april enten hos Innovasjon Norge eller USN.
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