
 

Møtereferat Nettverk verdiskaping og kompetanse 

Dato: 10.11.2022 kl. 09:00 

Sted: Innovasjon Norge, Floodegården, Porsgrunn 

 
Disse møtte:  

 
Børre Jacobsen, NHO Vestfold og Telemark 
Harald Olsen, LO Vestfold og Telemark 
Kathrine Hestnes, NAV Vestfold og Telemark 
Paal Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge  
Kristin Barstad, Universitetet i Sørøst-Norge 
Jan Erik Hvidsten, Sandefjord kommune 
Øyvind Solbakken, Porsgrunn kommune 
Anniken Faegri Damm-Larsen, Innovasjon Norge Vestfold og Telemark 
Thomas Stang og Dag Oppen Berntsen, Forskningsrådets representanter 
Heidi Hammervik, sektor Opplæring og folkehelse, VTFK 
Liv Marit Hansen, direktør Næring, innovasjon og kompetanse, VTFK 
Tore Strømsodd, seksjonsleder næring og entreprenørskap, VTFK 
 
 

Også til stede fra 
fylkeskommunen: 

Karen Anne Kjendlie, referent og koordinator for nettverket 

Susanne Hammernes, rådgiver 

Lydia Lorentzen, leder av Karrieresenteret i Vestfold og Telemark 

Erling Kielland Servoll, Rådgiver VT+ 

 

 
Referat: Presentasjoner som vist i møtet legges ut på fylkeskommunens nettside for nettverket.  

1 Deltakerne ble ønsket velkommen av Liv Marit Hansen VTFK, og fikk en omvisning i 
Innovasjon Norge sine nyrenoverte lokaler i Floodehuset, ved Anniken Faegri Damm-Larsen 

2 Utfordringsbilde for næringslivet ved Børre Jacobsen, NHO.  
Se presentasjon og: https://www.nho.no/tema/okonomisk-politikk-og-
analyse/artikler/2022/nhos-medlemsundersokelse-fortsatt-svak-markedssituasjon-og-
darligere-fremtidsutsikter/ 

3 Flyktningsituasjonen, bosetting ved Susanne Hammernes, og karriereveiledning ved Lydia 
Lorentzen, leder Karrieresenteret i Vestfold og Telemark 
Se presentasjon. 

4 Runde rundt bordet med gjensidig informasjon.  
Deltakerne orientert hverandre om aktuelle saker fra sitt ståsted av betydning for 
nettverket, og oppfordres til dele informasjon som er skriftlig med de andre deltakerne. 
 
Stikkord for runden var:  
Statsbudsjettets betydning for aktørene, virksomheter og næringsliv. Grønn omstilling og 
bærekraftige løsninger er fortsatt viktig i videre satsinger og omstillinger i fylket. Satsing på 
oppstartsbedrifter, utviklingsprosjekter, matproduksjon og norske bedrifter, ble nevnt 
spesielt.   
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Fylket har lav ledighet, men likevel mange som står utenfor arbeid og utdanning. 
Kompetansegapet må dekkes, flere må inkluderes i arbeidslivet, og det må legges bedre til 
rette for etter- og videreutdanning i virksomhetene.  Viktig med oversikter der 
kompetansegapet er størst, for eksempel jobbe sammen om bransjestrategier.  
 
Fylket har fått nye viktige arbeidsplasser til tross for kraftsituasjonen, bl.a. på 
Herøya/Porsgrunn. Satsing på kompetanse og særlig teknologifag er viktig fremover. 
Sandefjord har etablert et samarbeid for på løfte opp yrkesfagene og høyere utdanninger. 
 
Økte strømpriser er krevende for mange SMBer, kommuneøkonomien, og for USN som har 
flere Campuser og mange bygg. USN har en fått realnedgang i budsjettet, men fortsetter å 
tiltrekke seg studenter og konkurrerer godt med tilsvarende linjer på for eksempel NTNU. 
Færre teknologistudenter kan forklares med at økningen som kom på grunn av 
koronasituasjonen er tilbake på normalt nivå. 
 

5 Veien videre 
Det sendes ut møteinnkallinger til medlemmene av nettverket som bes reserverer følgende 
møter i 2023: 

• Torsdag 9.2 kl. 09-12 

• Torsdag 11.5 kl. 09-12 

• Torsdag 31.8 (hele dagen, åpen samling?) 

• Torsdag 16.11 kl. 09-12 

Aktørene bes komme med forslag til møtested og tema for møtene.  

Det inviteres også til digitale møteplasser - 1 times møte mellom de fysiske møtene, 
hvor det settes av 15 minutter til presentasjon av et tema, diskusjon og deling av 
relevant informasjon. 

 


