
 

Møtereferat Nettverk verdiskaping og kompetanse 

Dato: 28.04.2022 kl. 09:00 

Sted: USN, Campus Bakkenteigen 

 
Disse møtte:  

 
Kristin Saga, NHO Vestfold og Telemark 
Irene Bordier Haukedal og Harald Olsen, LO Vestfold og Telemark 
Albina Kabashi, NAV Vestfold og Telemark 
Paal Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge  
Jan Erik Hvidsten, Sandefjord kommune 
Karl Jørgen Tofte, Horten Kommune 

Anniken Fægri Damm-Larsen, Innovasjon Norge Vestfold og Telemark 
Thomas Stang og Dag Oppen Berntsen, Forskningsrådets representanter 
Jens Christian Thysted, Fagskolen Vestfold og Telemark 
Wenche Fonneland, Folkeuniversitetet (deltok digitalt) 
Kristina Rabe, sektor Opplæring og folkehelse VTFK 
Lisbeth Eek Svensson, direktør Næring, innovasjon og kompetanse, VTFK 
 

Også til stede fra 
fylkeskommunen: 

Karen Anne Kjendlie, rådgiver kompetanse og inkludering, referent og 

koordinator for nettverket 

Geir Morten Johansen, rådgiver næring og entreprenørskap 

Erling Kielland Servoll, Rådgiver VT+ 

Stein Erik Fjeldstad, rådgiver næring og entreprenørskap 

 

Agenda: 
1. Velkommen. Runde rundt bordet 

2. Teknologitriangelet – ide og ambisjoner 

3. Kompetanseindikatorer felles for alle fylker  

4. Oppfølging, to mulige initiativ 

5. Veien videre 

Referat: Presentasjoner som vist i møtet legges i Teams-rommet for nettverkets medlemmer.  

1 Velkommen, runde rundt bordet med gjensidig informasjon.  
Deltakerne orientert hverandre om aktuelle saker fra sitt ståsted av betydning for 
nettverket, og oppfordres til å bruke teams-rommet for å legge til en kobling eller noe 
skriftlig relatert til det som ble orientert 
Presentasjoner fra om status i USN og i fylkeskommunen legges i teams-rommet.  
 

2 Teknologitriangelet – ide og ambisjoner v/ USN og Horten kommune 
Presentasjonen er lagt i teams-rommet. Se også oppfølging - to mulig initiativ, som kan 
relateres til et videre arbeidet. 
 

3 Kompetanseindikatorer felles for alle fylker  
Presentasjonen er lagt i teams-rommet. VT+ ved Erling Kielland Servoll mottar gjerne flere 
kommentarer og innspill til både innhold og presentasjon av indikatorene.  
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4 Oppfølging - to initiativ 
1. Fylkeskommunen tar initiativ og ansvaret for å lage en mulighetsstudie for 

rekruttering og beholde kompetanse i fylket. Future Place Leadership kan i regi av 
fylkeskommunen gjennomføre en kvalitativ undersøkelse med oppfølging 
(workshop) som fører til forslag til gjennomføring.   
 
Undersøkelsen med anbefalinger kan brukes i videre arbeid med prosjekt 
Teknologitriangel, kompetansepilot og som et bidrag i det regionale 
kunnskapsgrunnlaget for kompetanse. 
 

2. Fylkeskommunen kan bidra til å utvikle en prosjektide som ser på mangel på 
kvalifisert arbeidskraft, og som kan passe til EU-programmet Interreg Öresund-
Kattegat-Skagerrak.  
 
Innsatsområdet Grenseløst arbeidsmarked skal motvirke dette og utvikle det 
grenseoverskridende arbeidsmarkedet. Målet for dette innsatsområde er et mer 
sosialt Europa. «Indsatsområdet støtter projekter, der vil videreudvikle det fælles, 
grænseregionale arbejdsmarked og sikre et fremtidigt udbud af færdigheder og 
global tiltrækningskraft. Indsatsområdet støtter også et fokus på at identificere og 
fjerne grænsehindringer, skabe bedre forudsætninger for arbejdspendling, arbejde 
for en øget fleksibilitet over grænserne, skabe bedre balance mellem behov for 
arbejdskraft og ledige stillinger samt samarbejde inden for uddannelsesområdet» 
 

Med penger fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak åpnes det for at dansker, 
svensker og nordmenn kan samarbeide over grensene for å løse disse problemene. 
En Interreg-søknad krever samarbeid med flere aktører, og kan bl.a. bidra til å 
utvide horisonten for Teknologitriangelet.  

 
Interessert?  
Ta kontakt med Geir Morten Johansen, epost geir.morten.johansen@vtfk.no 
Se mer: https://interreg-oks.eu/interreg20212027.4.2592ea441774291f4c7b7ee.html 

5 Veien videre 
Det sendes ut møteinnkallinger til medlemmene av nettverket for følgende: 

• Digital møteplass før sommeren – 16. juni kl. 09-10 

• Møte 1. september, slås sammen med Mangfoldkonferansen: «Høst gevinster av 
mangfold. Flerkulturelt mangfold er med på å skape verdi for fremtida»  

• Digital møteplass – oktober kl. 09-10 

• 10. november. Hos IN i Porsgrunn 
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