Quality Hotel Grand Larvik 1. September 2022

Regionen mangler kompetent arbeidskraft
– hva gjør vi?
Velkommen til nettverkssamling!

Å utvikle Vestfold og Telemark. Regional planstrategi 2020-2024
Fylkeskommunen skal sammen med kompetanseaktører tilføre tilstrekkelig og
relevant kompetanse til arbeidslivet.
Utdanningsinstitusjonene har også et stort ansvar for å sikre tilgang på relevant
kompetanse som møter etterspørselen i det regionale arbeidsmarkedet
Tett samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, partene i arbeidslivet, NAV og
næringslivet i regionen vil være avgjørende for å utdanne relevant kompetanse for et
arbeidsliv i endring.
Innbyggerne i Vestfold og Telemark må belage seg på å skifte jobb og oppdatere
kompetansen oftere enn før.
Det vil være avgjørende å få til livslang læring, med omskolering og etter- og
videreutdanning uten å ta mennesker ut av verdiskapende aktivitet.

Agenda
Velkommen v/ Liv Marit Hansen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Hvordan inkludere flere? v/ Sylo Taraku, Tankesmien Agenda
Arbeid og kompetanse - hva virker, hva må vi gjøre mer av? v/Albina Kabashi, NAV Vestfold og Telemark
Verdiskaping i Vestfold og Telemark - hvilke «markedsfeil» har vi i å tiltrekke og beholde kompetanse?
v/ Morten King-Grubert Future Place Leadership
Panel
Status Regional kompetansestrategi og mulige satsinger v/ Karen Anne Kjendlie, Vestfold og Telemark
fylkeskommune
Verksted, løfte frem og konseptualisere – hva gjør vi?
Neste skritt

Hvordan inkludere flere?
Sylo Taraku,
Tankesmien Agenda

Arbeid og kompetanse
- hva virker, hva må vi
gjøre mer av?

Albina Kabashi,
NAV Vestfold og Telemark

Kompetansebehov i
Vestfold og Telemark
- hvilke «markedsfeil» har
vi i å tiltrekke og beholde
kompetanse?
Morten King-Grubert,
Future Place Leadership

Kompetansebehov i Vestfold og Telemark
Hvilke «markedsfeil» har vi i å tiltrekke og beholde kompetanse?

Morten King-Grubert

#TalentAttraction
#InnovatingTalentAttraction

Future Place
Leadership™

Panel og dialog
Marie Farnes, Kongsberg Maritime
Silje Bogen, New Normal Group
Jens Christian Thysted, Fagskolen VT
Albina Kabashi, NAV
Sylo Taraku, Tankesmien Agenda
Fasilitator: Morten King-Grubert,
Future Place Leadeship

Status Regional
kompetansestrategi
Vestfold og Telemark
Karen Anne Kjendlie, VTFK

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028
• En ramme for samordning, koordinering for å møte kompetanseutfordringene i fylket
• Overordnet mål
- Styrke kompetanseutviklingen
- Bedre balansen mellom tilbud og etterspørselen etter relevant kompetanse
- Øke inkluderingen i arbeidslivet
• Fire innsatsområder
1. Regionalt kunnskapsgrunnlag
2. Kompetansehevingstiltak som sikrer livslang læring
3. Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov
4. Omstilling og kvalifisering til arbeidsliv og utdanning

Regional kompetansestrategi 2021-2028
• Vedtatt av fylkestinget 5.10 2021
• Handlingsprogram konkretiseres
i samarbeid med aktørene.
• Verksteder og arbeidsgrupper
fordelt på innsatsområder/
tematikk.
• Tema i Nettverk for verdiskaping
og kompetanse – vårt regionale
kompetanseforum. (vtfk.no/nvk)
• Nettverkssamling 1. september
2022 – status og hva nå.
• vtfk.no/kompetansestrategi
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Status 1. Regionalt kunnskapsgrunnlag
• VT+ samordner og oppdaterer:
― Kunnskap om regionen https://www.vtfk.no/kunnskap-om-regionen/
― Rapport: Kompetanse i Vestfold og Telemark (langsiktig kompetansebehov)
― Kompetansestatistikk for hele fylket (powerBI)
• NHO kompetansebarometer
• NAV Bedriftsundersøkelsen
• Regional strategi for forskning, innovasjon og næring, reiseliv og andre regionale strategier, prosjekter
(Ringvirkningsprosjektet for karbonfangst, batterifabrikk), undersøkelser i kommuner (Sandefjord), mv.
• Kompetanseindikatorer- felles for alle fylkene (med KDD)
• Og mer kommer – Utsynsmeldingen 2023 om fremtidens kompetansebehov

Status innsatsområdene:

2. Kompetansehevingstiltak som sikrer livslang læring
3. Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov
4. Omstilling og kvalifisering til arbeidsliv og utdanning
•

Bransjemøter med arbeidsgivere om muligheter som bidrar til omstilling og kompetanseheving.

•

Videreføring av BIO-ordningen og andre tilskudd for næring, kompetanse og integrering
(vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd)

•

Fleksibel fagopplæring – fra ide til prosjekt – og drift. www.vtfk.no/opplaringvoksne/

•

Fagskolene legger til rette for kortere og lengre utdanningstilbud.

•

Landsdekkende programmer: Industrifagskolen, bransjeprogram, VTFK utlysning av driftsmidler til kortere
utdanninger.

•

USN etter- og videreutdanning. www.usn.no/studier/videreutdanning/

•

Nettbaserte tilbud: utdanning.no, kursguiden.no, https://digitalnorway.com/kurs/

•

Utvikling av et helhetlig, kvalitetssikret og samordnet karriereveiledningstilbud – prosess, omfatte flere.

•

Fullføringsreformen - i oppstart (Meld. St. 21 (2020–2021)

•

Forsterket innsats og samarbeid om inkludering – under arbeid. https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanseog-inkludering/integrering/

Status forstå –> problemdefinisjon -> skape
• Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden, og Kompetansereformen – Lære hele livet, har

som mål at flere skal fullføre og at ingen skal gå ut på dato.
• Viktige temaer: Profesjonalisering av karrierveiledningstjenester, Helhetlig, kvalitetssikret og samordnet
Karriereveiledningstilbud, Realkompetansevurdering, Fleksible veier og Tett oppfølging
• Det er behov for:
- mer samarbeid for å sikre «En dør inn», få svar og henvisning videre, for alle voksne og næringslivet,
både enkeltpersoner og samarbeidsaktører som kommuner, fylkeskommuner, NAV og næringslivet.
- tettere samordning og koordinering for å få flere i jobb/ kompetanseheving, og for å sikre
arbeidslivets kompetansebehov

- strukturere tilbud og samhandling på nytt, som også ivaretar behovet for strategisk utvikling,
tilrettelegging og tilpasning av fleksible løsninger
- Videreutvikle tiltak: Fleksible utdanningsveier, karriereveiledning, økt og mer systematisk bruk av
realkompetansevurdering og tett oppfølging.

Utviklingshub – en ide
• Formål: En dør inn for innbyggere og næringsliv med mål å få flere ut i jobb og utdanning. Skal bidra til
tettere samarbeid og samordning på tvers av aktører, og fungerer som en ressurs og paraply for
eksisterende virksomheter, prosjekter og tilbud.
• Ansvar/økonomi: Spleiselag? Hvem er naturlige aktører?
• Når: Kan det etableres en pilot i VTFK i 2023?
• Kan omfatte disse aktørene og/eller andre:
• Karrieresenterets ansatte
• NAV- veiledere/opplæringskoordinatorer
• Fylkeskommunens opplæringskoordinatorer (ref. evaluering av Gullbilletten)
• KompetanseLos/megler/kobler til næringslivet (NHO og LO)
• Fleksible plass – næringslivet, kommuner, fagskole/USN
• Andre?

Verksted

Verksted: Hensikt og prinsipper
1.

Vi sikrer bedre og felles forståelse av selve utfordringen før vi går løs på
løsningen.
2. Vi spør brukerne om hva de er best tjent med.
3. Vi tør å prøve.
4. Vi informerer hverandre om hva vi gjør og prioriterer.
5. Vi skaper en tillitskultur der man snakker sammen og deler kunnskap på
tvers av organisasjoner og nivåer.
6. Vi har en felles vilje til å dele med oss, både egen tid og kunnskap.
7. Vi er opptatt av at vi ikke vet alt selv og at andre kan bidra.
8. Vi ønsker å bruke de beste på hvert felt, og kontakter en kollega i andre
organisasjoner, som har mer kompetanse.
9. Vi er villige til å forplikte oss når vi er enige om samarbeid.
10. Vi sørger for å avklare hvem som har ansvaret for å arrangere og
koordinere samarbeidsarenaer.

Jobbe
smartere
sammen

Verksted: Roller og Regler

●
●
●
●

VTFK har en referent ved bordene
Vi har den tiden vi har og oppnår det vi oppnår!
Det er lov å bytte bord, lytte til andre
Du kan bidra direkte til dokumentasjonen også i
digitalt intermezzo og deretter i evalueringen

Jobbe
smartere
sammen

Verksted: Metode 4 deler

1.
2.
3.
4.

Utviklingshub. Få innspill til ideen (30 min)
Ideskaping av handling (30 min)
Pause
Digitalt “intermezzo” (10-15 min)
Diskusjon: Hva er det viktigste vi bør
samarbeide om? Og hvordan ser du din rolle i
dette samarbeidet(20 min)

1. Utviklingshub - en ide (30 min)
Hensikt: Få innspill til ideen Utviklingshub, er
dette en god ide?
Diskuter ved bordene. For å komme i gang
kan dere bruke disse spørsmålene:
• Hva savner du ved i samarbeidet på tvers
av sektorer /privat/offentlig og nivåer?
• Hva mangler i ideen som er skissert?
• Hvem vil utgjøre drømmeteamet i å
samskape løsninger?
• Hva er det første som må gjøres?

En referent ved bordene noter hovedpunkter
fra diskusjonen.
Men - noter gjerne ned egne synspunkter
som kan legges inn i evalueringsskjema.

Formål: En dør inn for innbyggere og næringsliv
med mål å få flere ut i jobb og utdanning. Skal
bidra til tettere samarbeid og samordning på tvers
av aktører, og fungerer som en ressurs og paraply
for eksisterende virksomheter, prosjekter og
tilbud.
Ansvar/økonomi: Spleiselag? Hvem er naturlige
aktører?
Når: Kan det etableres en pilot i 2023?
Kan omfatte disse aktørene og/eller andre:
·
·
·
·
·
·

Karrieresenterets ansatte
NAV- veiledere/opplæringskoordinatorer
Fylkeskommunens opplæringskoordinatorer
KompetanseLos/megler/kobler til næringslivet
Fleksible plass – næringslivet, kommuner, fagskole/USN
og andre i perioder
Andre?

2. Andre tiltak (30 min)
Hvilke andre tiltak bør vi starte i morgen for å øke/ forbedre kompetansesituasjonen
i Vestfold og Telemark?
Diskuter ved bordene. For å komme i gang kan dere bruke disse spørsmålene:
● Tenk tilbake på innlegg fra Sylo, Albina og Morten. Er der noe de har sagt, som vi bør gjøre?
● Hva er det beste initiativet du kjenner til i fylket?
● Hvordan kan vi forbedre dette, utvide eller gjenta det andre steder, og hvordan

markedsføre/forankre på tvers?
● Hva vil gjøre din leder glad, hvis du kom tilbake og sa at prosjekt X starter i morgen?

En referent ved bordene noter hovedpunkter fra diskusjonen.
Men - noter gjerne ned egne synspunkter som kan legges inn i evalueringsskjema.

A: Word cloud

Hva er det første ordet du tenker på når du ser dagens
overskrift og har lyttet til det som har blitt sagt:
“Fylket mangler kompetent arbeidskraft
– hva gjør vi?”

B: Rangering
Hvilke av disse påstandene er mest relevant for vårt fylke :
a. Vi må bli bedre på å utdanne ungdommen til jobber det er behov for!
b. Unge nyutdannede forlater oss til fordel for “storbyen”, før de kommer
ut på arbeidsmarkedet!
c. Vi må bli bedre til å aktivere og inkludere de som står utenfor
arbeid og utdanning!
d. Vi må bli bedre på etter- og videreutdanning av de som allerede
er i arbeid for å sikre vekst og utvikling i regionens næringsliv!
e. Vi må tiltrekke den kompetansen regionen trenger utenfra!

C: Gjør ferdig denne setningen…

“Det aller beste forslaget til hva vi SKAL
gjøre i morgen for å forbedre
kompetansesituasjonen i Vestfold og

Telemark er ….. ”

4. Diskusjon om videre samarbeid

Diskuter med sidemannen:
1. Hva er det viktigste vi bør samarbeide om?
2. Hvordan ser du din rolle i dette samarbeidet?

Veien videre

Takk for i dag!

Karen.anne.kjendlie@vtfk.no
vtfk.no

