
Regional kompetansestrategi



Regional planstrategi (RPS)



2021: Planer og strategier skal utarbeides og medvirkningsprosessen 
starter for fullt! 

Regional plan for kystsonen i 
Vestfold revideres for å få en 

lik forvaltning av alle 
kystsonearealene i det nye 

fylket

Regional plan for 
trafikksikkerhet 

utarbeides

Regional plan for 
oppvekst og 

kompetanse og 
Regional plan for et 

helhetlig opplæringsløp 
erstattes av en felles 

strategi for 
opplæringsfeltet

felles strategi for 
kulturområdet

Regional strategi for 
reiseliv og 

opplevelser

Regional strategi for 
forskning, 

innovasjon og 
næring 

Regional 
kompetansestrategi



Kompetansestrategi



Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021 - 2028

Mål:



Bred medvirkningsprosess har vært viktig
• I forkant av høringen har det det vært mulighet for 

innspill og medvirkning i utformingen av 
høringsdokumentet på flere arenaer og møteplasser.

• Innspillsnotat ble behandlet våren 2021 i Nettverk for 
verdiskaping og kompetanse, flere av aktørene har 
forankret arbeidet egen virksomhet ved styrebehandling 
og/eller work shop.

• Prosjektplan og fremdrift har vært politisk forankret. Det 
ble gjennomført politisk verksted med Hovedutvalg for 
næring og reiseliv og Hovedutvalg for utdanning og 
kompetanse 21. april 2021

• Resultater av høringsprosessen er gjennomgått og 
drøftet i Nettverk for verdiskaping og kompetanse 
19.08.2021.

• Forslag og innspill fra medvirkningsprosessen er 
innarbeidet i strategidokumentet som forelegges politisk 
behandling i fylkestinget 5. oktober 2021.





Aktører som har gitt høringsinnspill

• Universitetet i Sørøst-Norge

• NAV Vestfold og Telemark

• NHO Vestfold og Telemark 

• Fagskolen AOF Norge 

• Vestfold og Telemark Bondelag 

• Opplæringskontorene i Vestfold og Telemark (OKVT) 

• DuVerden Vitensenter 

• Tønsberg Kommune

• Horten kommune 

• Nome og Midt-Telemark Interkommunalt politisk råd 

• Vinje kommune 

• Vestfold og Telemark Fylkeskommune/
Sektor opplæring og folkehelse



Forslag til tiltak:

• Felles årlig spørreundersøkelse om vårt 
regionale behov/ 
kompetansebarometer.

• Formidle og markedsføre et felles 
regionalt kunnskapsgrunnlag og bruken 
av det.

• Utvikle et regionalt kunnskapsgrunnlag 
som er tilgjengelig for alle.

1

Tidsplan
Løpende gjennom 

handlingsprogrammets tidsperiode 

Finansiering
Samarbeidsaktørene 

Regionalt kunnskapsgrunnlag

Formål

Utvikle et felles kunnskapsgrunnlag 
for Vestfold og Telemark, som fundament 
for arbeidet med de andre innsatsområdene 
i strategien.

Mål

• Et samordnet og oppdatert regionalt 
kunnskapsgrunnlag over tilbud og 
etterspørsel etter kompetanse, og grupper 
som faller utenfor utdanning og arbeid.

• Kunnskapsgrunnlaget brukes for å utvikle 
tiltak og planlegge utdanningstilbud  som 
ivaretar kompetansebehovet både lokalt og 
regionalt.

• Samarbeidet på tvers av kommuner, 
fylkeskommune, NAV og andre aktuelle 
instanser i Vestfold og Telemark bidrar til økt 
bruk av innsatsfaktorer som har størst effekt 
på gjennomføringen i grunnopplæringen.



Forslag til tiltak:

• Utvikle og bruke eksisterende søkbare 
ordninger som legger til rette for 
praksisplasser i arbeidslivet, og andre 
tiltak som jobbrotasjon, voksen 
utdannelsesstøtte m.v.

• Tilby og videreutvikle ordninger for 
voksne basert på behovene i 
virksomhetene og tilpasset lokale 
forhold.

2 Kompetansehevingstiltak som sikrer livslang læring

Formål

Opprettholde og videreutvikle 
enkeltpersoners kompetanse og 
omstillingsevne, og gi økte muligheter 
i et stadig skiftende arbeidsmarked.

Mål

• Flere arbeidstakere tar i bruk og videre-
utvikler sin kompetanse.

• Fylket har strukturer og arenaer for 
samarbeid mellom NAV, næringsliv, 
skole og helse.

• Det legges til rette for livslang læring i 
arbeidslivet og samfunnet for øvrig, slik 
at skillet mellom utdanning og 
arbeidsliv blir mindre.

Tidsplan
Løpende gjennom 

handlingsprogrammets tidsperiode

Finansiering
Samarbeidsaktørene 



Forslag til tiltak:

• Utvikle prosjekter i samarbeid med 
yrkesfeltet som bidrar til 
tilrettelegging mellom utdanningsnivå.

• Tilby vekslingsmodeller i flere fag.

• Digitalisere læremidler kombinert med 
nettbasert undervisning.

• Utvikle eller søke prosjekter som kan 
motta statlige midler og andre 
støtteordninger.

• Søke og gjennomføre flere bransje-
program. 

3 Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov

Formål

Få utdanningsinstitusjoner til å legge 
til rette for kompetanseutvikling som 
svarer opp arbeidslivets behov.

Mål
• Partsamarbeid bidrar til å definere 

kompetansebehov og utvikle flere 
fleksible utdanningstilbud.

• Bedre samordning på tvers av 
utdanningsnivå bidrar til økt 
gjennomføring av hele opplæringsløpet.

• Opplærings- og utdanningstilbud 
dimensjoneres for å møte 
kompetansebehov.

• Skillet mellom skole og arbeidsliv 
viskes ut.

Tidsplan
Løpende gjennom 

handlingsprogrammets tidsperiode 

Finansiering
Samarbeidsaktører, søkbare 

ordninger 



Forslag til tiltak:

• Satse på realkompetansevurdering og 
profesjonalisering av karrierveilednings-
tjenester for å forhindre utenforskap. 

• Utnyttelse av fagfornyelsen og 
elementer fra fullføringsreformen for et 
mer fleksibelt opplæringssystem som i 
større grad samarbeider med lokalt 
næringsliv om opplæring og bygging av 
kompetanse 

• Involvere næringsklynger for å ta et 
lokalt ansvar for utenforskap i egen 
kommune og region 

• Utvikle tilbud, særlig språkopplæring, 
som kvalifiserer personer med lite 
utdanning og mangelfull 
arbeidserfaring. 

4 Omstilling og kvalifisering til arbeidsliv og utdanning

Formål

Formålet er å forberede enkeltpersoner 
til å gjennomføre utdanning og varig 
tilknytning til arbeidslivet.

Mål

• Arbeidsgivere legger til rette for at 
enkeltpersoner får mulighet til å 
tilegne seg, fornye og anvende 
kunnskap.

• Tilrettelagt oppfølging bidrar til økt 
omstillingsevne hos arbeidstakere, 
forebygger utenforskap og bidrar til 
bærekraftig utvikling.

• Lett tilgang på profesjonelle 
karriereveiledningstjenester.

Tidsplan
Løpende gjennom 

handlingsprogrammets tidsperiode

Finansiering
Samarbeidsaktørene, søkbare 

ordninger 



Høringsinnspill

Til del 1. Stor tilslutning til innledning, føringer og kompetansebegrepet
• Innspill til 1.4 Overordnet mål og innsatsområder. (Er bearbeidet inn i strategidokumentet)

- Det er gjennom samarbeidet mellom aktørene at vi kan få til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.
- Inkluderingsperspektivet må fremkomme enda tydeligere gjennom hele strategien.
- Ønskelig med mer konkrete føringer og strategiske grep for å nå målene.
- Ungdomsopplæring/vgo bør få større plass, samt forholdet til voksenopplæringen.
- Må vise sammenhenger mellom andre planer og strategier.
- Tydeliggjøre brukermedvirkning, og hvordan det inkluderes på samtlige områder.
- Hvilke strukturer for samarbeid skal legges til grunn?, tidsaspektet, systematisk evaluering.

Til del 2. Utfordringsbilde
• Presiseringer og mindre justeringer tas inn.
• Innspill (indikatorer, andre relevante bidrag) følges opp med VT+

Til del 3. Innsatsområder
• Generell tilslutning til inndelingen i fire innsatsområder, men de kan overlappe.  
• Formål og mål er for vide (konkretiseres i årlige handlingsprogram i samhandling med aktørene)
• Det ble gitt konkrete innspill under hvert av innsatsområdene og/eller handlingsprogram



Handlingsprogram 2021-2022

Regional kompetansestrategi 2021-2028

Innspill og kommentarer til arbeid med årlige handlingsprogram:
• Strategien må toppforankres både politisk og administrativt, beslutningsdeltakere forplikter seg hos samarbeidende aktører
• Vektlegge forutsigbart samarbeid mellom aktørene, medvirkning, felles målsettinger, samarbeid om løsninger, og tillit på tvers.
• Konkrete koblinger til andre strategier. 
• Se kompetanseaktørenes virkemidler og tiltak i sammenheng
• Tydeliggjøre brukermedvirkning, strukturer for samarbeid, tidsaspektet, systematisk evaluering.
• Viktig med konkret handlingsprogram med tilhørende kommunikasjonsplan og bredt sammensatt nettverk for verdiskaping og 

kompetanse 
• Årlige handlingsprogram må konkretiseres: penger/ansvar/aktiviteter, men også rom for fleksibilitet 
• Prioritere tiltak og organisere: Hvordan ta det videre, delegering av ansvar/delprosjekter, prosjekter i flere trinn
• Kommunikasjonsplan (informasjon og markedsføring)
• Oversikt over nasjonale, regionale og lokale aktører, deres rolle/bidrag/medvirkning. 
• Vurder ordninger med søkbare midler for frikjøp av ressurspersoner i organisasjon/bedrifter 
• Flere pågående prosjekter og tiltak i fylket hører inn under den regionale kompetansepolitikken og må kobles og koordineres i de

årlige handlingsprogrammene. F eks: Kompetansepilot, Kvalifiseringsplan for flyktninger, mm.

Forslag til tiltak er lagt inn i Handlingsprogram 2021-2022 og drøftet med aktørene i Nettverk for verdiskaping og 
kompetanse, men organisering av arbeidet, ressurser, og fordeling av ansvar er ikke endelig avklart. Det må skje i 
samarbeid med samarbeidsaktørene, og avhenger av blant annet budsjettbehandling i fylkeskommunen og resurser 
til rådighet. 



Livslang læring foregår når kompetanse bygges 
under utdanning og opplæring, hos de som 
allerede er i arbeidslivet og hos de som står 
utenfor arbeidslivet. 



vtfk.no

Liv Marit Hansen


