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1. Godkjenning av referat fra møtet 1. mars. 

Vedtak: Referat fra møte i styringsgruppa for Kompetanseforum Arktis (KFA) 1. mars 2021 

godkjennes. 

 

2. Regional planstrategi v/ Ole Stian Søyseth 

Ole Stian informerte om arbeidet med å få vedtatt regional planstrategi for Troms og Finnmark samt 

kort om strategiens innhold: Fylkesrådet i Troms og Finnmark har behandler utkast til regional 

planstrategi og sendt dokumentet ut på høring. Innkomne høringsuttalelser er vurdert, justeringer 



lagt inn og nytt forslag er vedtatt av Fylkesrådet. I juni behandles strategien av fylkestinget, som 

fatter endelig vedtak. 

 

Planstrategien har følgende tre langsiktige utviklingsmål mot 2032: 

- Vår regions muligheter skal sees og utvikles fra nord, med basis i regionens fortrinn, 

mangfold, vårt nærings- og arbeidsliv, innovasjon, infrastruktur og bærekraft.  

- Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid, kunnskap og kompetanse. Dette skal 

gi grunnlag for utvikling og vekst.  

- Troms og Finnmark skal være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. 

Herunder fokus på utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv.  

 

Disse utviklingsmålene er relevante avhengig av hva som skjer til høsten, i forhold til en eventuell 

oppsplitting av Troms og Finnmark fylke. 

 

I strategien foreslås følgende satsingsområder neste 4-årsperiode: 

- Klimaomstilling 

- Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap   

- Mobilitet 

- Stedsutvikling 

- En vekstkraftig region 

 

Strategien prioriterer følgende planoppgaver neste 4- årsperiode: 

- Regional plan for klimaomstilling i Troms og Finnmark 

- Regional transportplan for Troms og Finnmark 

- Regional plan for like levekår og god livskvalitet i Troms og Finnmark 

- Regional bibliotekplan for Troms og Finnmark 

 

 

Respons på høringa: 

- Fylkeskommunen har mottatt 44 høringssvar med stor grad av positive tilbakemeldinger.  

- Det har vært særlig god oppslutning om satsingsområde klimaomstilling – med tilhørende 

regional plan. 

- Flere høringssvar peker på naturmangfoldskrisen og at denne bør nevnes. 

- Det er også påpekt at strategiene for næringsutvikling og kompetanse må sees i 

sammenheng. 

- I statsforvalterens høringssvar presiseres behovet for en regional plan for barn og unge. 
Fylkeskommunen anser at dette behovet kan fylles av Regional plan for like levekår og god 
livskvalitet. 

 
Kommentarer/tilbakemeldinger som fremkom i møtet: 

- Viktig å se sammenhengen mellom næringsutvikling og utdanning. 

- Strategien er overordna – det blir bra å starte arbeidet med konkretisering gjennom 

underplaner/understrategier. 

- NHO etterlyser tydeligere resultatmål som gir retning. Tydelige mål gir utfordring, retning og 

energi. Med det kommer også resultater. 



- Om vi skal klare å holde dagens velferdssamfunn på samme nivå i framtiden må vi produsere 

30 000 nye arbeidsplasser i nord.   

- I tillegg til klimakrisen har vi et stort demografiproblem i Nord-Norge.  Strategien kunne 

inneholdt tydelige mål i forhold til demografi. 

- Det må tas noen prioriteringer – også i forhold til kompetanse.  Alt kan ikke tilbys i alle 

kommuner. Strategien bør være tydeligere på utpekte satsingsområder. Man må tørre å ta 

valg og tilrettelegge deretter. 

 

 

3. Statistikk på TFFKs hjemmeside v/ Audun Igesund 

Audun Igesund fra Avdeling for statistikk og analyse (TFFK) presenterte fylkeskommunens nye 

nettside for fakta og statistikk og gjennomgikk innhold og funksjoner. På nettsiden finner man tall, 

grafer og fakta på områdene demografi, Covid-19 og klima. Her ligger informasjon for Troms og 

Finnmark og resten av landet, helt ned på kommunenivå. Tallene hentes fra SSB og oppdateres 

jevnlig. Avdeling for analyse og statistikk samarbeider med alle fylkeskommunens avdelinger og tar 

imot bestillinger. 

 

Kommentarer: 

- Meget bra at fylkeskommunen arbeider med en statistikkbase og at dataene gjøres lett 

tilgjengelig, lesbare og brukervennlige. Flott at sidene er så godt visualisert og at 

tallmaterialet oppdateres så jevnlig. 

- NAV sine statistikker viser ikke forskjell på offentlig og privat sektor. Kan fylkeskommunen 

gjøre det? Det er mange offentlige arbeidsplasser i fylket. Med Covid-19 hadde det vært 

nyttig å få tall på arbeidsledighet i privat sektor. 

- NAV jobber med forbedring av sine statistikker og skal ha oversikt over ledighet på 

næringsnivå. NAV legger månedlig ut pdf’er med arbeidsledighetstall og kan på forespørsel 

levere i det formatet man ønsker. 

- Vi er flere som jobber med de samme statistikkene; fylkeskommunen, NAV, 

statsforvalteren… Mer samarbeid vil være nyttig for alle parter. 

- NAV og UiT legger ut sine statistikker som pdf’er; statiske tall som kunne vært mer 

oppdaterte og leservennlige. 

 

 

4. Informasjonsbrev om arbeidet med Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032 

Innspillsmøte/oppsttartsmøte ble avholdt i regi av Kunnskapsdepartementet 21. mai. Her var det i 

stor grad enighet om at man fremover må rigge seg i forhold til næringslivets behov. 

Medlemmene i Kompetanseforum Arktis leverer alle skriftlig innspill (innspillsfrist 10. sept). Enighet 

om at vi bør samkjøre oss og bli enige om en del momenter som alle kan ta med i sine innspill. Dette 

tas opp som sak på KFAs neste møte den 1. september.  

 

 

 

 

 

 



5. Utfordringer for næringslivet/arbeidslivet i Troms og Finnmark i et 5-årsperspektiv v/ Stein  

    Windfeldt, Bente Ødegård, Stein Kristiansen og Tom Mikalsen 

 

Stein Windfeldt, EBA/NHO:  

Gjennomgikk NHOs kompetansebarometer for 2020. 

Nord-Norge har de samme behovene som resten av landet: Bedriftenes udekkede kompetansebehov 

er forholdsvis stort, gjelder alle og har vart lenge. Det er mest behov for folk m. fag/svennebrev og 

fagskoleutdannede. Deretter ingeniører og kompetanse innen tekniske fag. NHO-bedrifter i Nord-

Norge mangler 1000 nyansatte med kompetanse innen håndverksfag. Det krever en økning med 

30%. Konsekvensene av udekket kompetanse er tap av kunder eller markedsandeler og utsetting 

eller skrinlegging av virksomhetsutvidelser. Kompetansemangel hemmer utvikling og vekst. 

Behovene er ikke i tråd med det universitetene tilbyr. 

Etter Covid-19 skal de fleste bedriftene øke bemanningen. Kompetansegapet blir ikke bedre.  

De fleste bedriftene løser kompetansegapet ved å heve kompetansen til dagens ansatte eller 

ansetter personer som allerede er i arbeidsmarkedet.  

Kompetanse i forhold til digitalisering og det grønne skiftet er et behov hos alle bedrifter. 

Hva gjør vi med dimensjoneringen av yrkesfagkapasiteten på lang sikt? vi må utdanne den 

arbeidskraften vi har behov for. 

 

Bente Ødegård, NAV: 

NAV ser det samme bilde som NHO viser. Kompetansebehovet er stort – vi mangler nok og kvalifisert 

arbeidskraft. Særlig innen helsesektoren, bygg/anlegg, undervisning, fiskeindustri og transport- og 

personbefordring. Mange bransjer er avhengige av utenlands arbeidskraft.  

Nord-Norge skårer lavt på formell utdanning og arbeidskraft samt at vi ligger høyt på sykefravær. 

Dette påvirker verdiskapninga vår. 

Det jobbes mye med kvalifisering av voksne. De unge velger ikke slik vi ønsker.     

Vi må veilede ungdom riktig i forhold til lokalt og regionalt næringsliv, tilrettelegge for alternative 

utdanningsløp, tilby desentraliserte, modulbaserte utdanningstilbud og fornye virkemiddelbruken. 

 

Stein Kristiansen, LO: 

Deler bildet NHO og NAV skisserer. 

Vi blir færre folk og færre yrkesaktive. 

Hva er gode lokalsamfunn? Er arbeidsplasser nok?  

Vi må tilrettelegge for de som faktisk tar yrkesfaglig utdanning. 

Vi må tenke mer helhetlig og dimensjonere utdanninger deretter. 

Kommunene må være gode tilretteleggere. 

Useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet må tas på alvor. 

Vi må bygge sterke regioner – alle kan ikke få tilbud overalt. Vi må evne å prioritere og ta noen valg.  

 

Tom Mikalsen, KS: 

Arbeidsgivermonitoren gis ut hvert 2. år (sist i 2019). Den beskriver arbeidslivsutviklingen i 

kommunene. Den viser tydelig rekrutteringsutfordringer – særlig innen helsepersonell, ingeniører, 

undervisning og IKT. Dette gjelder for hele landet. Det er behov for flere studieplasser og tilbud om 

desentraliserte utdanninger. Det krever samarbeid å løse problemene. 

 



 

Kommentarer: 

- UiT jobber for å få elever til å ta språk og realfag, men studentene ønsker ikke det. En av 

grunnene er at de mangler det de trenger fra videregående for å komme inn. 

- Ingeniørutdanning er forsøkt i Alta og Mo i Rana, men man fikk få søkere.  

- UiT har sykepleierutdanning 10 steder i Nord-Norge. Likevel klarer vi ikke utdanne nok.  

- Skal vi få studentene til å utdanne seg til de yrkene vi trenger må vi påvirke dem tidlig – 

allerede på ungdomskolenivå. 

- Klassene på yrkesfag varierer – det fremmer ikke ungdommenes interesse. Vi trenger lengre 

perspektiver. 

- Faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet fungerer ikke. Det må settes i system. 

Videregående skole og ungdomsskole må samarbeide mer og bedre. 

 

 

6. Rammer for fylkestingssak: Ny regioninndeling Øst og rullering av opplæringstilbudet skoleåret  

    2022/2023 

Den 9. juni avholdes innspillsmøte/konferanse om tilbudsstruktur og regioninndeling for inntak til 

videregående opplæring i Troms og Finnmark fylkeskommune. Kompetanseforum Arktis kommer 

ikke med en uttalelse angående opplæringstilbudet skoleåret 2022/23 da det er andre aktører som 

ivaretar dette. KFA er invitert til møtet noen av medlemmene deltar. 

 

 

7. Eventuelt 

Ingen saker. 
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Ida Huru 
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