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Møtet startet med en presentasjonsrunde da Kompetanseforum Arktis har fått inn Fagskolen i Nord 

som ny deltager. 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Referat fra styringsgruppemøte i Kompetanseforum Arktis 1. sept. 2021 godkjennes. 

  



 

2. Presentasjon og inntrykk etter dialogmøter og samarbeidsmøte med tema arbeidslivsrettet     

kompetanseheving v/Ida Huru 

I regi av prosjekt Næringsrettet opplæring har fylkeskommunen arrangert fem dialogmøter og ett 
samarbeidsmøte med tema arbeidslivsrettet kompetanseheving denne høsten. Til dialogmøtene ble 
bedrifter, kommuner, arbeidsgivere, bransjeorganisasjoner og opplæringskontor invitert. Møtene ble 
arrangert for følgende bransjer:  
 
Restaurant & service     
Helse & omsorg     
Teknologi & industri     
Reiseliv & kreative næringer    
Bygg & anlegg     
 
Hvert møte hadde 35 – 55 deltagere. Det ble i forkant av møtene brukt mye tid og ressurser på 
rekruttering. Deltagelse fra de ulike bransjene var likevel ikke god nok. Engasjementet har vært stort, 
og møtene har resulterte i mange gode og konkrete innspill på kompetanse- og 
tilretteleggingsbehov.  
 
16. november ble samarbeidsmøtet for utdanningstilbydere, politikere og arbeids- og 
næringslivsaktører avholdt. Av 125 påmeldte møtte over 90 personer opp, og samtlige deltok på 
møtet frem til lunsj. 
 
Etter møtene sitter vi igjen med følgende behovsbilde: 
 

 Fleksible, desentraliserte opplæringstilbud – tilrettelagt for arbeidsgivers og arbeidstakers 
behov. 

 Enklere tilgjengelig informasjon om tilbud og muligheter og mer brukervennlige systemer. 
En plattform/en vei inn tilpasset brukerperspektivet til arbeidsgivere og arbeidstagere. 

 Støtteordninger som hjelper arbeidsgiver og arbeidstaker til å prioritere kompetanseheving 
og formalisering av kunnskap. 

 Behov for et koordinerende ledd og bedre samarbeid og samhandling mellom 
utdanningstilbydere, kommuner, fylkeskommunen, NAV, næringsliv og tilskuddsforvaltere. 

 Rekruttering: 

Tidligere og bedre informasjon om karrieremuligheter innen yrkesfag og samfunnets 
kompetansebehov.  
Mer og bedre samarbeid mellom næringsliv/arbeidsliv og skole. 
Bedre ivaretagelse og rekruttering av lærlinger. 

 Systemer tilrettelagt for minoritetsspråklige og importert arbeidskraft. 

 Språkopplæring kombinert med fagopplæring. Gjelder særlig enkelte bransjer. 

 Omdømmebygging. Høyning av status, arbeidsforhold og lønn.  Gjelder særlig enkelte 

bransjer. 

 Det ser stort behov for fagkompetanse innen alle bransjer. 

 Utover spesifikk fagkompetanse er følgene kompetansebehov gjeldende for de fleste 

bransjer: Ledelse, økonomi, digitalisering, kommunikasjon, markedsføring, bærekraft, språk 

og HMS/sikkerhet. 

 

Det jobbes nå med en sak til fylkesrådet hvor det informere om resultat fra møtene og skisseres 

forslag til kompetansehevingstiltak. 

 



 

3. Presentasjon av Fagskolens opplæringstilbud v/Østen Mortvedt (styreleder Fagskolen i Nord) 

Fagskolen i Nord eies av fylkeskommunen og har studiesteder i Harstad, Tromsø, Skjervøy, Nordkapp 

og Kirkenes. Fagskolen styre rapporterer til fylkesrådet. 1. aug. i år trådte fusjonen av Fagskolen 

Troms, Fagskolen Kirkenes og Nordkapp maritime fagskole i kraft og Fagskolen i Nord ble etablert. 

Fagskolen har hatt noen voksesmerter, men har kommet styrket ut av prosessen og vil sannsynligvis 

bestå som en enhet i fremtiden. 

 

Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til de som har en fagutdanning/fagbrev i bunn.  

Det tilbys både fulltidsstudier og deltidsstudier, fysisk og nettbasert (m. noe samlinger). Det bygges 

kompetanse lokalt og tilbys videreutdanning til folk i arbeid, bosatt i distriktet. 

 

Fagskolens tilbud er underkommunisert, men har vokst de siste år: 

2016: 230 elever og 16 studietilbud. 

2021: 730 studenter og 23 studietilbud.   

 

Fagskoleelevens endring fra elev- til studentstatus, som kom via lov om høyere yrkesfaglig utdanning 

i 2018, har gitt en viktig statusheving av yrkesfaglig utdanning. Alle studier i fagskolen har et faglig 

råd hvor også næringslivet er representert. Fagskolen i Nord har 75 ansatte og et budsjett på 70 mill. 

kr. 

 

Fagskolen har tilbud innen et bredt fagfelt, og jobber kontinuerlig med utvikling av nye tilbud. Det er 

per i dag 9 nye tilbud under utvikling. Initiativ til nye tilbud bør komme fra næringene og det kreves 

dokumentert næringssamarbeid i søkeprosessen til HK-dir. (NOKUT) for å få godkjent nye fagtilbud. 

 

Fagskolens finansieringsmodell skaper usikkerhet; den er basert på «hodetelling» per 2018 + 

studieproduksjon. Finansieringsmodellen er utfordrende i forhold til utvikling av nye studietilbud – 

dagens modell favoriserer det som ikke utvikler nye tilbud. Utvikling av nye studietilbud gir ikke mer 

statlig rammetilskudd – alt skjer i etterkant (2-3 år) og i mellomtiden må vi finansiere selv. 

Få av Fagskolene overlever på det statlige rammetilskuddet – det krever store studentkull. Da må 

eier finansiere og Fagskolen konkurrerer med andre fylkeskommunale oppgaver om midler. 

Fagskolen i Nord har mange tilbud med relativt få studenter, og noen av studiene er også dyre å 

drifte.  Det finnes søkbare midler, og Fagskolen i Nord benytter disse, men med usikker finansiering 

er det krevende å planlegge. Fagskolen i Nord opplever å ha bred politisk støtte.  

 

Rekruttering av fagpersonell til undervisningsstillinger er krevende; Fagskolen konkurrerer med 

privat næringsliv hvor lønnsnivået er høyt. 

 

Kommentarer: 

- Fagskolen er fremoverlent og tilbyr et godt og næringsrettea tilbud; en viktig muskel som må 

løftes og fremmes. 

- Et utvalg jobber nå med å se på finansieringsmodellen for Fagskolene (nasjonalt). Per i dag er 

det 25 000 fagskolestudenter i Norge. Solbergregjeringen hadde en intensjon om 75 000 

studenter. Det vil kreve andre modeller og mer finansiering.   Vi trenger en modell som 



favoriserer de som ønsker å jobbe med utvikling og produsere nye tilbud. Det er sannsynlig 

at Fagskolen vil stases på nasjonalt i fremtiden. 

4. Presentasjon av UiTs tilbud til næringslivet v/Kathrine Tveiterås 

Det er stor bredde i UiTs portefølje – også innen studier tilrettelagt for arbeidslivet. Innenfor 

profesjonsutdanning er videreutdanning satt i system. Større variasjon innen øvrige fag – kanskje 

særlig rette mot næringsliv. UiT har flere nett- og samlingsbaserte tilbud innen de fagområdene som 

etterspørres; ledelse, økonomi, bærekraft, byggingeniør, maskiningeniør, osv. 

 

UiT har 17200 studenter fordelt på 260 studieprogrammer. 1/3 av UiTs studenter går på fleksible 

studier – altså ikke heltidsstudier. Dette er en økende trend. Studentene etterspør fleksibilitet. 

Korona har bidratt positivt i forhold til kompetanseheving på nettstudier. 2/3 av UiTs studenter blir 

igjen i landsdelen etter at de har avsluttet sine studier. UiT har campus følgende steder: Kirkenes, 

Hammerfest, Alta, Tromsø, Bardufoss, Harstad, Narvik, Bodø, Mo i Rana og Longyearbyen. 

 

Det er utfordrende å få ut informasjon om tilbud og få nok studenter til at UiT kan igangsette tilbud.  

Det krever samarbeid og dialog for å gi riktig tilbud og nå målgruppene til rett tid. UiT har opprettet 

en samarbeidsportal: https://uit.no/samarbeidsportalen  

 

Det gis ikke særskilt finansiering for etter- og videreutdanning. Det er heller ikke i UiTs hovedmandat.  

Det er dyrere for UiT å tilby korte kurs. Så langt har man valgt å ikke ta betalt. Å rekruttere fagansatte 

er utfordring også for UiT – særlig til å drive desentralisert – det er sårbart i forhold til fagmiljø. 

Universitetene har egne råd for samarbeid med arbeidslivet.   

 

Kommentarer:  

- Det er tatt initiativ til et møte mellom Fagskolen og UiT – for utvikling av bedre samarbeid. Vi 

trenger lytteposter hos hverandre.  

- KS har bedt om at det utarbeides en samarbeidsavtale med UiT – for bedre tilbud og 

distribuering 

 

 

5. Presentasjon av Samisk høgskole v/Ylva Jannok Nutti 

Saken utgår da Ylva Jannok Nutti er fraværende. 

 

 

6. Bakgrunn og mål med Kompetanseforum (KFA): Børre tar oss tilbake ett steg for å forberede 

veien videre v/Børre Krudtå 

Kompetanseforum Arktis skal være et regionalt samarbeidsforum for kompetansepolitikk. 

Hovedformålet er å bidra til god balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse for arbeidsliv i 

fylket, gjennom felles mål og koordinert innsats. KFA skal styrke samordning mellom sektorene og 

stimulere til samarbeid og koordinering mellom sentrale kompetanseaktører. Forumet skal skape 

konsensus om regionens kompetanseutfordringer og jobbe mot felles mål og tiltak.  

 

Det skjer mye nasjonalt i forhold til kompetansefeltet og det er flere store aktører som «rører seg».  

Troms og Finnmark har ikke kommet kortere i sitt arbeid enn de andre kompetanseforumene, som 

finnes i alle fylker i landet. Vi er en del av en større helhet og hva som skjer nasjonalt vil påvirke oss.  

https://uit.no/samarbeidsportalen


For at vi skal klare å skape en god balanse på kompetansefeltet må vi forstå alle aktører, styrke 

samordningen og skape konsensus om hva regionen trenger. Håper KFA i takt med de endringen som 

skjer rundt oss kan gi tydeligere råd til politisk ledelse fremover. 

 

Børre deltar i følgende nasjonale utvalg/fora: 

- Arbeidsinnvandrerutvalget; jobber med en NOU for ny arbeidsinnvandringspolitikk  

- Kompetansebehovsutvalget (i regi av Kunnskapsdep.). Fylkeskommunene er for første gang 

med, og Børre stiller for fylkeskommunene 

 

 

7. Veien videre for Kompetansforum Arktis v/Ole-Martin Linaker 

Hvilke tiltak skal vi prioritere for å bidra til å skape balanse mellom etterspørsel og tilbud på 

kompetanse i vårt fylke? KFA utfordres til å velge ut tre tiltak i prioritert rekkefølge: 

 

Ulike tiltak og problemstillinger ble diskutert: 

- Arena for å møte næringslivet 

- Arbeidsinnvandring 

- Helhetstenking; tilrettelegging, bolyst, inkludering, samhandling 

- Finansiering 

- Det grønne skiftet 

- Digitalisering 

- Utdanne folk vi allerede har og hente flere  

- Ved en fylkessplitting bør KFA bestå 

- Vi er på sporet og det gjøres mye bra – arbeidslivsretta kompetanseheving er nøkkelen 

fremover  

- Vi bør vær mer offensive og ha en tydelig visjon. Hva er ambisjonene våre? Hvordan går vi 

derfra til konkret handling? Kan vi gjøre noe mer enn å vedta uttalelser? 

- Vi må levere kompetanse i forhold til det bosettingsmønsteret vi har – å bygge kompetanse i 

regionen vil ha positiv effekt på flere nivå 

- Bedre koordinering mellom kompetansetilbydere og arbeids- og næringsliv 

- Tettere og bedre samhandling mellom UiT og privat næringsliv for å utløse FOU-midler    

 

«Konklusjon»: 

1. Brukervennlig portal for oversikt over utdanninger/kompetanseheving 

     (Må bli en «inngang» med linker til respektive aktørers tilbud) 

2. Fleksible tilpassede kompetansehevingstiltak for unge voksne og voksne 

3. Bruke arbeidslivet som kvalifisering til kompetansehevingstiltak 

 

 

8. Forslag til møteplan 2022 v/Ole-Martin Linaker 

Det foreslås å avholde møter i Kompetanseforum Arktis følgende uker i 2022: 

Uke 7, 19, 34 og 47. Mandager bør unngås. Tirsdager etter lunsj foretrekkes. Møteinnkalling må 

komme i god tid. 

 

 



Referent 

Ida Huru 

Vadsø, 30. nov. 2021 

 

 

 

 


