
Utvikling i nord!
S I K T  L A N GT  F R E M !



I mangel av 
andre vedtatte
mål



Fylkeskommunenes 
utvidede ansvar for 
regional 
kompetansepolitikk

STORTINGSMELDING NR. 6 GA FYLKESKOMMUNENE ET OPPDRAG OM 
Å INNTA EN STERKERE KOMPETANSEPOLITISK OG NÆRINGSPOLITISK 
ROLLE I  EGEN REGION



Regionalt folkevalgt nivå sitt 
kompetansepolitiske ansvar og 
samordningsrolle



Hva innebærer  «det utvidede 
ansvaret»?
Hva skal vi løse?

Ta ansvar for regionale kompetansepolitikken og legge til rette for å bedre balansen 
mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet 

Det «utvidede ansvaret» eller 3 pilarer for regionale kompetansepolitiske arbeid:

Et oppdatert kompetansegrunnlag (avdekke behov)

En regional plan/strategi (gi retning)

Et regionalt Kompenseforum (samarbeidsarenaer for å løse utfordringene)

3 pilarer vedtatt av fylkene i 2018



Fylkeskommunens ansvarsområder:
Særlig ansvar for at regionen får dekket sitt behov for 
oppdatert faglært arbeidskraft
Ansvar for karriereveiledning
Et strategisk ansvar for regionens tilgang til 
kompetanse (jf de tre pilarene)

Utvidet ansvarsområde:
• Et tydeligere og mer omfattende ansvar for 

karriereveiledning
• Et utvidet og helhetlig ansvar for unge i 

aldersgruppen 16–24 år
• Regjeringa vil fortsette å styrke 

fylkeskommunenes kompetansepolitiske ansvar





«Sektoransvar» Utdanning

• Videregående opplæring 
• Fagskole 
• Voksenopplæring 
• Karriereveiledning
• Integrering

«Regionalt utviklingsansvar» 

• Implementere nasjonal 
kompetansepolitikk 

• Gi retning til samfunnsutviklingen, 
mobilisere og koordinere offentlig innsats 
og virkemiddelbruk 

• Kompetanse- og utdanningspolitikk må ses 
i nær sammenheng med øvrige områder 

• Forstå og formidle behov - bidra til et 
relevant og tilgjengelig tilbud 



Om Kompetanseforum Arktis (KFA)
Kompetanseforum Arktis er et regionalt samarbeidsforum for regional 
kompetansepolitikk.

Hovedformålet med forumet er å bidra til god balanse mellom tilbud og 
etterspørsel på kompetanse i arbeidslivet i Troms og Finnmark, gjennom 
felles mål, koordinert innsats og avklart ansvarsfordeling.

Kompetansforumet finner sine rammer og politiske forankring i Regional 
planstrategi for Troms og Finnmark som er under utforming, og vil bli 
vedtatt i Fylkestinget i mars eller juni 2021.



Formål med  Kompetanseforum Arktis
• styrke samordningen mellom sektorene, særlig med tanke på næring og utdanningssektoren, men også 

andre sektorer.

• stimulere til samarbeid og koordinering mellom de sentrale aktørene på kompetanse og 
utdanningsfeltet.

• avdekke og skape konsensus om regionens kompetanse og arbeidsmarkedsutfordringer.

• etablere og sikre oppslutning om felles mål og tiltak

• etablere en ny strategi for karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av kompetanse



Mål for arbeidet i KFA
Skape balanse mellom tilbud og 

etterspørsel på kompetanse 
i arbeidsmarkedet i Troms og 
Finnmark, og aktivt bidra til å 

tilrettelegge for utvikling av arbeids- og 
næringsliv i fylket.

Øke, styrke og beholde 
kompetansen i befolkningen i 

Troms og Finnmark som 
grunnlag for et godt samfunn å 

bo og leve i.

Konkretisere og forplikte 
samarbeidet mellom arbeidslivet, 

utdanningssektoren, kunnskaps- og 
forskningsmiljø og 

virkemiddelaktører for å kunne 
møte framtidens 

kompetansebehov.

Bidra til et bærekraftig samfunn 
med utgangspunkt i 
FNs bærekraftsmål:

* 4. God utdanning.

* 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
* 9. Industri, innovasjon og infrastruktur.

* 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Kvalifisere og Inkludere flere i 
arbeidslivet og hindre 

utenforskap.



KARTLEGGE 
BEHOV
Utvikle 

kunnskap om 
hva arbeidslivet 

etterspør

KVALIFISERE

kvalifisere og 
rekruttere til 
arbeidslivet

SKAPE
Skape et 
attraktivt 
arbeidsliv

VIDEREUTVIKLE
Ta i bruk og 

videreutvikle 
kompetansen i 

arbeidslivet.

Strategiområder for arbeidet med KFA

Strategiområdene er i tråd med Nasjonal kompetansepolitisk strategi sine prioriterte innsatsområder.



Utvikle kunnskap om hva 
arbeidslivet etterspør.

• Relevante studieretninger på UIT bør 
etablere egne næringslivspanel og 
næringslivsmentorer for å styrke 
dialogen om fremtidige behov.

• systematisere det som finnes av 
kunnskap på nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå. 
(subregionene/arbeidsmarkedsregion
ene i Troms og Finnmark).

• Forventningsavklaringer mellom 
utdanningssektoren og lokal/regionalt 
næringsliv (roller, handlingsrom, 
kapasitet osv).

• Koordinere og skape konsensus om 
behov.

• Identifisere kompetanse som aktører 
utenifra regionen må levere + 
arbeidsinnvandringens rolle

Kvalifisere og rekruttere til 

arbeidslivet.

• Identifisere/beskrive de ulike rollene i 
utdanningssektoren og 
interaksjonen mellom dem (både 
eksisterende og foreslå nye)

• Foreslå program for å få økt andel av 
yrkesaktive (eksisterende og/eller nye)

o Karriereløypa:
- Identifisere roller og virkemidler i alle etapper 
(både privat og offentlig 
sektor/virkemiddelapparat)

-Etablere felles forståelse /mål: hva betyr et 
fleksibelt utdanningssytem for alle?

- Skape et støtteapparat som i sum sørger for at 
individer lykkes i hele sitt karriereløp.

Ta i bruk og videreutvikle 
kompetansen i arbeidslivet.

• Voksnes læring må i langt større 
grad tilpasses voksnes livssituasjon.

• Arbeidslivets kompetanse må være i 
kontinuerlig utvikling.

• Systematisere/identifisere det som 
finnes av roller og tiltak. Foreslå nye 
tiltak/roller (inkl fordeling av ansvar) 
på «hvite flekker». 

Skape et attraktivt arbeidsliv.
• Fokus på utvikling i privat sektor. 

Prioritere flere 
kompetansehevingsmuligheter for økt 
vekst i det private.

• Styrke koblingen mellom det private 
næringslivet og forskningsmiljøene

• Skape felles forståelse for hva som 
skaper attraktivt arbeidsliv i 
hele karriereløypa.

• Prioritere på hva man skal fokusere på 
i de tidligste etappene for å gjøre 
individene best rustet for seinere 
etapper, f.eks sosial bærekraft, 
endringsferdigheter

• Beskrive aktørenes rolle i dette

Kort beskrivelse av strategiområdene







Sikt langt frem, i sær i urolige tider!


