
Referat, hybrid møte i Kompetanseforum Arktis, 17.november 

2022 kl. 10.00 – 15.00. 
 

Til stede fysisk: 
Hilde Jordan, NAV        

Sigurd Langseth, UiT 

Tom Mikalsen, KS Nord-Norge 

Stein Kristiansen, LO Troms og Finnmark 

Børre Krudtå, Divisjon for kompetanse Vest, TFFK 

Bjarne Rohde, Fylkesråd for kunnskap og integrering 

Ole-Martin Linaker, Opplæring Vest, TFFK 

Sigurd Klinge, NHO 

Kent Gudmundsen, Kompetanseforbundet 

 

Til stede på Teams: 
Anne Marie Gaino, Samisk høgskole 

Ida Huru, VKI Øst, TFFK 

Bente Haug, UiT  

Toni Håvardsrud, Opplæring Øst, TFFK 

 

Saksliste: 
1. Velkommen  

2. Presentasjon av gamle og nye deltagere 

3. Godkjenning av referat fra forrige møte 

4. Presentasjon av Kompetanseforbundet 

5. Presentasjon av Regionale kompetanseindikatorer 

6. Presentasjon av supplerende statistikk fra NAV og KS. 

7. Møteplan for 2023. 

8. Eventuelt  

 

1. Velkommen v/Børre Krudtå og Bjarne Rohde 
 

2. Presentasjon av gamle og nye deltagere. 
 

3. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møte i Kompetanseforum Arktis 23.aug 2022 godkjennes. 

4. Presentasjon av Kompetanseforbundet v/Generalsekretær Kent Gudmundsen 
Kent Gudmundsen presenterte aktiviteten i Kompetanseforbundet. Denne er lagt inn i TEAMS under 

presentasjoner/mappe2022/Nov 2022 

 



5. Presentasjon av Regionale kompetanseindikatorer v/Ole-Martin Linaker 
Ei arbeidsgruppe ble nedsatt rundt siste årsskifte for å se nærmere på hvilke statistikker vi skulle 

jobbe med å ha som grunnlag for arbeidet med Kompetansepolitiske planer i alle fylker. 

Arbeidsgruppen ble nedsatt av nettverket for fylkeskommunale kontaktpersoner for 

kompetansepolitikk. Arbeidsgruppa ble ledet av Lisbeth Pedersen fra Trøndelag og bestod av 

statistikkmedarbeidere i fra en del fylker samt en HK-dir. og en fra Panda analyse. Det ble en ganske 

grundig gjennomgang av de fem temaene og de 30 indikatorene. Gode diskusjoner og analyser av 

hva indikatorene ga uttrykk for. Hovedkonklusjonen er at vi kommer godt ut i sammenligning med de 

andre fylkene. Det er likevel slik at vi har større behov for tilførsel av arbeidskraft enn andre fylker. 

Dette må i stor grad skje ved arbeidsinnvandring/tilflytting til Troms og Finnmark. Denne er også lagt 

inn i TEAMS. 

 

6.  Presentasjon av supplerende statistikk fra NAV v/Hilde Jordan og KS v/Tom 

Mikalsen. 
Hilde presenterte hovedtrekkene fra NAVs bedriftsundersøkelse 2022. Dette har vært presentert 

tidligere men supplerte Kompetanseindikatorene. NAVs bedriftsundersøkelse ligger på vårt TEAMS. 

Tom presenterte statistikksidene på KS.no. Dette var gode og relevante statistikksider som gikk helt 

ned på kommunenivå. 

Disse dokumentene ligger også i TEAMS. 

 

7. Møteplan for 2023. 
I møteinnkallingen var det foreslått datoer for møtene i 2023; 16.02, 11.05, 24.08 og 16.11. På 

grunna av at det nå er politisk ledelse av forumet så kan ikke tirsdager brukes slik vi har gjort tidligere 

år. Følgende datoer ble bestemt: 23.02, 11.05, 24.08 og 16.11. Det ble videre bestemt at vi skal 

avholde fysiske møter primært i Tromsø med mulighet for å følge på TEAMS som i dag. Videre ble det 

bestemt at møtene foregår i tidsrommet 08.30 – 13.00 med avsluttende lunsj kl 12.00. 

 

8. Uttalelse etter møtet. 
Børre foreslo at vi skulle lage en pressemelding der vi tok tak i noen av funnene vi fant i 

Kompetanseindikatorene. Det syntes alle var en god ide. Vi diskuterte innholdet i en slik 

pressemelding og Børre/Bjarne fikk i oppdrag å formulere denne nærmere og sende til media. Vi ble 

også enige om å sende den til alle medlemmene i Kompetanseforumet i forkant slik at alle var 

forberedt på å kommentere den dersom det kom henvendelser om den til noen av medlemmene. 

 

 

Neste møte i Kompetanseforum Arktis er 23.februar 2023.  

 

 

Referent 

Ole-Martin Linaker 

17.11.2022 

 

 

 


