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Overordnet mål 
Å skape en livskraftig region preget  

av optimisme og framtidstro 

VKI sitt oppdrag  
Vi vil sikre livslang læring og stabil og  

kompetent arbeidskraft gjennom: 

God karriere-
veiledning 

Målretta 
kvalifisering 

Økt 
integrering 

Næringsrettet 
kompetanse- 

utvikling 

• Vi skal være profesjonelle  
• Vi vil være tilgjengelige og fleksible 
• Vi vil være inkluderende 

Verdi 
Hvordan skal vi oppføre oss  

Samarbeid 

Tverrfaglig samarbeid 

internt i fylkeskommunen  

og med eksterne aktører er 

avgjørende for å nå målene.  

Utvikle handlingsprogram  

i samarbeid med andre. 

Innovasjon 

Gjennom innovative 

prosesser skal vi 

fornye, effektivisere 

og gjøre oss 

omstillingsdyktige. 

Bærekraft 

Utvalgte bærekraftmål for VKI: 

1. God helse og livskvalitet 
2. God utdanning 
3. Anstendig arbeid og 

økonomisk vekst 
4. Mindre ulikhet 

Strategisk kompass som 
gir retning for arbeidet 
med voksnes læring i 
Troms og Finnmark  
fylkeskommune 
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1. 
Forord  
 

 

Troms og Finnmark er rik på ressurser og muligheter, men står samtidig 

ovenfor store utfordringer og endringer i samfunns- og arbeidsliv. 

Fraflytning, lav utdanningsgrad og et samfunn preget av lite folk, små 

fagmiljø og lange avstander gjør vår region sårbar. Teknologiutvikling, 

klimautfordringer, innvandring, endring i næringsstrukturer og 

demografiprognoser krever omstilling, men rommer samtidig muligheter 

som vi bør gripe. En sterk satsing på folk og kompetanse er helt avgjørende 

for å møte eksisterende og kommende utfordringer og å utnytte de 

mulighetene som samfunnsutviklingen og regionens ressurser gir. 

 

Det foregår en kontinuerlig omstilling i arbeidslivet. Samtidig lever vi lengre 

enn før, vi føder færre barn og vi har et stort kompetansegap i samfunnet 

som vil ta tid å løse og vi må derfor utvikle og ta i bruk hele befolkningens 

kompetanse. Dette krever omfattende og helhetlig system for å sikre at alle 

innbyggere får mulighet til å heve sin kompetanse i tråd med endrede 

behov. 

 

Nasjonale myndigheter har gitt fylkeskommunen en viktig 

samfunnsutviklerrolle som innebærer ansvar for koordinering og utvikling i 

egen region. Gjennom Strategi for voksnes læring, Strategi for videregående 

opplæring og strategi for næringsutvikling for Troms og Finnmark skal, og 

må, fylkeskommunen bidra til at regionen møter nye 

kompetanseutfordringene på en god og offensiv måte. 
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Fylkesrådenes hilsen 
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2. 
Innledning 
Bakgrunn og overordna føringer 

Internasjonale og nasjonale føringer 

OECD pekte i 2014 på manglende 

samhandling på tvers av næring og 

utdanning samt manglende 

ansvarliggjøring av det regionale 

nivået i kompetansepolitikken. 

Nasjonale myndigheter har fulgt 

dette opp i ettertid, blant annet 

gjennom Nasjonal 

kompetansestrategi (2017) og 

gjennom Stortingsmelding 14 

(2019–2020) 

«Kompetansereformen - Lære hele 

livet». Denne gir fylkeskommunene 

et utvidet ansvar på 

kompetansefeltet. Det nasjonale 

pilotprosjektet «Bedre balanse 

mellom tilbud og etterspørsel av 

kompetanse i regionale 

arbeidsmarkeder. Del 2» anbefalte  

tre felles pilarer for 

fylkeskommunenes regionale 

kompetansearbeid:  

• En regional kompetanseplan/  

strategi  

• Et regionalt kompetanseforum 

• Et regionalt kunnskapsgrunnlag  

Formålet var å styrke 

fylkeskommunenes 

planarbeid og bidra 

en nasjonal standard 

for det kompetanse 

politiske arbeidet.  

 

I tillegg så vil Lov om grunnskolen og 
den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova) og Lov om integrering 
gjennom opplæring, utdanning og 
arbeid (integreringsloven) være 

førende for strategien.

Den nasjonale kompetansepolitiske strategien har hele den voksne 

befolkning som målgruppe og har tre satsingsområder:  

1. Gode valg for den enkelte og samfunnet 

2. Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant 

kompetanse og arbeidskraft 

3. Læring i arbeidslivet- og bruk av kompetanse 
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Regional føringer 

Fylkeskommunen skal som regional 

utviklingsaktør legge til rette for at 

flere kvalifiserer seg til arbeid og at 

arbeids- og næringsliv får tak i den 

arbeidskraften de trenger.  

Troms og Finnmark 

Fylkeskommune har i regional 

planstrategi (Se Nord 2021-2024) 

vedtatt at en strategi for voksenes 

læring skal være et av virkemidlene 

for å sikre en vekstkraftig region. 

Det understrekes videre at Troms 

og Finnmark skal være et samfunn 

der det skapes flere arbeidsplasser, 

yrkeslivet får den kompetansen 

som etterspørres og det skal legges 

til rette for et offensivt, 

kunnskapsbasert og bærekraftig 

næringsliv basert på regionens 

mangfold og fortrinn.   

 

Fylkesrådets politiske plattform 2019 - 
2023 Et sterkt nord, presiserer 

viktigheten av sterkere 

samhandling mellom utdanning, 

næring og offentlig forvaltning for å 

sikre rekruttering av ungdom, 

tilgang på arbeidskraft og relevant 

kompetanse til eget næringsliv.  

I Nordområdemeldinga, Mennesker, 
muligheter og norske interesser i nord 

vektlegges bo-attraktivitet, jobb og 

verdiskaping gjennom økt 

samarbeid mellom næringsliv, 

forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner. 
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3. 
Formål med strategien  

Strategi for voksnes læring skal styrke fylkeskommunens 
samfunnsutviklerrolle på feltet og være førende for hva Avdeling 
for voksenopplæring, karriere og integrering (VKI) skal vektlegge 
i sine handlingsprogram knyttet til de ulike ansvarsområdene. 
Med Strategi for voksnes læring vil fylkeskommunen ta en 
sterkere kompetansepolitisk rolle og se kompetanse- og 
næringspolitikk i sammenheng. 

Mål og satsingsområder  
 

Satsingsområdet «en vekstkraftig 

region» i den vedtatte regionale 

planstrategien til Troms og 

Finnmark fylkeskommune har som 

overordnet mål å «skape en 

livskraftig region preget av 

optimisme og framtidstro.» 

 

VKI vil ha en sentral rolle i arbeidet 

med å nå det overordnede målet og 

har definert følgende mål for vårt 

arbeid  

 

«Å sikre livslang læring og stabil og 
kompetent arbeidskraft gjennom god 
karriereveiledning, målrettet 
kvalifisering, økt integrering og 
næringsrettet kompetanseutvikling». 
Med bakgrunn i denne målsettingen 
har vi definert 7 delmål: 
 

1. Vi vil at alle voksne skal ha lik 

mulighet til å fullføre og bestå 

videregående opplæring 

uavhengig livssituasjon og bosted. 

2. Vi vil at alle skal ha mulighet til 

livslang læring og kvalifisering til 

et arbeidsliv i endring.  

3. Vi vil sikre tilgang til god 

karriereveiledning uavhengig 

bosted. 

4. Vi vil bidra til treffsikker 

bosetting, sysselsetting, 

kvalifisering og integrering av 

flyktninger og innvandre. 

5. Vi vil styrke fylkeskommunens 

rolle som kompetansepolitisk 

aktør. 

6. Vi vil sikre koordinering og 

samordning av alle aktører 

innenfor kompetansefeltet.  

7. Vi vil ta aktive grep for å tette 

gapet mellom tilbud og 

etterspørsel av kompetanse i 

arbeids- og næringsliv. 
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Handlingsprogram

For å sikre høy grad av 

måloppnåelse har vi definert 

satsingsområder som vi vil 

gjennomføre i løpet av 

planperioden. Disse vil 

konkretiseres ytterligere i de årlige 

virksomhetsplanene.  

Satsingsområdene er avdelingens 

felles ansvar, men er av hensyn til 

oversiktlighet fordelt på de fire 

hovedområdene avdelingen har 

ansvar for: 

• Karriereveiledning 

• Kvalifisering 

• Integrering 

• Næringsrettet 

kompetanseutvikling 

God karriereveiledning 

For å nå målene vil vi: 

• Tilby alle veisøkere profesjonell 

og god karriereveiledning slik at 

de kan ta velinformerte og gode 

valg innen utdanning og arbeid 

til alle. Tolk benyttes ved behov, 

det gjelder også samisk. 

• Gi alle innbyggerne i Finnmark et 

likeverdig tilbud ved å tilby gratis 

fysisk karriereveiledning fysisk 

eller digitalt i alle kommuner ved 

behov. 

• Gi karriereveiledning til 

nyankomne flyktninger på en 

god og forsvarlig måte. 

(Integreringsloven §11) 

• Gi et målrettet tilbud til ansatte 

og soldater i forsvaret i nord. 

• Være et faglig ressurssenter for 

fagfolk og virksomheter som 

jobber med karriereveiledning 

gjennom å stimulere til ulike 

nettverk, bidra til 

implementering av 

kvalitetsrammeverket samt 

invitere til samarbeid, 

utviklingsarbeid og prosjekter.  

Målrettet kvalifisering 

For å nå målene vil vi: 

• Tilby videregående opplæring, 

realkompetansevurdering og 

veiledning til alle voksne 

uavhengig av bosted og 

livssituasjon gjennom 

desentraliserte, fleksible og 

nettbaserte tilbud. 

• Utvikle fremtidsrettede 

voksenopplæringstilbud tilpasset 

arbeids- og næringslivets behov. 

• Utvikle en modell for 

modulbasert fag- og 

yrkesopplæring. 
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• Tilby og markedsføre fleksible og 

forutsigbare kurs og 

opplæringsløp. 

• Samarbeide om 

kompetansehevingstiltak med 

eksterne aktører.  

• Sikre kompetanseheving og 

støtte til fagpersonell og 

nettskoler.  

Økt integrering 

For å nå målene vil vi: 

• Sikre treffsikker bosetting 

gjennom dialog med kommuner 
og utarbeiding av plan for 
kvalifisering av innvandrere  

• Utarbeide forpliktende 
samarbeidsavtaler med NAV, 
Statsforvalteren, IMDI, frivillig 
sektor 

• Tilrettelegge for styrket 
opplæringstiltak og 
kompetansehevende tiltak for 
kombinasjons- og 
innføringsklasser 

• Tilrettelegge for 
kompetanseheving innenfor 
negativ sosial kontroll, 
kjønnslemlestelse, æresrelatert 
vold og tvangsekteskap 

• Veilede kommuner og sikre god 
kommunikasjon mellom 
kommuner og IMDI 

 

Næringsrettet 
kompetanseutvikling 

For å nå målene vil vi: 

• Utvikle gode, distriktsvennlige 

kompetansemodeller via 

kompetanse-pilotprosjektene. 

• Sikre større grad av samarbeid 

og koordinering av viktige 

aktører innen samfunns- og 

næringsliv og 

kompetansetilbydere. 

• Utvikle fleksible, 

næringslivsrettede 

kompetanseløp for voksne innen 

områder med særlig behov. 

• Utvikle og implementere 

traineeordninger.  

• Sikre at BiO-midlene forvaltes 

effektivt og i tråd med 

bedriftenes behov. 

• Bidra til en bedre 

dimensjonering av etter- og 

videreutdanningstilbudet i tråd 

med arbeidslivets behov.
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Arbeid for å nå målene 

Samarbeid 

Målene skal nås gjennom 

konstruktivt samarbeid, 

utviklingsfokus og samhandling 

mellom aktører innen utdanning og 

arbeidsliv. Vi vil legge vekt på 

tverrfaglig samarbeid innad i 

fylkeskommunen og med et bredt 

spekter av eksterne aktører. 

Innovasjon 

Utvikling og innovasjon vil være 

nødvendig for å nå målene for 

omstilling og samfunnsutvikling.  

Bærekraft 

VKI har en helhetlig satsing på 

bærekraft som styrende premisser 

for alt vi gjør. Alle 17 

bærekraftsmålene er viktige på 

ulike måter, men vi har et særlig 

fokus på de følgende fire: 

1. God helse og livskvalitet 

2. God utdanning 

3. Anstendig arbeid og økonomisk 

vekst 

4. Mindre ulikhet
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4. 
Prosess, medvirkning og 
handlingsprogrammer 
 

Arbeidet med Strategi for voksnes 

læring startet med interne 

prosesser i avdeling for voksen-

opplæring, karriere og integrering 

(VKI) mai 2021 til februar 2022.  

Organisering, ressurser, og 

fordeling av ansvar er ikke endelig 

avklart. Dette må skje i samarbeid 

mellom aktørene og i forhold til 

hvilke ressurser som stilles til 

rådighet. Strategi for 

næringsutvikling og strategi for 

videregående opplæring i Troms og 

Finnmark vil ha betydning for valg 

av tiltak for det første 

handlingsprogrammet som følger 

denne strategien. 

Handlingsprogrammene skal 

evalueres og revideres årlig. Det er 

utarbeidet handlingsprogram for 

hvert av de fire innsatsområdene 

for 2023-2024. 

I mai 2022 vil strategien med 

tilhørende handlingsprogram deles 

internt i Troms og Finnmark 

fylkeskommune og sendes ut til et 

bredt spekter av 

samarbeidspartnere for innspill. 

Kommuner, organisasjoner, 

kompetanseaktører og arbeids- og 

næringsliv innehar viktig kunnskap 

og erfaring som er nødvendig for å 

utvikle konstruktive, effektive og 

tilrettelagte handlingsprogrammer 

som gir best mulig effekt for 

befolkning og næringsliv i fylket.  

Strategi for voksnes læring 2022 - 

2030 skal vedtas av Fylkestinget i 

Troms og Finnmark i oktober 2022.  
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