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Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 28.02.2019 

Saksopplysninger 

Fylkestinget i Trøndelag vedtok i sak 161/18, å sende høringsutkast «Kompetansestrategi for 
Trøndelag» til kommuner, regionråd og andre aktuelle høringsparter for innspill. 
I tillegg ønskes det konkrete innspill som vil legge grunnlag for handlingsprogram. 
Høringsfrist er satt til 22. mars 2019. 
Sammenslåingen av Trøndelag har utløst behov for nye regionale planer. Trøndelagsplanen ble 
vedtatt i desember 2018, og nå står Kompetansestrategi for Trøndelag for tur. 
Trøndelag Fylkeskommune inviterer også i denne sammenheng alle kommunene i Namdalen til 
dialogmøte 4. mars 2019 om strategier og planer som er, eller kommer, på høring i vår.  
Dette gjelder, i tillegg til Kompetansestrategi for Trøndelag, 4 delstrategier innen samferdsel, 
endring i vegstasjonsstruktur – og oppgaver, og kulturstrategi for Trøndelag.  
I forrige møte tok fellesnemnda i Nye Namsos kommune stilling til Planprogram for regional 
arealbruk. 
 De vurderinger, kommentarer og konkrete innspill som er gitt, er i henhold til innholdet i 
Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos, datert 16.06.2016 og 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020 – 2032, datert 
04.04.2018. 

Høringsuttalelse 

Nye Namsos kommune viser til tilsendt høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag» og 
brev datert 14.01.2019. 
 
Nye Namsos kommune er midt inne i en prosess med utarbeidelse av kommuneplanens 
samfunnsdel for Namsos kommune 2020 – 2032, og viktige strategier for samfunnsutviklingen i 
den nye kommunen er i ferd med å peke seg ut.  
Hovedmålsettingen for å etablere Nye Namsos kommune er; 

- å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens 
kommuner hver for seg 

- å sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode bo – og levekår for 
innbyggerne i alle deler av kommunen 

Kommunens samfunnsdel skal vedtas av det nye kommunestyret i januar 2020. 
I planprogrammet for kommunens samfunnsdel er det det beskrevet 12 overordnede strategier for 
å sikre målsettingene i intensjonsavtalen, herunder strategi for et helhetlig læringsløp fra 
barnehage til videregående skole og strategi for kompetanseutvikling og rekruttering. 
Innhold og mål for alle 12 overordnede strategier er under utarbeidelse i perioden fram til 
sommeren 2019. 
Høringsuttalelsen fra Nye Namsos kommune, vil i så måte ikke kunne uttale seg i forhold til 
lokale prioriteringer. 
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Nye Namsos kommune anser det som utarbeides av nye regionale planer og strategier, som 
viktige strategiske premissleverandører for de prioriteringer og veivalg som skal gjøres i den nye 
kommunen. De lokale prioriteringene må sees i sammenheng med de overordnede regionale 
plandokumentene, og Nye Namsos kommune imøteser den prosessen som er igangsatt og ser stor 
nytte i å delta. 
Kompetansestrategien som er sendt ut for høring har et samfunnsperspektiv og et 
individperspektiv med mål om 

 et konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlig tjenester 
 at flest mulig kan inkluderes i arbeidslivet 

Videre inneholder kompetansestrategien følgende satsingsområder: 
1. gode valg for den enkelte og for samfunnet 
2. utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft 
3. læring i arbeidslivet – og god bruk av kompetanse 

Det er i tillegg utarbeidet 9 delmål for å underbygge de tre hovedmålene. 
Målgruppe for kompetansestrategien i Trøndelag er hovedsakelig den voksne befolkningen og 
deres behov for kompetanseutvikling, som skal møte arbeidslivets kompetansekrav. Dette fordi 
bare ca. 3 % av arbeidsstyrken er ny arbeidskraft direkte fra utdanningsinstitusjon. 

 
Høringsutkastet Kompetansestrategi for Trøndelag svarer på mange områder opp under nye 
Namsos kommune sine hovedmålsettinger gjennom både samfunns – og individperspektivet.  
Nye Namsos kommune vil fremheve følgende områder som særlig vil være viktig å gjennomføre 
på en god måte for å sikre et mest mulig omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeids – og 
næringsliv fram mot 2030:  

1) Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring. 
Samhandling mellom videregående utdanning og høyere utdanning må gjennomføres slik 
at elevene kan velge riktig studium og er bedre forberedt på overgangen til høyere 
utdanning. 
Selv om målgruppen for strategien hovedsakelig er den voksne befolkningen, må man 
ikke glemme hele utdanningsforløpet med oppstart for 6-åringen i grunnskolen.  
Overgangsfasen mellom grunnskole og videregående skole har vist seg å være krevende 
for en del elever. 

2) Det er tildels store rekrutteringsutfordringer til yrker som krever høyere utdanning. 
Geografisk avstand har stor betydning for valg av studiested, og det blir viktig å 
opprettholde et mangfold av utdanningsmuligheter av høy kvalitet i regionen. 
Et bidrag vil være opprettholdelse og utvikling av videregående og høyere utdanning i 
Namdalen og løfte fram Namsos sin viktige senterfunksjon med både videregående skole, 
universitet, sykehus og flyplass. 

3) Det vil være viktig å legge til rette for desentralisert livslang læring for å beholde, utnytte 
og utvikle eksisterende kompetanse. Her vil blant annet digital infrastruktur være 
avgjørende, fibernett blir stadig mer å anse som kritisk infrastruktur innen stadig flere 
områder i samfunnet. Denne utviklingen vil stille større krav til dekning, kapasitet og 
robusthet i fiberinfrastruktur i årene framover. 
Det er en forutsetning at fylket og kommunene har en bredbåndinfrastruktur lokalt og 
regionalt som gir alle innbyggere og næringsliv tilstrekkelig kapasitet. 
Vi ser i denne sammenheng også det særlige behovet for vekting på kompetanseutvikling 
i forhold til kommende IKT-satsninger både lokalt, regionalt og sentralt. 

4) Sentralisering av befolkningen kan medføre utfordringer med å opprettholde og utvikle 
relevant kompetanse til deler av arbeidslivet i store deler av Trøndelag. 
Rekrutteringsproblemene er generelt større utenfor utdanningssentra i Trøndelag. 
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Samtidig vet vi at mye av verdiskapingen er knyttet til ressurser som finnes lokalt og at 
kommunenes og næringslivets kompetansebehov vil være i stadig endring. Det vil i denne 
sammenheng være viktig å legge til rette for etter – og videreutdanning gjennom å 
videreutvikle desentralisert utdanning, både deltid og heltid. 

5) Gode og tilpassede tilbud innen videregående opplæring for voksne er også et viktig 
element for å bidra til et fremtidsrettet arbeidsliv. 
Utdanningssystemet og arbeidslivet må samarbeide bedre for å sikre at flere voksne som 
står utenfor arbeidslivet kan kvalifiseres, og gjerne tilby opplæringsløp som kombinerer 
praksis i arbeidslivet med teoriopplæring.  

6) Nye Namsos vil understreke viktigheten av at fylkets kompetansestrategi tar hensyn til 
regionale ulikheter når det gjelder utfordringer og muligheter til kompetanseutvikling. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fra: Susanne Bratli <Susanne.Bratli@steinkjer.kommune.no> 
Sendt: torsdag 7. mars 2019 15:13 
Til: Postmottak Trøndelag fylkeskommune 
Emne: Særutskrift Høringssvar på Kompetansestrategi for Trøndelag - 

framtidsrettet arbeids- og næringsliv 
Vedlegg: Særutskrift Høringssvar på Kompetansestrategi for Trøndelag - 

framtidsrettet arbeids- og næringsliv.PDF 
 
Vedlagt er høringssvar på Kompetansestrategi for Trøndelag fra nye Steinkjer kommune. 

Særutskrift Høringssvar på Kompetansestrategi for Trøndelag - framtidsrettet arbeids- og 
næringsliv: Særutskrift Høringssvar på Kompetansestrategi for Trøndelag - framtidsrettet 
arbeids- og næringsliv.PDF 

 
Med vennlig hilsen 
Susanne Bratli 
Rådgiver 
Plan- og utredningstjenesten 
Mobil: 91624470 
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HØRINGSSVAR PÅ KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG - FRAMTIDSRETTET ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV 
 
 
Vedlegg: 
1 Høringsutkast - Kompetansestrategi for Trøndelag - sikre et mest mulig omstillingsdyktig og framtidsrettet 

arbeids- og næringsliv fram mot 2030 
 
 
 
 
Prosjektleders forslag til vedtak: 

1. Fellesnemdas arbeidsutvalg (FNAU) i Nye Steinkjer mener det er positivt at fylkeskommunen 
utarbeider en egen kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med 
innhenting av underlag og vurderinger.  

2. FNAU slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og oversender disse som 
innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 07.03.2019: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 07.03.2019: 

1. Fellesnemdas arbeidsutvalg (FNAU) i Nye Steinkjer mener det er positivt at fylkeskommunen 
utarbeider en egen kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med 
innhenting av underlag og vurderinger.  

2. FNAU slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og oversender disse som 
innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
 
 
 
 
  



Saksopplysninger: 
Fra Trøndelag fylkeskommune er mottatt forslag til kompetansestrategi for Trøndelag- til høring.  
Høringsutkastet har tre hovedmål og ni delmål. Disse er:  
 

1. Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel 
etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 

• Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse skal gi grunnlag 
for dialog, analyse og planlegging av utdanningstilbud. 

• Tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester for alle innbyggere i Trøndelag skal gi 
grunnlag for gode valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot kjønnstradisjonelle 
utdanningsvalg, innvandreres behov for karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv og 
samiske forhold. 

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov. 

• Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging 
og dimensjonering av utdanningene. 

• Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp. 
• Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. 
• Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 

opplæringsløp. 
3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god 
bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov. 

• Flere investerer i kompetanseutvikling. 
• Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. 
• Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen. 

 
Et sentralt tiltak som løftes fram i strategien er etablering av Kompetanseforum Trøndelag. Dette skal være et 
forpliktende samarbeid på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikken i Trøndelag. Fylkeskommunen 
utpekes som ansvarlig for etablering og drift av forumet.  
 
Før saksframlegget her er utarbeidet, er høringsdokumentene drøftet med representanter for Steinkjer 
næringsselskap, voksenopplæringa i Steinkjer og oppvekstetaten i kommunen.    
 
 
Saksvurderinger: 
 
Strategiplanen er gjennomarbeidet og omfatter sentrale tema. Målsettinger og satsingsområder er relevante 
for arbeidslivet. Det er viktig og riktig at fylkeskommunen tar den rollen de her legger opp til, som pådriver og 
koordinator innen kompetanseområdet.  
 
Vi har ellers noen kommentarer til planen og råd med hensyn til handlingsplanen som skal utarbeides- for å 
gjøre strategien enda mer presis.  
 
Tilrettelegging for involvering 
Kommunene og øvrig næringsliv kunne med fordel vært mer involvert tidlig i strategiarbeidet, for å sikre at 
strategien forankres hos aktørene i arbeidslivet. Eierskap til bakgrunnskunnskap og målsettinger fører til at 
strategiske grep blir implementert. For å sikre forankring bør det bør være et mål at strategi og handlingsplan 
skal være kjent blant alle aktører i arbeidslivet. Det krever at innholdet i dokumenter gjøres lettere tilgjengelig. 
Strategiplanen består av relativt tunglest tekst. Formidling via enklere tekster, bilder og video vil bli viktig for å 
nå ut med innholdet.  
 
Tydelig og målbare mål 
Vi vil også understreke betydningen av tydelige KPI’er, for å sikre måloppnåelse. Vi anbefaler å tydeliggjøre 
hvilke hovedindikatorer resultatmålingen skal skje i forhold til. Viktige nøkkeltall må være kjent blant aktørene 



i arbeidslivet. Når hver enkelt aktør vet hva som blir målt, blir det enklere å se hvilken innsats den enkelte kan 
gjøre, for å sikre god måloppnåelse, samlet sett for regionen. 
 
Konkretisering 
Innretningen på strategiplanen er på et svært overordnet nivå. Vi kunne tenkt oss noe mer konkretisering på 
enkelte områder, eksempelvis:  

- Lokale tilpasninger, etter som behov og tiltak kan variere mellom by og land og kyst og innland. 
- Vi savner en oversikt over aktørbildet, sammenstilt med livsløpet til arbeidstakere/gründere. Ut fra et 

slikt bilde, kan man se ansvarsfordeling mellom aktører, og når i livsløpet det vil være mest å sette inn 
tiltak for kompetanseheving og karriereutvikling.  

- Oversikt over behovet for ny kompetanse i arbeidslivet i strategiplanperioden. Dette er nevnt i 
oppsummeringa av kapittel 3, og blant oppgavene for kompetanseforum Trøndelag i kapittel 6. Vi 
antar derfor at det vil bli en del av handlingsplanen. Vi mener imidlertid at noe mer konkretisering av 
kompetansebehov kunne vært ønskelig også i strategiplanen, som grunnlag for valg av 
satsingsområder og målformuleringer. 

- Oversikt over regionens bostedsattraktivitet, hvilke kompetanser vi har i ulike deler av regionen, og 
hvilke muligheter for karriereløp det gir. 

 
Dette er elementer som vi mener ville vært naturlig å konkretisere i strategiplanen, men hvis det ikke er mulig i 
sluttføringen av dokumentet, anbefaler vi at det tas inn i arbeidet med handlingsplanen. 
 
Kvalifisering kontra gründerskap 
Vi stiller spørsmål ved at kvalifisering av arbeidsstyrken i regionen er tillagt såpass mye større vekt enn 
rekruttering av gründere, ledertalenter og arbeidstakere utenfra til regionen. Det ene utelukker ikke det andre, 
og vi mener at en bedre balanse vil styrke strategiplanen. For å aktivt tiltrekke kompetanse til ulike deler av 
regionen, trengs god oversikt og tydelig kommunikasjon rundt bostedsattraktivitet og muligheter for 
karriereløp i alle deler av regionen. 
 
Å stimulere til gründerskap er så vidt nevnt i plandokumentet, men dette kan også med fordel tillegges større 
vekt, som strategisk grep i arbeidslivet for økt sysselsetting og verdiskaping. Kompetansebehov innen 
intraprenørskap, medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser og samfunnsentreprenørskap er ikke nevnt i 
dokumentet.  
 
Kompetanse og kvalifisering 
Karriereveiledning og tiltak for å kvalifisere arbeidstakere er tillagt stor vekt i dokumentet, med rette. Men 
kompetanseheving hos arbeidsgivere når det gjelder kvalifisering og inkludering av arbeidstakere har like stor 
betydning. Vi savner fokus på arbeidsgiveres rolle og betydningen av god ledelse som strategisk grep i 
plandokumentet. Mange utfordringer i arbeidslivet kan løses gjennom profesjonalisering av både 
lederkompetanse på alle nivå, og bedrifters rekruttering til styreverv og strategisk bruk av styrets kompetanse 
og nettverk. 
 
Kompetanse og kvalifisering når det kommer til trepartssamarbeid, tillitsvalgtes rolle mv er også sentralt for å 
få til dette. Innen offentlig sektor er det etablerte systemer for dette, men i privat næringsliv kan det nok være 
mer tilfeldig. Skolering av ledere og tillitsvalgte mht roller og samarbeidsformer vil være en nøkkel her.  
 
En svært stor andel av kompetanseheving i arbeidslivet skjer innenfor de daglige arbeidsoppgavene, i arbeid 
med fornying og produksjons- og tjenesteutvikling. Strategien legger stor vekt på å øke deltagelsen i 
formaliserte opplæringsløp. Det er viktig, men det kan være vel så mye å hente på å øke kvaliteten på den 
løpende kompetanseutviklingen i arbeidshverdagen. Vi savner dette perspektivet.  
 
Realkompetansevurdering er nevnt som forutsetning for videre opplæringsløp, men for å ha et grunnlag for 
realkompetansevurdering, er det viktig at den forutgående, uformelle kompetansehevingen er effektiv og 
kvalitativt god. I strategiplanen er fornying gjennom forskning og innovasjon nevnt som grep for mer effektiv 
og lønnsom produksjon. Når det kommer til kompetansetiltak på dette feltet pekes det på formelle prosesser 
og opplæring, eksempelvis kompetansedeling i nettverk, studenter som ressurs, forskning i praksisfeltet som 



grep for å oppnå et mer praksisnært utdanningstilbud, samt desentraliserte og/eller modulbaserte 
opplæringsløp. Ingen av disse tiltakene bidrar til å kvalitetssikre de løpende innovasjonsprosessene i 
arbeidshverdagen. Det kreves strategisk satsing på medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser, hvor alle 
ansatte får erfaring med å delta aktivt i prosjektpartnerskap med eksterne samarbeidspartnere og 
utviklingsmiljø. Dette er kjernen i Steinkjer kommunes forsknings- og utviklingsstrategi. Høy lederkompetanse 
er avgjørende for å lykkes med intern kompetanseheving gjennom kvalitativt gode fornyingsprosesser.   
 
Universitetsstruktur og studietilbud 
Kommunene er opptatt av at universitetsstrukturen og studietilbudet kobles mye tettere med behovet for 
kompetanseutvikling i arbeidslivet. Overgangen fra HINT til Nord har gitt kommuner og næringsliv 
utfordringer, fordi det desentraliserte, tilpassede voksenopplæringstilbudet er falt bort. Avstanden mellom 
behovet for kompetanse i arbeidslivet og forskning og kommunikasjon innen universitetssektoren er økt, og er 
til hinder for å styrke kompetanseheving i regionen.  
Vi opplever at både UH-sektoren og forskningsinstitutter har lite fokus på og lav kompetanse innen praksisnær 
forskning, sammen med aktørene i arbeidslivet, noe som igjen hindrer utvikling av effektivitet og kvalitet i den 
løpende kompetansehevingen knyttet til fornying og tjenesteutvikling nevnt ovenfor.  
 
Strategien peker på behov for praktisk tilpasning av pedagogikken, for å sikre økt formalkompetanse blant 
elever. Dette støtter vi fullt ut, både i grunnopplæring og voksenopplæring. Det må gjelde alle elever, ikke kun 
for kvalifisering av særskilte grupper, som er nevnt i strategidokumentet (arbeidstakere med 
funksjonshemming og innvandrere). 
 
Vi vet at mangfold gir økt verdiskaping. Kulturforståelse må derfor være en viktig del av all 
kompetanseutvikling. 
 
For å få et regionalt kompetanseforum til å fungere etter hensikten, må det gjøres forpliktende. Dessuten må 
aktiviteten legges til eksisterende møtearenaer, for å minimere ressursbehovet blant aktørene i forumet.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Kari Frøseth Johansen <kari.froseth.johansen@ffo.no> 
Sendt: måndag 18. mars 2019 10:44 
Til: Postmottak Trøndelag fylkeskommune 
Emne: Høring - Kompetansestrategien for Trøndelag  
Vedlegg: Trøndelag fylkeskommune.docx 
 
Vedlagt følger Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag sitt svar på 
Kompetansestrategien for Trøndelag. 
 
Vennlig Hilsen 
Kari Frøseth Johansen  
Fylkessekretær 
Kari.froseth.johansen@ffo.no        
Kontor: +47 74 16 99 35 
Mobil:   +47 414 98 115 
  
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON TRØNDELAG 
SJØFARTSGATA 3, 7714 Steinkjer 
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Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560 
7735 STEINKJER     Steinkjer, 18.03.2019  
 
 
INNSPILL TIL KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG  
 
FFO Trøndelag er glade for at i sammendraget sies noe om at færrest mulig skal stå utenfor 
arbeidslivet og at flest mulig skal inkluderes.  
 
KOMMENTARER TIL SAMMENDRAGET: 
Kompetansestrategien har tre hovedmål og ni delmål – Hovedpunkt 1. Helhetlig system for 
karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet 
og den enkels bruk av kompetanse – delpunkt 2.  Her er det også viktig å ha spesielt fokus 
personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke i tillegg til de andre som er presisert. 
 
Hovedmål 3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god 
bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifiserte i samsvar med arbeidslivets behov. Her 
mener FFO Trøndelag at vi savner et delmål – Et inkluderende arbeidsliv for 
funksjonshemmede og kronisk syke. Dette for å utnytte hele arbeidskraftressursen i 
Trøndelag. 
 
Dette understøttes av internasjonale anbefalinger – OECD – Skills Strategy Diagnostic Report 
som påpeker at Norge til tross for gode forutsetninger ikke greier å utnytte befolkningens 
kompetanse god nok.   
 
2. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG MÅL. 
Deltakelse i arbeidslivet – Det at sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne er 
betydelig lavere enn for befolkningen eller og en stor andel av voksne i Trøndelag mangler 
grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning og IKT. FFO Trøndelag mener at Trøndelag 
fylkeskommune må ha ambisjoner om å gjøre noe med denne trenden. FFO Trøndelag 
mener det er viktig og lag en egen strategi på hvordan snu denne trenden, da i tett dialog og 
samarbeid med næringslivet, offentlige etater og da gjerne i samarbeid med 
brukerorganisasjonene også. 
 
2.1 Kompetansestrategiens satsingsområder 
FFO Trøndelag er glade for at det ønskes å settes lys på inkludering i arbeidslivet – ber om at 
det presiseres at dette også gjelder gruppen funksjonshemmede og kroniske syke. 
 
3. GODE VALG FOR DEN ENKELTE OG SAMFUNNET 
Mål – Helhetlig system for karriereveiledning skal gi bedre samsvar mellom etterspørsel og 
arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 
 



 
 
 
Karriereveiledning er også viktig for personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom. 
Derfor må dette punktet inn i delmålet. 
 
3.2.2 Karriereveiledning for voksne  
Nytt kulepunkt – Veiledning til funksjonshemmede og kronisk syke. 
 
Karriereveiledningen er ofte litt mangelfull for våre grupper, da de som skal veiledere ikke 
har kunnskaper nok om ulike funksjonshemminger og kronisk sykdom. FFO Trøndelag ønsker 
å utfordre Trøndelag fylkeskommune på å inngå et samarbeid med brukerorganisasjonene 
om hvordan kan karriereveilederne kan få god kompetanse på dette.  
 
4. UTDANNINGSSYSTEMET SOM BIDRAR TIL TILSTREKKELIG OG RELEVANT KOMPETANSE 
OG ARBEIDSKRAFT. 
 
FFO Trøndelag synes det er viktig med tidlig innsats. Helt fra barnehagen og oppover i 
utdanningsløpet – da spesielt med tanke på at 70 % av unge mottakere av AAP i Trøndelag 
har psykiske lidelser som årsak til at de ikke kommer seg inn i arbeidsmarkedet.  
 
Mål – Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov  
  
Siste delmål – Tilrettelegging utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og 
tilpassende opplæringsplan. Det og ha et fleksibelt arbeidsliv for mennesker med 
funksjonshemming og kronisk syke er meget viktig. Det er også flere forhold må ligge til rette 
for å få dette til, som bedre samarbeid med helsesektoren og tilgang til BPA og 
funksjonsassistenter, samt en fungerende transportordning for funksjonshemmede. 
 
4.4 Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet. 
Her sier planen at arbeidstakere med funksjonshemminger eller andre helseutfordringer vil 
ha særlige behov for tilrettelegging, og dette krever godt samarbeid mellom ulike instanser.  
 
Dette bør presiseres i 4.5 oppsummeringen og vurdering  
Utdanningssystemet og arbeidslivet må samarbeide bedre for å sikre flere 
funksjonshemmede og kronisk syke og andre grupper utenfor arbeidslivet kan kvalifiseres, 
og gjerne tilby opplæringsløp som kombinerer praksis i arbeidslivet med teoriopplæring.  
 
Med vennlig hilsen 
For FFO Trøndelag 
 
 
Lars Morten Lersveen  (sign.)    Kari Frøseth Johansen (sign.) 
Leder       fylkessekr. 
 



Kompetansestrategi – innspill til høring fra Karrieresenteret i Trøndelag 

Frist for høring 22.03.2019. Innspill sendt 18.03.2019 

 

s.18 i Kompetansestrategien 

3.2 Karriereveiledning  

Original tekst: 

Karriereveiledning skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg. 

Karriereveiledning er en lovpålagt oppgave i grunnopplæringa, der samarbeid skole – arbeidsliv er 

svært viktig for å gi gode tjenester. Universitet og høgskoler har studieveiledere for sine studenter, men 

i varierende grad tilbud om karriereveiledning. Flere instanser som blant annet NAV, 

attføringsbedrifter, norskopplæringen i kommunene og karrieresenteret tilbyr karriereveiledning for 

voksne. 

Forslag til endring: 

Karriereveiledning skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg. 

Karriereveiledning er en lovpålagt oppgave i grunnopplæringa, der samarbeid skole – arbeidsliv er 

svært viktig for å gi gode tjenester. Flere instanser som blant annet Karrieresenteret i Trøndelag, NAV, 

arbeidsmarkedsbedrifter og introduksjonsprogrammene i kommunene tilbyr karriereveiledning for 

voksne. Universitet og høgskoler har studieveiledere for sine studenter, men i varierende grad tilbud 

om karriereveiledning. 

Årsak til endring: 

Karrieresenteret er en egne instans og bør stå først i en fylkeskommunal strategi.  

Attføringsbedrift er et mindre brukt begrep i dag enn arbeidsmarkedsbedrifter. Begrepet 

arbeidsmarkedsbedrifter favner mer.  

 

3.2.1 Karriereveiledning i grunnopplæringa  

Original tekst: 

Omfattende forskning på karriereveiledninga i grunnopplæringa i Midt-Norge 19 viste at for å kunne 

tilby elevene karrierelæring, er skolen avhengig av godt samarbeid med arbeidslivet og andre 

samarbeids- aktører. De fylkesvise karrieresentrene trekkes blant annet frem som et viktig 

kompetansemiljø for rådgivere, lærere og ledere i grunnopplæringa. Forskningen kom med en rekke 

anbefalinger for hvordan skoleeiere bør legge til rette for bedre samhandling. 

Forslag til endring: 

Ingen endring 

 

 

 

 



3.2.2 Karriereveiledning for voksne  

Original tekst: 

Arbeidslivet er i omstilling, og kravet til læring vil øke fremover. Flere vil skifte jobb eller karrierevei 

oftere, og derfor vil flere ha behov for karriereveiledning. Karriereveiledningstilbudet må spesielt 

utvikles innen:   

• Seniorperspektiv: Karriereveiledning kan bidra til at eldre arbeidstakere/seniorer står lenger      

i jobb ved bevissthet om hvilke muligheter som finnes.   

• Integreringsperspektiv: Tilgang på karriereveiledning kan bidra til at flyktninger og nye 

bosatte      kommer raskere i gang med et kvalifiseringsløp som gir en mer stabil tilknytning til 

arbeidslivet.   

• Kjønnsperspektiv: Karriereveiledning som kan bidra til å motvirke kjønnsdelte 

utdanningsvalg.   

• Veiledning i samisk perspektiv: Det samiske samfunnet har noen særskilte kompetansebehov      

som skiller seg fra behovene ellers i det norske samfunnet. Dette har innvirkning på behov for      

karriereveiledning hos den samiske befolkningen.  

Forslag til endring: 

Arbeidslivet er i omstilling med stort fokus på digital- og teknologisk kompetanse. Arbeidslivet og 

skolens utvikling bidrar til å endre kravet til den enkeltes omstillingsferdigheter. Flere vil skifte jobb 

eller karrierevei oftere, og derfor vil flere ha behov for karriereveiledning. Karriereveiledning for 

voksne, endret krav til den enkeltes omstillingskompetanse, øker fokuset på livslang læring i et system. 

Karriereveiledningstilbudet må spesielt utvikles med et mål om livslang læring.  

Karrieresenteret i Trøndelag tilbyr profesjonell karriereveiledning for voksne i Trøndelag og skal være 

et ressurs- og kompetansesenter innenfor fagfeltet. Senteret tilbyr også karriereveiledningstjenester 

for arbeids- og næringsliv. Digital karriereveiledning vil være en satsning framover, ikke minst med 

tanke på å nå flere veisøkere og sette flere i stand til å ta bevisste valg. Dette er i tråd med en satsning 

fra nasjonale myndigheter på karriereveiledningsfeltet. 

Årsak til endring: 

De fire fokusområdene som fjernes er nevnt som delmål på side 16.  

De fire områdene det er fokusert på i original teksten er ivaretatt av andre instanser, hvor 

fylkeskommunen ved Karrieresenteret er inne med bidrag.  

Viktig å fremheve nøkkelord som; omstilling, digital, teknologi, ressurs- og kompetansesenter, arbeids 

og næringsliv, livslang læring – nøkkelord som igjen skal speiles i handlingsplanen. Da kan vi se 

sammenheng mellom partnerskap, kompetansestrategi og handlingsplan 

Lager to små avsnitt – ett om karriereveiledningens plass i et samfunn i endring. Det sier også noe om 

behovet. Avsnitt to sier litt om hvordan fylket svarer ut denne endringen ved å gi ulike tilbud gjennom 

Karrieresenteret. 

 

 

 

 



3.3 Oppsummering og vurdering   

Original tekst: 

• Et samstemt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse og 

arbeidskraft i Trøndelag er viktig for en kunnskapsbasert dialog og grunnlag for prioriteringer av felles 

innsats og gode valg.  

• Karriereveiledning kan bidra til å skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og 

velinformerte valg.  

Forslag til endring: 

Ingen endring 

 

 

 

Mvh. 

Håkon Andreassen 

Teamleder Karrieresenteret i Trøndelag 
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Fylkesrådmannens innstilling: 
Yrkesopplæringsnemnda støtter prioriteringene i utkast til Kompetansestrategien 

og ser nytten av at det etableres Kompetanseforum Trøndelag.  
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Vedlegg:  

 

1) Kompetansestrategi for Trøndelag  

2) Kompetansestrategi – kunnskapsgrunnlaget 

3) Kompetansestrategien – høringsbrev av 14.01.2019 

 

 

Bakgrunn: 

 Yrkesopplæringsnemnda behandlet i sin sak 35/18 Kompetansestrategi for 

Trøndelag og vedtok å sende saken på høring.  

 Fylkestinget vedtok i sak 161/18 å sende ut høringsutkast for 

Kompetansestrategi for Trøndelag. Høringsfristen var satt til 22. mars. 

Yrkesopplæringsnemnda har utvidet høringsfrist til 28. mars.  

 

 

Faktiske opplysninger: 

Kompetansestrategien er en regional strategi, utarbeidet i tråd med prioriteringene 

i Trøndelagsplanen 2018-2030. Den skal bidra til å ruste trøndersamfunnet til å 

møte nye kompetansekrav som følger av sentrale drivkrefter som 

teknologiutvikling, globalisering, demografiutviklinger, klima og miljøutfordringer. 

 

Strategien skal være grunnlag for tettere og mer forpliktende samhandling mellom 

arbeidsliv, offentlig sektor og utdanningsaktørene. Den har et samfunnsperspektiv 

og et individperspektiv med mål om; 

 et konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlige tjenester, 

 at flest mulig kan inkluderes i arbeidslivet, 

 

Tilbud og etterspørsel etter kompetanse, samt drivkrefter som påvirker 

samfunnsutviklinga beskriver Trøndelags fortrinn og muligheter. Dette 

kunnskapsgrunnlaget og innspill fra en rekke aktører har gitt følgende 

satsingsområder for kompetansestrategien: 

 Gode valg for den enkelte og for samfunnet. 

 Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og 

arbeidskraft. 

 Læring i arbeidslivet – og god bruk av kompetanse. 

 

Høringsinnspill vil danne grunnlag for utforming av endelig kompetansestrategi. 

Strategien vil bli endelig behandlet i Fylkestingets møte i april 2019. 

 

Kompetansestrategiens overordna mål er at enkeltmennesker og virksomheter har 

en kompetanse som gir et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god 

offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. 

Hovedmålene er: 

 Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom 

etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen 

kompetanse. 

 Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 

kompetansebehov. 

 Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og 

god bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med 

arbeidslivets behov. 
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I Kompetansestrategien foreslås det å etablere et partnerskap på fylkesnivå med 

ansvar for kompetansepolitikk i Trøndelag i et Kompetanseforum Trøndelag. Det 

legges til rette for helhetlig og samordnet oppfølging av strategien, gjennom felles 

mål, koordinert innsats og avklart ansvarsfordeling. Forumet er foreslått 

samordnet med andre arenaer og partnerskap for å sikre effektivitet og en 

helhetlig tilnærming på fylkesnivå. Videre er det foreslått å etablere regionale 

kompetansefora som utfordres på regionale utfordringer og muligheter. 

 

I strategien vises det til at høyere yrkesfaglig utdanning skal dekke arbeidslivets 

kompetansebehov lokalt, regionalt og nasjonalt, samt at det er et mål at 

skoleslaget skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, 

og at en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning. Det pekes 

også på at det er viktig å se utdanningssystemet i sammenheng og at de ulike 

delene i utdanningssystemet må være tilpasset hverandre på en slik måte at en 

får gode overganger mellom skoleslagene. Høyere yrkesfaglig utdanning er godt 

egnet til å videreutdanne eller spisse fagkompetansen hos de som har fag- eller 

svennebrev. 

 

Karriereveiledning er et sentralt tiltak i kompetansestrategien. Det er et mål å 

styrke dette tilbudet slik at den enkelte får bedre evne og mulighet til å ta bevisste 

og velinformerte utdanning og yrkesvalg. 

 

Parallelt med utarbeidelse av Kompetansestrategien er det satt i gang en prosess 

for å utarbeide handlingsprogram som skal følge opp føringene i strategien. 

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Yrkesopplæringsnemnda støtter prioriteringene i utkast til Kompetansestrategien 

og ser nytten av at det etableres Kompetanseforum Trøndelag.  
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Med hilsen 
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Peter Ardon    
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Høringssvar på kompetansestrategi for Trøndelag - Framtidsrettet arbeids- og 
næringsliv 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 Inderøy kommune mener det er positivt at fylkeskommunen utarbeider en egen kompetansestrategi 
for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med innhenting av underlag og vurderinger.  

 Inderøy kommune slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og 
oversender disse som innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
 

Behandling i Formannskapet - 13.03.2019  

Saksordfører:  

Avstemming 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

Vedtak i Formannskapet - 13.03.2019 

 Inderøy kommune mener det er positivt at fylkeskommunen utarbeider en egen 
kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med innhenting av 
underlag og vurderinger.  

 Inderøy kommune slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og 
oversender disse som innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
 

Vedlegg 
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1 Innspill til hvordan vi i Trøndelag sammen kan sikre et mest mulig omstillingsdyktig og 
framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030! 

 

Bakgrunn 

Fra Trøndelag fylkeskommune er mottatt forslag til kompetansestrategi for Trøndelag- til høring.  
Høringsutkastet har tre hovedmål og ni delmål. Disse er:  
 

1. Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel 
etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 

• Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse skal gi 
grunnlag for dialog, analyse og planlegging av utdanningstilbud. 

• Tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester for alle innbyggere i Trøndelag skal 
gi grunnlag for gode valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot 
kjønnstradisjonelle utdanningsvalg, innvandreres behov for 
karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv og samiske forhold. 

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov. 

• Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging 
og dimensjonering av utdanningene. 

• Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av 
opplæringsløp. 

• Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. 
• Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og 

tilpassede 
opplæringsløp. 

3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god 
bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov. 

• Flere investerer i kompetanseutvikling. 
• Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i arbeids- og 

samfunnsliv. 
• Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen. 

 
Et sentralt tiltak som løftes fram i strategien er etablering av Kompetanseforum Trøndelag. Dette skal 
være et forpliktende samarbeid på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikken i Trøndelag. 
Fylkeskommunen utpekes som ansvarlig for etablering og drift av forumet.  
 
Fylkeskommunen ber om innspill til kompetansestrategien innen 22. mars 2019. 

 

Vurdering 

Strategiplanen er gjennomarbeidet og omfatter sentrale tema. Målsettinger og satsingsområder er 
relevante for arbeidslivet. Det er viktig og riktig at fylkeskommunen tar den rollen de her legger opp til, 
som pådriver og koordinator innen kompetanseområdet.  
 
Vi har ellers noen kommentarer til planen og råd med hensyn til handlingsplanen som skal utarbeides- 
for å gjøre strategien enda mer presis.  
 
Tilrettelegging for involvering 
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Kommunene og øvrig næringsliv kunne med fordel vært mer involvert tidlig i strategiarbeidet, for å sikre 
at strategien forankres hos aktørene i arbeidslivet. Eierskap til bakgrunnskunnskap og målsettinger fører 
til at strategiske grep blir implementert. For å sikre forankring bør det bør være et mål at strategi og 
handlingsplan skal være kjent blant alle aktører i arbeidslivet. Det krever at innholdet i dokumenter 
gjøres lettere tilgjengelig. Strategiplanen består av relativt tunglest tekst. Formidling via enklere tekster, 
bilder og video vil bli viktig for å nå ut med innholdet.  
 
Tydelig og målbare mål 
Vi vil også understreke betydningen av tydelige KPI’er, for å sikre måloppnåelse. Vi anbefaler å 
tydeliggjøre hvilke hovedindikatorer resultatmålingen skal skje i forhold til. Viktige nøkkeltall må være 
kjent blant aktørene i arbeidslivet. Når hver enkelt aktør vet hva som blir målt, blir det enklere å se 
hvilken innsats den enkelte kan gjøre, for å sikre god måloppnåelse, samlet sett for regionen. 
 
Konkretisering 
Innretningen på strategiplanen er på et svært overordnet nivå. Vi kunne tenkt oss noe mer 
konkretisering på enkelte områder, eksempelvis:  

- Lokale tilpasninger, etter som behov og tiltak kan variere mellom by og land og kyst og innland. 
- Vi savner en oversikt over aktørbildet, sammenstilt med livsløpet til arbeidstakere/gründere. Ut 

fra et slikt bilde, kan man se ansvarsfordeling mellom aktører, og når i livsløpet det vil være mest 
å sette inn tiltak for kompetanseheving og karriereutvikling.  

- Oversikt over behovet for ny kompetanse i arbeidslivet i strategiplanperioden. Dette er nevnt i 
oppsummeringa av kapittel 3, og blant oppgavene for kompetanseforum Trøndelag i kapittel 6. 
Vi antar derfor at det vil bli en del av handlingsplanen. Vi mener imidlertid at noe mer 
konkretisering av kompetansebehov kunne vært ønskelig også i strategiplanen, som grunnlag for 
valg av satsingsområder og målformuleringer. 

- Oversikt over regionens bostedsattraktivitet, hvilke kompetanser vi har i ulike deler av regionen, 
og hvilke muligheter for karriereløp det gir. 

 
Dette er elementer som vi mener ville vært naturlig å konkretisere i strategiplanen, men hvis det ikke er 
mulig i sluttføringen av dokumentet, anbefaler vi at det tas inn i arbeidet med handlingsplanen. 
 
Kvalifisering kontra gründerskap 
Vi stiller spørsmål ved at kvalifisering av arbeidsstyrken i regionen er tillagt såpass mye større vekt enn 
rekruttering av gründere, ledertalenter og arbeidstakere utenfra til regionen. Det ene utelukker ikke det 
andre, og vi mener at en bedre balanse vil styrke strategiplanen. For å aktivt tiltrekke kompetanse til 
ulike deler av regionen, trengs god oversikt og tydelig kommunikasjon rundt bostedsattraktivitet og 
muligheter for karriereløp i alle deler av regionen. 
 
Å stimulere til gründerskap er så vidt nevnt i plandokumentet, men dette kan også med fordel tillegges 
større vekt, som strategisk grep i arbeidslivet for økt sysselsetting og verdiskaping. Kompetansebehov 
innen intraprenørskap, medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser og samfunnsentreprenørskap er ikke 
nevnt i dokumentet.  
 
Kompetanse og kvalifisering 
Karriereveiledning og tiltak for å kvalifisere arbeidstakere er tillagt stor vekt i dokumentet, med rette. 
Men kompetanseheving hos arbeidsgivere når det gjelder kvalifisering og inkludering av arbeidstakere 
har like stor betydning. Vi savner fokus på arbeidsgiveres rolle og betydningen av god ledelse som 
strategisk grep i plandokumentet. Mange utfordringer i arbeidslivet kan løses gjennom 
profesjonalisering av både lederkompetanse på alle nivå, og bedrifters rekruttering til styreverv og 
strategisk bruk av styrets kompetanse og nettverk. 
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Kompetanse og kvalifisering når det kommer til trepartssamarbeid, tillitsvalgtes rolle mv er også sentralt 
for å få til dette. Innen offentlig sektor er det etablerte systemer for dette, men i privat næringsliv kan 
det nok være mer tilfeldig. Skolering av ledere og tillitsvalgte mht roller og samarbeidsformer vil være en 
nøkkel her.  
 
En svært stor andel av kompetanseheving i arbeidslivet skjer innenfor de daglige arbeidsoppgavene, i 
arbeid med fornying og produksjons- og tjenesteutvikling. Strategien legger stor vekt på å øke 
deltagelsen i formaliserte opplæringsløp. Det er viktig, men det kan være vel så mye å hente på å øke 
kvaliteten på den løpende kompetanseutviklingen i arbeidshverdagen. Vi savner dette perspektivet.  
 
Realkompetansevurdering er nevnt som forutsetning for videre opplæringsløp, men for å ha et grunnlag 
for realkompetansevurdering, er det viktig at den forutgående, uformelle kompetansehevingen er 
effektiv og kvalitativt god. I strategiplanen er fornying gjennom forskning og innovasjon nevnt som grep 
for mer effektiv og lønnsom produksjon. Når det kommer til kompetansetiltak på dette feltet pekes det 
på formelle prosesser og opplæring, eksempelvis kompetansedeling i nettverk, studenter som ressurs, 
forskning i praksisfeltet som grep for å oppnå et mer praksisnært utdanningstilbud, samt desentraliserte 
og/eller modulbaserte opplæringsløp. Ingen av disse tiltakene bidrar til å kvalitetssikre de løpende 
innovasjonsprosessene i arbeidshverdagen. Det kreves strategisk satsing på medarbeiderdrevne 
innovasjonsprosesser, hvor alle ansatte får erfaring med å delta aktivt i prosjektpartnerskap med 
eksterne samarbeidspartnere og utviklingsmiljø. Høy lederkompetanse er avgjørende for å lykkes med 
intern kompetanseheving gjennom kvalitativt gode fornyingsprosesser.   
 
Universitetsstruktur og studietilbud 
Kommunene er opptatt av at universitetsstrukturen og studietilbudet kobles mye tettere med behovet 
for kompetanseutvikling i arbeidslivet. Overgangen fra HINT til Nord har gitt kommuner og næringsliv 
utfordringer, fordi det desentraliserte, tilpassede voksenopplæringstilbudet er falt bort. Avstanden 
mellom behovet for kompetanse i arbeidslivet og forskning og kommunikasjon innen 
universitetssektoren er økt, og er til hinder for å styrke kompetanseheving i regionen.  
Vi opplever at både UH-sektoren og forskningsinstitutter har lite fokus på og lav kompetanse innen 
praksisnær forskning, sammen med aktørene i arbeidslivet, noe som igjen hindrer utvikling av 
effektivitet og kvalitet i den løpende kompetansehevingen knyttet til fornying og tjenesteutvikling nevnt 
ovenfor.  
 
Strategien peker på behov for praktisk tilpasning av pedagogikken, for å sikre økt formalkompetanse 
blant elever. Dette støtter vi fullt ut, både i grunnopplæring og voksenopplæring. Det må gjelde alle 
elever, ikke kun for kvalifisering av særskilte grupper, som er nevnt i strategidokumentet (arbeidstakere 
med funksjonshemming og innvandrere). 
 
Vi vet at mangfold gir økt verdiskaping. Kulturforståelse må derfor være en viktig del av all 
kompetanseutvikling. 
 
For å få et regionalt kompetanseforum til å fungere etter hensikten, må det gjøres forpliktende. 
Dessuten må aktiviteten legges til eksisterende møtearenaer, for å minimere ressursbehovet blant 
aktørene i forumet.  
 
 

 

Konklusjon 

Se rådmannens innstilling 
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Til: Lisbeth Pedersen, Utdanning - seksjon Tilbud og kompetanse 

 

Fra: Randi Nordgaard Hermstad, Gauldal videregående skole 

 

Dato: 22.03.2019 

 

Dokumentnr.: 201864494-19 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

 

Gauldal videregående skole - innspill til 
kompetansestrategien  

Vi har lest gjennom kunnskapsgrunnlaget for og utkastet til kompetansestrategi for 

Trøndelag. 

I alt vesentlig slutter vi oss til strategiforslaget. Og vi har følgende innspill: 

 Karriereveiledning er framhevet i strategiplanen som et viktig verktøy for at den 

enkelte skal ta «bevisste og velinformerte valg».  Det er blant annet opprettet 

karrieresenter i Trondheim og tre steder i nordfylket.  Vi ser og er glad for at dette 

er en del av en nasjonal strategi og i samarbeid med NAV.   

 

I denne sammenhengen vil vi trekke fram den kompetansen som de videregående 

skolene har – både knytta til skolens rådgivingstjeneste men og til ressurssentrene 

som finnes på mange av skolene i sør.  Vi mener at det lokale karrierearbeidet bør 

framheves og være en sentral del av den helhetlige offentlige karriereveiledningen 

både for elever og voksne 

De videregående skolene bør gis en tydelig rolle i organiseringa av 

karriereveiledningen.  

 
 Forpliktende samarbeid i alle deler av Trøndelag 

Ny «Samfunnskontrakt for flere læreplasser» i 2016: "Alle kvalifiserte søkere skal få 

tilbud om læreplass" Hvordan samarbeider vi for å oppnå dette – både i offentlig og 

privat sektor? Det er positivt å registrere at flere av kommunene i Trøndelag Sør tar 

vare på egne ungdommer ved å tilby læreplass i hjemkommunen. Forpliktende 

samarbeidsavtaler må til.  

Kompetansebehovene knyttet til høyskoleutdannelse er også store i vår del av 

Trøndelag. Hvordan kan vi samarbeide om god karriereveiledning også til de som 

ønsker å ta høyere utdanning? De må få kunnskap om gode karrieremuligheter i 

hele regionen.  
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Gauldal videregående skole ønsker et forpliktende samarbeid mellom 

videregående opplæring, kommuner, NAV og 

næringshager/Næringsforening i alle deler av Trøndelag Sør 

 
 Trøndelag høyere yrkesfagskole – avdeling Gauldal 

Gauldal videregående skole og Gauldal fagskole ser positivt på framtida med tanke 

på muligheten for å distribuere relevant høyere yrkesfaglig kompetanse fra et større 

sammenslått fagmiljø gjennom Trøndelag høyere yrkesfagskole til alle deler av 

Trøndelag. Vi mener utvikling av nye tilbud bør skje i tett samarbeid med de 

etablerte fagskole-avdelingene i Trøndelag. Vi mener dette skoleslaget vil komme til 

å spille en stadig viktigere rolle i utdanningssystemet framover.  

Gauldal videregående skole mener høyere yrkesfaglig utdanning bør tilbys 

og distribueres ut til de ulike regionene i Trøndelag.   

 
 Voksenopplæringen 

Voksnes læring med og uten formell rett til videregående opplæring vil ikke bli 

mindre viktig framover. Den vil komme til å spille en stadig viktigere rolle både i 

inkluderingsarbeid og for oppdatering av kompetanse i et arbeidsliv i stadig endring.  

Gauldal videregående skole støtter de målsettingene for voksnes læring 

som er formulert i kompetansestrategiens kapittel 5 om Læring i 

arbeidslivet og god bruk av kompetanse.  

 
 Desentralisert høyskoleutdanning 

Med et av landets største universitet lokalisert i fylket kan en fort slå seg til ro med 

at behovet for høyere utdanning dekkes gjennom tilbud på campus – både når det 

gjelder grunnutdanning og etterutdanning.  Men det finnes et behov for både 

grunnutdanning og etterutdanning. Eksempelvis er erfaringene at desentralisert 

sykepleierutdanning rekrutterer stabil arbeidskraft til kommunene.  

Det har vært lagt til rette for desentraliserte høyskoleutdanningstilbud over lang tid. 

Røros Ressurs/Røros vgs hadde ansvar for arbeidsfeltet i tiltaksprogrammet blilyst 

som omfatta kommunene Selbu, Tydal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, 

Oppdal, Meldal, Orkanger og Rindal.  Det ble etablert et nettverk av lokale 

studiesteder (som delvis er intakt i dag) hvor videokonferanse og andre 

kommunikasjonsløsninger ble brukt.  Gjennom avtaler med HiST og 

Studiesenteret.no ble en lang rekke studietilbud tilbudt.  Dessverre ble ikke dette 

videreført ved programperiodenes utløp.  Finansiert med midler fra prosjektet, 

Statlige midler fordelt via Fylkesmannen samt brukerbetaling i noen grad.  

Gauldal videregående skole mener det bør inngås forpliktende 

samarbeidsavtaler mellom Trøndelag fylkeskommune og NTNU og 

Universitet Nord for å tilby desentraliserte studietilbud.   

 
 Kompetanseforum i Trøndelag og i Trøndelag Sør 

Gauldal videregående skole sier ja til etablering av kompetanseforum i Trøndelag og 

et eget forum for hver del av fylket – for vår region i Trøndelag Sør. Vi sier 

imidlertid nei til at en skole representerer alle de andre i et kompetanseforum for 

vår region. Vi er alle samfunnsutviklere i samarbeid med arbeid- og næringsliv. 

Derfor må alle kunne møte i et regionalt forum.  

Gauldal videregående skole sier ja til etablering av kompetanseforum i 

Trøndelag Sør og vi ønsker å delta i forumet. 
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Fosen videregående skole / Fosen ressurssenter - 
Innspill til høring om kompetansestrategi for 

Trøndelag 

Vi ser positivt på at Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et strategidokument for 

framtidig kompetanseutvikling, der det er lagt et høyt ambisjonsnivå for å utvikle et 

konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlige tjenester, og der flest mulig kan 

inkluderes i arbeidslivet.  Som distrikts-skole med stor tilbudsbredde og eget ressurssenter 

for å ivareta kompetansetilbud for voksne velger vi å belyse noen utfordringer vi har, som 

innspill til høringsutkastet. 

 

Kapittel 2: UTFORDRINGER, MULIGHETER OG MÅL 

Side 12 til 14 i Kompetansestrategien - Satsingsområder 

Strukturendringer for voksenopplæring i Trøndelag: 

 

Det innføres i løpet av våren 2019 ny struktur for voksenopplæring i Trøndelag 

fylkeskommune. Fosen Videregående Skole er tildelt rolle som en samarbeidsskole med 

Rissa Videregående skole (Indre Fosen videregående skole). Vi ser fram til dette 

samarbeidet.  

 

Vi mener at ressurssentrene bør få en sterkere rolle innenfor voksenopplæring, både med 

de utdanningsløpene Trøndelag allerede har for voksne og med de nye løpene som kommer 

til å bli innført i fylket.  Ved innføring av ny økonomimodell bør det legges til grunn at de 

lokale ressurssentrene, uavhengig om det er koordineringsskole eller samarbeidsskole 

tildeles en grunnfinansiering som bidrar til at voksnes rett og mulighet til utdanning sikres. 

Framtidas arbeidsliv ute ved kysten av Trøndelag er allerede preget av digitalisering, 

automatisering og robotteknologi både for landbruk, skogbruk og havbruk. 
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Primærnæringene ligger så absolutt ikke etter når det kommer til nytenkning. Vi må 

imøtekomme alle bransjer og næringer her ute lokalt, og tilby så fersk kompetanse som 

mulig. 

 

Sett over lang tid har de lokale ressurssentrene har hatt en tydelig rolle i 

voksenopplæringen, både for voksne med og uten utdanningsrett. Ressurssentrene har 

vært selvfinansierende og har bidratt til å styrke de lokale videregående skolenes økonomi. 

Inntektsgrunnlaget har tidligere i stor grad vært kurs for næringslivet, hvor ressurssentrene 

har tilbudt sertifiseringskurs og kompetansebevis for fagarbeidere. Dette har vært en bra 

inntektskilde og bidratt til å sikre en økonomisk buffer, som igjen har sikret at 

ressurssentrene kunne utvikle teoriforberedende kurs til praksiskandidater uten fagbrev. Vi 

ser nå at konkurransen på slike sertifiseringskurs er stor, både fra private aktører, 

opplæringskontor og spesielt fra internettbasert utdanning der man kan velge 

kompetanseheving for en billig penge digitalt. Konkurransen er tøff, og vi ser at vi ofte 

taper kampen, til tross for at vi tilbyr kurs av høy kvalitet. Det er bekymringsverdig, da det 

til slutt kan gå utover voksne med rett til utdanning i distriktene. 

 

Vi ser derfor gjerne at ressurssentrenes rolle hadde blitt mer omtalt i strategiplanen. 

 

 

Kapittel 3: GODE VALG FOR DEN ENKELTE OG SAMFUNNET 

Side 18 i Kompetansestrategien -  Karriereveiledning 

Karrieresenter: 

 

Viktigheten av god karriereveiledning kommer godt fram i teksten i Kompetansestrategien, 

også hvor dette tilbys.  De lokale ressurssentrene sin rolle mht. å gi karriereveiledning er 

imidlertid ikke omtalt. 

 

Fosen ressurssenter har i dag rollen som førstelinjetjeneste for voksne med tanke på 

karriereveiledning og støtte til voksne som trenger dette. Vi er behjelpelige med kartlegging 

av tidligere utdanning og praksis, hvor vi deretter bistår med innsøking til ViGO Voksen for 

utdanning, realkompetansevurdering og praksisvurdering.  Dette er tidkrevende prosesser, 

med relativt liten økonomisk kompensasjon slik ordningen er i dag.  

 

Vi anbefaler derfor at de lokale ressurssentrenes rolle som karrieresenter styrkes 

økonomisk, utover det tilskuddet som tilføres i dag. Dette for å sikre at voksne bosatt i 

distriktet fortsatt skal få den veiledning som er nødvendig. 

 

Kapittel 4: UTDANNINGSSYSTEM SOM BIDRAR TIL TILSTREKKELIG OG RELEVANT 

KOMPETANSE OG ARBEIDSKRAFT 

Side 20 til 24 i Kompetansestrategien 

Desentralisert fagskole og høgskoler: 

 

Vi synes det er positivt at det skal satses på bedre samordning på tvers av 

utdanningsnivåene. På Fosen er det mange som ønsker et godt tilbud lokalt for å kunne ta 

enten fagskolepoeng eller høyskolestudium uten at man må pendle for å oppnå dette.  

Spesielt fagarbeidere med mellomleder-status i sin bedrift har ytret ønske overfor Fosen 

Ressurssenter på akkurat dette. 
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Kapittel 5: LÆRING I ARBEIDSLIVET OG GOD BRUK AV KOMPETANSE 

Side 26 til 30 i Kompetansestrategien 

Nye utdanningsløp: 

 

Prosjektet Modulstrukturert fag- og yrkesutdanning er kommet godt i gang i Trøndelag. 

Fosen ressurssenter deltar i dette prosjektet med elever i salgsfaget. Målgruppen for 

prosjektet er voksne med utdanningsrett, rekruttert via NAV fra utenforskapet. Dette er 

gjerne voksne som både i skole og arbeidsliv har startet og sluttet ved opptil flere 

utdanninger. Vi erfarer at den grundige oppfølgingen og tilstedeværelsen et ressurssenter 

kan gi disse elvene er et stort pluss for elevene som følger prosjektet. Det er derfor viktig å 

legge til rette for at ansvaret for prosjektet forankres hos ressurssentrene, når det nå er 

foreslått at prosjektet skal utvides både i tid og antall fag. 

 

Vi mener at ressurssentrene også har gode forutsetninger for å administrere tilbudet 

«Fagbrev på jobb», som er ment for kandidater som gjerne vil få et langt løp fram til 

fagbrevet; mye lenger enn ordinær lærlingtid. Det er derfor viktig at disse får hjelp og 

støtte til teoriopplæring i programfagene. Vi ser at ressurssenteret vil fungere som et 

bindeledd mellom kandidater til Fagbrev på jobb og videregående skole. 

 

Ved at ansvaret for disse nye utdanningsforløpene forankres hos ressurssentrene, og at det 

i tillegg innføres en grunnfinansiering vil en også trygge det videre arbeidet med utvikling 

av teoriforberedende kurs ute i distriktene. Det vil sikre at voksne kan øke sin kompetanse 

og ta utdanning der de faktisk bor. Ressurssentrene vil med det fastholde sitt 

samfunnsansvar og være den beste tilbyderen på utdanning for voksne. 

 

Konklusjon 

Vi mener det er viktig at ressurssentrene ved de videregående skolene, som tilbydere av 

utdanning og kompetanseheving for voksne fremdeles får beholde sin selvstendighet og 

fleksibilitet.  Vi håper at Kompetansestrategien for Trøndelag også kan tydeliggjøre 

ressurssentrenes rolle i arbeidet med å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv, en 

god offentlig sektor og at flest mulig er i arbeid. 

 

 

Arve Ophaug       Maia Revdal 

Avdelingsleder Fosen ressurssenter    Rektor 
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FRAMTIDSRETTET ARBEI FRAM MOT 2030 
 
 
Snåsa formannskap har i møte den 19.03.2019 behandlet sak 46/19 og fattet slikt vedtak: 
 
Snåsa formannskaps vedtak: 

1. Snåsa kommune mener det er positivt at fylkeskommunen utarbeider en egen 
kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med innhenting av 
underlag og vurderinger.  

2. Snåsa kommune slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger med 
følgende tillegg,- 
- Det oppfordres til samhandling med nettverk for karriereveiledere i grunnskolen og 

videregående skole. 
og oversender disse som innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
 
Dette til Deres orientering. 
 
 
Jijnjh heelsegh / Vennlig hilsen 
 
Roy-Bjarne Hemmingsen 
Raeriålma/Rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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HØRING - INNSPILL TIL HVORDAN VI KAN SIKRE ET MEST MULIG 
OMSTILLINGSDYKTIG OG FRAMTIDSRETTET ARBEIDS- OG 
NÆRINGSLIV FRAM MOT 2030 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Høringsutkast - Kompetansestrategi for Trøndelag - sikre et mest mulig omstillingsdyktig og 
framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030 

 
Ikke vedlagte dokumenter: 
Ingen 
 
Hjemmel for behandling: 
Egenkompetanse i medhold av delegasjonsreglementets pkt. 4.1.1. 
 
Saksopplysninger: 
Saken har vært underlagt felles saksbehandling gjennom Inn- Trøndelag samarbeidet. Saksbehandler 
har vært Grete Waaseth. 
 
Fra Trøndelag fylkeskommune er mottatt forslag til kompetansestrategi for Trøndelag- til høring.  
Høringsutkastet har tre hovedmål og ni delmål. Disse er:  
 
1. Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel 
etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 
 
- Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse skal gi grunnlag for  
   dialog, analyse og planlegging av utdanningstilbud. 
- Tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester for alle innbyggere i Trøndelag skal gi grunnlag  
   for gode valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot kjønnstradisjonelle utdanningsvalg,  
   innvandreres behov for karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv og samiske forhold. 
 
2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 

kompetansebehov. 
 
- Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging 
   og dimensjonering av utdanningene. 
- Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp. 
- Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. 
- Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 
   opplæringsløp. 
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3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god 
bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov. 
 

- Flere investerer i kompetanseutvikling. 
- Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. 
- Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen. 
 
Et sentralt tiltak som løftes fram i strategien er etablering av Kompetanseforum Trøndelag. Dette skal 
være et forpliktende samarbeid på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikken i Trøndelag. 
Fylkeskommunen utpekes som ansvarlig for etablering og drift av forumet.  
 
Før saksframlegget her er utarbeidet, er høringsdokumentene drøftet med representanter for Steinkjer 
næringsselskap, voksenopplæringa i Steinkjer og oppvekstetaten i kommunen.    
 
 
Vurdering: 
Strategiplanen er gjennomarbeidet og omfatter sentrale tema. Målsettinger og satsingsområder er 
relevante for arbeidslivet. Det er viktig og riktig at fylkeskommunen tar den rollen de her legger opp 
til, som pådriver og koordinator innen kompetanseområdet.  
 
Vi har ellers noen kommentarer til planen og råd med hensyn til handlingsplanen som skal utarbeides- 
for å gjøre strategien enda mer presis.  
 
Tilrettelegging for involvering 
Kommunene og øvrig næringsliv kunne med fordel vært mer involvert tidlig i strategiarbeidet, for å 
sikre at strategien forankres hos aktørene i arbeidslivet. Eierskap til bakgrunnskunnskap og 
målsettinger fører til at strategiske grep blir implementert. For å sikre forankring bør det bør være et 
mål at strategi og handlingsplan skal være kjent blant alle aktører i arbeidslivet. Det krever at innholdet 
i dokumenter gjøres lettere tilgjengelig. Strategiplanen består av relativt tunglest tekst. Formidling via 
enklere tekster, bilder og video vil bli viktig for å nå ut med innholdet.  
 
Tydelig og målbare mål 
Vi vil også understreke betydningen av tydelige KPI’er, for å sikre måloppnåelse. Vi anbefaler å 
tydeliggjøre hvilke hovedindikatorer resultatmålingen skal skje i forhold til. Viktige nøkkeltall må 
være kjent blant aktørene i arbeidslivet. Når hver enkelt aktør vet hva som blir målt, blir det enklere å 
se hvilken innsats den enkelte kan gjøre, for å sikre god måloppnåelse, samlet sett for regionen. 
 
Konkretisering 
Innretningen på strategiplanen er på et svært overordnet nivå. Vi kunne tenkt oss noe mer 
konkretisering på enkelte områder, eksempelvis:  

- Lokale tilpasninger, etter som behov og tiltak kan variere mellom by og land og kyst og innland. 
- Vi savner en oversikt over aktørbildet, sammenstilt med livsløpet til arbeidstakere/gründere. Ut fra et 

slikt bilde, kan man se ansvarsfordeling mellom aktører, og når i livsløpet det vil være mest å sette inn 
tiltak for kompetanseheving og karriereutvikling.  

- Oversikt over behovet for ny kompetanse i arbeidslivet i strategiplanperioden. Dette er nevnt i 
oppsummeringa av kapittel 3, og blant oppgavene for kompetanseforum Trøndelag i kapittel 6. Vi 
antar derfor at det vil bli en del av handlingsplanen. Vi mener imidlertid at noe mer konkretisering av 
kompetansebehov kunne vært ønskelig også i strategiplanen, som grunnlag for valg av 
satsingsområder og målformuleringer. 

- Oversikt over regionens bostedsattraktivitet, hvilke kompetanser vi har i ulike deler av regionen, og 
hvilke muligheter for karriereløp det gir. 
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Dette er elementer som vi mener ville vært naturlig å konkretisere i strategiplanen, men hvis det ikke 
er mulig i sluttføringen av dokumentet, anbefaler vi at det tas inn i arbeidet med handlingsplanen. 
 
Kvalifisering kontra gründerskap 
Vi stiller spørsmål ved at kvalifisering av arbeidsstyrken i regionen er tillagt såpass mye større vekt 
enn rekruttering av gründere, ledertalenter og arbeidstakere utenfra til regionen. Det ene utelukker ikke 
det andre, og vi mener at en bedre balanse vil styrke strategiplanen. For å aktivt tiltrekke kompetanse 
til ulike deler av regionen, trengs god oversikt og tydelig kommunikasjon rundt bostedsattraktivitet og 
muligheter for karriereløp i alle deler av regionen. 
 
Å stimulere til gründerskap er så vidt nevnt i plandokumentet, men dette kan også med fordel tillegges 
større vekt, som strategisk grep i arbeidslivet for økt sysselsetting og verdiskaping. Kompetansebehov 
innen intraprenørskap, medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser og samfunnsentreprenørskap er ikke 
nevnt i dokumentet.  
 
Kompetanse og kvalifisering 
Karriereveiledning og tiltak for å kvalifisere arbeidstakere er tillagt stor vekt i dokumentet, med rette. 
Men kompetanseheving hos arbeidsgivere når det gjelder kvalifisering og inkludering av arbeidstakere 
har like stor betydning. Vi savner fokus på arbeidsgiveres rolle og betydningen av god ledelse som 
strategisk grep i plandokumentet. Mange utfordringer i arbeidslivet kan løses gjennom 
profesjonalisering av både lederkompetanse på alle nivå, og bedrifters rekruttering til styreverv og 
strategisk bruk av styrets kompetanse og nettverk. 
 
Kompetanse og kvalifisering når det kommer til trepartssamarbeid, tillitsvalgtes rolle mv er også 
sentralt for å få til dette. Innen offentlig sektor er det etablerte systemer for dette, men i privat 
næringsliv kan det nok være mer tilfeldig. Skolering av ledere og tillitsvalgte mht roller og 
samarbeidsformer vil være en nøkkel her.  
 
En svært stor andel av kompetanseheving i arbeidslivet skjer innenfor de daglige arbeidsoppgavene, i 
arbeid med fornying og produksjons- og tjenesteutvikling. Strategien legger stor vekt på å øke 
deltagelsen i formaliserte opplæringsløp. Det er viktig, men det kan være vel så mye å hente på å øke 
kvaliteten på den løpende kompetanseutviklingen i arbeidshverdagen. Vi savner dette perspektivet.  
 
Realkompetansevurdering er nevnt som forutsetning for videre opplæringsløp, men for å ha et grunnlag for 
realkompetansevurdering, er det viktig at den forutgående, uformelle kompetansehevingen er 
effektiv og kvalitativt god. I strategiplanen er fornying gjennom forskning og innovasjon nevnt som grep 
for mer effektiv og lønnsom produksjon. Når det kommer til kompetansetiltak på dette feltet pekes det 
på formelle prosesser og opplæring, eksempelvis kompetansedeling i nettverk, studenter som ressurs, 
forskning i praksisfeltet som grep for å oppnå et mer praksisnært utdanningstilbud, samt desentraliserte 
og/eller modulbaserte opplæringsløp. Ingen av disse tiltakene bidrar til å kvalitetssikre de løpende 
innovasjonsprosessene i arbeidshverdagen. Det kreves strategisk satsing på medarbeiderdrevne 
innovasjonsprosesser, hvor alle ansatte får erfaring med å delta aktivt i prosjektpartnerskap med 
eksterne samarbeidspartnere og utviklingsmiljø. Dette er kjernen i Steinkjer kommunes forsknings- 
og utviklingsstrategi. Høy lederkompetanse er avgjørende for å lykkes med intern kompetanseheving 
gjennom kvalitativt gode fornyingsprosesser.   
 
 
 
 



 Arkivsak  19/566 
 HØRING - INNSPILL TIL HVORDAN VI KAN SIKRE ET MEST MULIG OMSTILLINGSDYKTIG OG FRAMTIDSRETTET 
ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV FRAM MOT 2030 

 Side 4 av 4

Universitetsstruktur og studietilbud 
Kommunene er opptatt av at universitetsstrukturen og studietilbudet kobles mye tettere med behovet 
for kompetanseutvikling i arbeidslivet. Overgangen fra HINT til Nord har gitt kommuner og 
næringsliv utfordringer, fordi det desentraliserte, tilpassede voksenopplæringstilbudet er falt bort. 
Avstanden mellom behovet for kompetanse i arbeidslivet og forskning og kommunikasjon innen 
universitetssektoren er økt, og er til hinder for å styrke kompetanseheving i regionen.  
Vi opplever at både UH-sektoren og forskningsinstitutter har lite fokus på og lav kompetanse innen 
praksisnær forskning, sammen med aktørene i arbeidslivet, noe som igjen hindrer utvikling av 
effektivitet og kvalitet i den løpende kompetansehevingen knyttet til fornying og tjenesteutvikling 
nevnt ovenfor.  
 
Strategien peker på behov for praktisk tilpasning av pedagogikken, for å sikre økt formalkompetanse 
blant elever. Dette støtter vi fullt ut, både i grunnopplæring og voksenopplæring. Det må gjelde alle 
elever, ikke kun for kvalifisering av særskilte grupper, som er nevnt i strategidokumentet 
(arbeidstakere med funksjonshemming og innvandrere). 
 
Vi vet at mangfold gir økt verdiskaping. Kulturforståelse må derfor være en viktig del av all 
kompetanseutvikling. 
 
For å få et regionalt kompetanseforum til å fungere etter hensikten, må det gjøres forpliktende. 
Dessuten må aktiviteten legges til eksisterende møtearenaer, for å minimere ressursbehovet blant 
aktørene i forumet.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Snåsa kommune mener det er positivt at fylkeskommunen utarbeider en egen 
kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med innhenting av 
underlag og vurderinger.  

2. Snåsa kommune slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og 
oversender disse som innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
 
Behandling/vedtak i Snåsa formannskap den 19.03.2019 sak 46/19 
Behandling: 
Ingeborg Berg fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2. 
Det oppfordres til samhandling med nettverk for karriereveiledere i grunnskolen og videregående 
skole. 
 
Votering. 
Ingeborg Berg sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Forslag til vedtak med det vedtatte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Snåsa formannskaps vedtak: 

1. Snåsa kommune mener det er positivt at fylkeskommunen utarbeider en egen 
kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med innhenting av 
underlag og vurderinger.  

2. Snåsa kommune slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger med 
følgende tillegg,- 
- Det oppfordres til samhandling med nettverk for karriereveiledere i grunnskolen og 

videregående skole. 
og oversender disse som innspill til å gjøre strategien enda bedre. 



Fra: Marit S. Eriksen <marit.eriksen@introtrainee.no> 
Sendt: onsdag 20. mars 2019 10:58 
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Hei! 
 
På vegne av Traineeordningene i Trøndelag, så har vi lagd et høringssvar til Kompetansestrategien for 
Trøndelag. Høringssvaret ligger vedlagt! 
 
Med vennlig hilsen  

Intro Trainee 
 
Marit S. Eriksen 

Daglig leder  
 
Jakob Weidemannsgt. 9, 7713 Steinkjer  
 Epost:   marit.eriksen@introtrainee.no 
 Tlf:       +47 93 44 12 47 
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Innspill til høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag» 

Traineeordningene i Trøndelag mener at høringsutkastet til Kompetansestrategi for Trøndelag er et 

godt skrevet dokument som inneholder viktige punkt for å nå målene om et konkurransedyktig 

næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet i 

Trøndelag. 

Vi har et par kommentarer til dokumentet, som vi håper arbeidsgruppa ser på: 

Flere steder i dokumentet står det at «Nyutdannede tilfører arbeidslivet ny kompetanse, men utgjør 

kun 3 % av arbeidsstyrken». Det stemmer nok at nyutdannede utgjør 3 % av arbeidsstyrken, og ser 

man på en gjennomsnittlig arbeidskarriere så vil denne være på rundt 40 år. Statistisk sett vil man i 

hver aldersgruppe ha 2,5 % av arbeidsstyrken. I så måte er de nyutdannede minst like mange og 

minst like viktige som hver enkelt aldersgruppe i yrkeslivet deretter. Slik dokumentet nå er formulert, 

så er vår vurdering at det gir inntrykk at de nyutdannede er en uvesentlig og liten andel av 

arbeidsstyrken, og dette er uheldig etter vår mening. Rekrutterer man nyutdannede, så rekrutterer 

man også en person som i de fleste tilfellene etablerer seg og stifter familie, og totalen av dette gjør 

at de nyutdannede er ekstra viktige. Traineeordningene i Trøndelag ønsker å få frem at man ikke skal 

bagatellisere denne yrkesgruppen, noe som vi delvis leser dokumentet til å gjøre nå. 

Ellers er det flott at traineeordningene er nevnt og løftet opp i dokumentet. Selv skulle vi gjerne sett 

at vi fikk enda litt større plass, og gjerne som et eget kulepunkt under hovedmål 3 og delmål 9. 

Forslag til endring av tekst i dette kulepunktet er som følgende: 

 -Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen, hvor traineeordningene er et 

godt verktøy spesielt tilpasset yngre nyutdannede. 

I tillegg ser vi at under punkt 5.2.2 – Rekruttering av arbeidstakere med spisskompetanse til hele 

regionen, så burde traineeordningene også vært nevnt i dette avsnittet som et verktøy og en aktør 

som kan være med å stimulere til å lykkes med dette målet.   

 

På vegne av Trainee Trøndelag: 

Olav Weglo, Trainee Namdal 

Trude Heggstad, KystTrainee 

Samareh Granqvist: Fjelltrainee 

Marit S. Eriksen, Intro Trainee   

 

Til slutt litt informasjon om traineeordningene:  

En traineestilling er spesielt attraktiv for nyutdannede. Bedriftene får tilgang til flere søkere kontra 

ved faste ansettelser og en får ofte en høyere kvalitet på søkermassen. Nettverk, samlinger og 

generelt merverdien av å være trainee er viktig for en nyutdannet, og gjør at traineeordningene har 

høye søkertall.  

Man får synliggjort spennende karrieremuligheter for unge ute i distriktene. 

Traineeordningene gjør lokale kompetansekartlegginger, lyser ut stillinger og henter inn traineer til 

ulike private og offentlige virksomheter i regionen. Letter tilgangen på ny kompetanse, gjør det 



enkelt for en bedrift å teste ut ny kompetanse. Dette ender som regel i at ca. 80 % av traineene 

ender opp med faste ansettelser i etterkant av traineeløpet.   

Jevn tilstrømming av unge folk i bedriften er viktig selv om det ikke ender opp med faste ansettelser.  

Bieffekt av å ansette traineer er at ofte en partner er med. Samfunnsregnskapet er større enn hver 

enkelt trainee.   
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Høringsuttalelse kompetansestrategien Trøndelag 
 

Strategien som er sendt ut til høring er grundig og dekker bredt og er et godt utgangspunkt for å 
jobbe videre med kompetanse i Trøndelag.  Det er viktig med en bred tilnærming, fordi mange 
aktører skal involveres og ha et eierskap når strategien skal iverksettes. NAV Trøndelag har gått 
igjennom dokumentet og har noen kommentarer og innspill: 
 

For NAV er unge uten fullført utdanning og innvandrere utenfor EØS en særlig prioritet – dette er 
grupper som gjerne trenger fleksible løp mot arbeidslivet. I dag står 15 000 oppført med nedsatt 
arbeidsevne hos NAV i Trøndelag, 7 550 av disse har som mål å skaffe seg arbeid, 3 600 har øke 
deltakelse eller mål om arbeid. Samtidig roper deler av norsk arbeidsliv etter kompetanse, spesielt 
innenfor helsesektoren og håndverksyrkene. For å lykkes å øke overgang til arbeid ser vi behov for å 
skape en mer fleksibel opplæring som gir kompetanse gjennom større vektlegging av praksis og 
individuelt tilrettelagte løp.   
 
Utfordringene vi har framover for å få flere av de som står utenfor arbeidslivet i jobb innebærer også 
at vi har en felles inkluderingsforståelse i bunnen. Dette gjelder alt fra veiledere i NAV til 
karriereveiledere og lærere og arbeidsgivere. Denne forståelsen må legges til grunn for at vi skal 
lykkes i tillegg til gode system og verktøy.  
 
Det er stort fokus i strategien på de som er allerede er i jobb – NAV mener også at det er viktig at de 
som står utenfor arbeidslivet i dag vektlegges i strategien.  
 
Vi synes det er veldig bra at det er et fokus på karriereveiledning. Internasjonale undersøkelser viser 
at karriereveiledning står for svakt i Norge. NAV mener at bedre karriereveiledning vil øke 
treffsikkerheten på individnivå, og samtidig får næringsliv og offentlig sektor bedre og mer motiverte 
medarbeidere. Vi vil presisere at det er viktig at vi tenker karriereveiledning i en tidlig fase.   
 
Kompetansestrategien må også være med på å sette både utdanningsinstitusjonene og næringslivet 
bedre i stand til å møte framtidens kompetansebehov og utfordringer. Vi må jobbe kunnskapsbasert 
- bedre datafangst og analyser gir mer treffsikre prioriteringer ved utdanningstilbud, oppfølging, 
tiltak og satsinger. Et viktig satsingsområde må være å styrke samarbeidet mellom forsknings- og 



 
 

 
 
 

kompetansemiljøer, utdanning og næringsliv. Her har vi en vei å gå. I oppdrettsnæringen er det gode 
erfaringer som kan overføres til andre områder. (Kompetansesenter for blå sektor).  
 
Omstillingstakten i arbeidslivet vil øke – folk vil skifte jobb hyppigere og oppdatere kompetansen 
oftere. NAV (omverdensanalysen) venter lav ledighet blant høyt utdannede og yrkesfagutdannede 
(særlig helsefag og håndverksfag). Anslaget på jobber som blir automatisert bort er redusert fra 33% 
til 6 %. Det ventes likevel at en av fire jobber vil gjennomgå store endringer. Undersøkelser viser at 
en av fire brukere av NAV har mangelfulle eller fraværende digitale ferdigheter.  
NAV er opptatt av mobilitet, både geografisk og yrkesmessig. Det vil komme nye jobber i andre 
næringer og på andre steder enn der jobbene forsvinner fra, dette gjør at vi må legge til rette for 
større mobilitet.   
 
En felles konkret satsning er “Nye Veier”. Her er det estimert et behov for 1000 ansatte i region. 
Hvordan kan vi sammen utvikle gode kvalifiseringsløp som sikrer bygg og anlegg tilstrekkelig 
arbeidskraft?  
 
Frivillig sektor får større og større betydning i samfunnet. Mye av offentlig sektor har klare føringer 
på hva og hvordan ting skal gjøres. Her kommer frivillig sektor inn og har muligheter til å være mer 
fleksibel. Samarbeid med frivillig sektor bør styrkes og tydeliggjøres noe i strategien.  
 
Når kompetansestrategien skal iverksettes er det viktig å finne fleksible og lite byråkratiske 
samhandlingsarenaer. Dette vil være en viktig forutsetning for å sette kompetansestrategien ut i 
livet. Strategien må resultere i konkrete handlinger regionalt og lokalt.   

  
 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 
Bente Wold Wigum 
direktør 
NAV Trøndelag 
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Høringsuttalelse fra Hitra kommune - Innspill til "Kompetansestrategi for 
Trøndelag"

Viser til høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag» fra Trøndelag Fylkeskommune. Hitra 
kommune gir med dette sin høringsuttalelse igjennom Orkdalsregionen, samt direkte til 
Trøndelag fylkeskommune.

I arbeidet med høringsuttalelsen har Hitra kommune gjennomgått kompetansestrategien i 
rådmannens ledergruppe og i personalseksjonens faggruppe. I tillegg har det vært innhentet 
innspill fra Hitra næringsforening. Med bakgrunn i gjennomført prosess har Hitra kommune 
følgende merknader til høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag»:

1. Kompetansestrategiens perspektiv
Hitra kommune vurderer det som avgjørende for kompetansestrategiens forankring at den er 
utformet med bakgrunn i et samfunnsperspektiv og et individperspektiv. På den måten skaper 
strategien en helhetlig balanse mellom individets behov for kompetanseutvikling og 
næringslivets krav til fremtidig kompetanse. Strategiens målgruppe er den voksne befolkning og 
deres behov for kompetanseutvikling. Ettersom statistikken lagt til grunn fastslår at 66,8 % av 
befolkningen i Trøndelag mellom 15 og 75 år var yrkesaktiv i 2017, favner kompetansestrategien 
en stor bredde av Trøndelags befolkning. Hitra kommune anser dette som en hensiktsmessig 
avgrensning.  

2. Kompetansestrategiens satsingsområder
Kompetansestrategiens satsingsområder er utfyllende og i utgangspunktet dekkende for 
Trøndelags kompetansestrategi. Målhierarkiet med satsingsområder, hovedmål og delmål kan 
imidlertid bli såpass omfattende at beskrivelse av og hensikten med enkelte delmål blir utydelig. 
Videre redegjørelse vil konkretisere dette ytterligere.
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2.1. Satsingsområde 1: Gode valg for den enkelte og samfunnet
 
Under dette satsingsområdet er hovedmålet: «helhetlig system for karriereveiledning skal gi 
bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen 
kompetanse.»

Hovedmålet er konkretisert ytterligere ved hjelp av to delmål:
1. Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel skal gi grunnlag for dialog, analyse 
og planlegging av utdanningstilbud.
2. Tilgang til offentlige karriereveiledingstjenester for alle innbyggere skal gi grunnlag for gode 
valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot kjønnstradisjonelle utdanningsvalg, innvandreres 
behov for karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv og samiske forhold

Konklusjon delmål 1: Hitra kommune anser det som hensiktsmessig at ulike undersøkelser og 
analyser av kompetansebehovet nasjonalt og regional ses i sammenheng. I utarbeidelsen av en 
regional kompetansepolitikk må forskjeller mellom lokale og regionale forhold bli ivaretatt. Det 
er, og vil etter all sannsynlighet fremdeles være, store lokale forskjeller i kompetansebehov og -
krav internt i Trøndelag i fremtiden. Et regionalt kunnskapsgrunnlag må ivareta og belyse dette.

Konklusjon delmål 2: Å etablere et karriereveiledningstilbud for voksne som skal styrke den 
enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg, vurderes som en suksessfaktor 
for et fremtidig arbeidsliv i kontinuerlig omstilling. Karriereveiledning spesielt utviklet innenfor 
seniorperspektivet, integreringsperspektivet, kjønnsperspektivet og veiledning i samisk 
perspektiv er vesentlig. 

Kompetansestrategien legger til grunn at 66,8% av befolkningen i Trøndelag er yrkesaktiv. 
Strategien legger også til grunn at arbeidslivet er i omstilling, og at flere arbeidstakere vil skifte 
jobb eller karrierevei i løpet av livet. Hitra kommune anfører at det mangler et femte perspektiv 
innenfor karriereveiledningstilbudet, og det er fokuset på arbeidstakere i et arbeidsliv i 
kontinuerlig omstilling. Karriereveiledningstilbudet bør omfatte arbeidstakere i jobb som trenger 
veiledning i skifte av karrierevei, omskolering eller etter- og videreutdanning. For å etablere et 
omstillingsdyktig arbeidsliv, er dette et perspektiv som bør prioriteres innenfor 
karriereveiledningstilbudet på lik linje med de andre perspektivene. Ansvaret for arbeidstakers 
karriereveiledning bør ikke overlates til den enkelte arbeidsgiver i sin helhet.

Uttalelse fra Hitra næringsforening:
 Regionalt kunnskapsgrunnlag og regional kompetansepolitikk må ta hensyn til lokale 

forskjeller.  Kompetanseforums organiseringsmodell er viktig i denne sammenhengen
 Karriereveiledning spesielt utviklet innenfor integreringsperspektivet.  Utfordringer i.f.t 

språk gjør dørstokken høy for mange voksne utenlandske tilflyttere når det gjelder 
utdanning/videreutdanning.  Fylkeskommunen bør legge til rette for profesjonelt tilpasset 
og gratis språkopplæring, og arbeidsgivere og utdanningsinstitusjonen bør stille krav til 
gjennomføring.

 Arbeidstakere i et arbeidsliv i kontinuerlig utvikling og omstilling.  Ansvaret for 
arbeidstakeres karriereveiledning bør ikke overlates til den enkelte arbeidsgiver alene.  
Situasjonen innenfor den enkelte bransje er ofte den samme regionalt, nasjonalt og noen 
ganger også internasjonalt.  Dette bør Fylkeskommunen hensynta i strategiutviklingen 
ved god kommunikasjon om erfaringer, forventninger, mål og tiltak med de mest 
kompetente bransjeaktørene uavhengig av hvor de driver sin virksomhet.
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2.2.  Satsingsområde 2: Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant 
kompetanse og arbeidskraft

Under dette satsingsområdet er hovedmålet: Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem 
som møter arbeidslivets kompetansebehov.

Hovedmålet er konkretisert ytterligere ved hjelp av fire delmål:
1. Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging og 
dimensjonering av utdanningene:

1. Utvikle og utfordre den videregående opplæring i samsvar med arbeidslivets 
behov for og kapasitet til å bidra til videregående opplæring. 

2. Høyere yrkesfaglig utdanning skal utvikles i tråd med arbeidslivets behov
3. Universiteter og høgskoler skal aktivt samarbeide med arbeidslivet for å utvikle 

opplæringsbehov i regionen.
2. Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp.
3. Økt innovasjon og entreprenørskapskompetanse.
4. Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 
opplæringsløp.

Konklusjon delmål 2.2.1.1.: Hitra kommune anfører at økt fleksibilitet i videregående 
opplæringen vil kunne bidra til en større bredde i fagtilbudet ved de videregående skolene. Dette 
vil spesielt kunne være positivt for mindre videregående skoler som da vil få muligheten til å 
tilby en større bredde i fagtilbudet. Ved økt fleksibilitet i opplæringen, hvor et større omfang av 
opplæringen legges til bedrift, vil dette kunne være en medvirkende faktor i å redusere 
frafallstallet i videregående skole.

Konklusjon delmål 2.2.1.2: Hitra kommune anfører at det er betydningsfullt at fagskolene blir 
en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet. 

Konklusjon delmål 2.2.1.3: Hitra kommune anfører at behovet for tettere kontakt mellom 
utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet er helt nødvendig for fremtidig kompetansekrav og -
behov. Kommunen har en tydelig forventning til at utdanningsinstitusjonen blir mer aktiv opp 
mot næringslivet, slik at det utvikles mer relevante utdanningstilbud. Kommunen har også en 
forventning om at utdanningsinstitusjonene etablerer flere desentraliserte relevante 
utdanningstilbud, slik at arbeidstakere har anledning til å tilegne seg formell kompetanse 
samtidig som de er i arbeid. En slik tilnærming til utdanningstilbudet er helt avgjørende for at en 
distriktskommune som Hitra skal få utviklet kompetansen det er, og vil være behov for, i 
fremtiden.

Konklusjon delmål 2.2.2: Hitra kommune anfører at det kan være formålstjenlig med økt 
samhandling mellom videregående utdanning og høyrere utdanning, for å lette overgangen til 
høyere utdanning. 

Konklusjon delmål 2.2.3: Hitra kommune anfører at det er positivt at innovasjon- og 
entreprenørskapskompetanse er en del av kompetansestrategien. Delmålet er imidlertid ikke 
tydelig nok på hvordan innovasjon- og entreprenørskapskompetanse skal være en del av 
omstillingskompetansen i Trøndelag fremover. 
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Konklusjon delmål 2.2.4: Hitra kommune anfører at det er positivt at utdanningssystemet og 
arbeidslivet må samarbeide ytterligere for å sikre at flere voksne utenfor arbeidslivet kommer ut i 
arbeid. For å muliggjøre slike løsninger må det opprettes flere desentraliserte 
utdanningsmuligheter i distriktene. Finansielle støtteordninger som muliggjør utvidet 
tilrettelegging hos arbeidsgivere bør etableres og opprettholdes. Kommunen ser en tendens til at 
de fleste kostnader skal dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett, og dette ble spesielt tydelig da 
tilretteleggingstilskuddet ble avviklet før jul i forbindelse med den nye IA-avtalen. Dette 
vanskeliggjør arbeidsgivers tilretteleggingsmuligheter.

Uttalelse fra Hitra næringsforening:
 Kommunen har en tydelig forventning til at utdanningsinstitusjonen blir mer aktiv opp 

mot næringslivet, slik at det utvikles mer relevante utdanningstilbud.  
 Flere desentraliserte utdanningsmuligheter i distriktene.
 Finansielle støtteordninger etableres og opprettholdes.
 Det bør utarbeides en Best Practice modell som belyser mulig fordeling av ansvar og 

oppgaver hos næringsorganisasjoner, næringsaktører, utdanningsinstitusjoner, kommuner 
og fylke.

2.3. Satsingsområde 3: Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse

Under dette satsingsområdet er hovedmålet: Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av 
gode læringsmuligheter og god bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar 
med arbeidslivet behov.

Hovedmålet er konkretisert ytterligere ved hjelp av tre delmål:
1. Flere investerer i kompetanseutvikling. 

1. Deltakelse i kompetansefremmende aktiviteter blir skapt gjennom økt motivasjon for 
læring.
2. Ordningene innen fagopplæring er godt kjent og det utdannes flere faglærte
3. Voksne med svak tilknytning til arbeidslivet får styrket sin kompetanse ut fra 
forutsetninger og behov for å mestre arbeidslivet.
4. Voksne med realkompetanse får formell dokumentasjon på sin kunnskap og et godt 
grunnlag for å planlegge videre opplæring.

2. Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i framtidig arbeids- og 
samfunnsliv.

1. Det må videreutvikles fleksible og effektive kompetansetilbud rettet mot arbeidslivet.
2. Kompetanseheving er satt i system for å utnytte nye teknologier til mer effektiv og lønnsom 
produksjon og bedre offentlige tjenester.

3. Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen

Konklusjon 2.3.1.1. Hitra kommune anfører at kompetanseheving forutsetter tilrettelegging fra 
arbeidsgiver, og interesse og motivasjon hos arbeidstaker. Strategien er lite konkret i sin 
tilnærming til hvordan arbeidsgiver skal stimulere til læringsmotivasjon og bygge læringsevne 
hos arbeidstakere. Fylkeskommunen bør ta en mer aktiv og tydelig rolle i dette arbeidet, og ikke 
henvise til studieforbund og andre frivillige organisasjoner som alternative læringsarenaer. 
Strategien bør vektlegge en mer strategisk tilnærming til videreutvikling av arbeidstakers 
basiskunnskaper i samsvar med arbeidsgivers kompetansebehov.
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Konklusjon 2.3.1.2.: Hitra kommune anfører at det er viktig å synliggjøre hvordan de ulike 
ordningene innen fagopplæringen fungerer og fordelene med å være lærebedrift.

Konklusjon 2.3.1.3.: Hitra kommune anfører at for å tilbakeføre uføretrygde til arbeidslivet er 
det viktig at ulike etater bidrar til å gi den enkelte kompetanseutvikling som samsvarer med 
næringslivets kompetansekrav.

Konklusjon 2.3.1.4.: Hitra kommune anfører at en realkompetansevurdering for den enkelte 
arbeidstaker vil være positivt da det vil legge grunnlaget for videre opplæringsløp og 
formalisering av kompetanse.

Konklusjon 2.3.2.1.: Hitra kommune anfører at det er et betydelig behov for fleksible og 
effektive kompetansetilbud i øyregionen. For å dekke kompetansebehovet er det nødvendig å 
etablere grunn-, etter- og videreutdanning for egne innbyggere. For at dette skal være mulig må 
kompetansetilbyderne i regionen ha tettere kontakt med næringslivet, og tilby flere relevante 
desentraliserte og/eller modulbaserte opplæringsløp. Desentraliserte utdanningsløp i øyregionen 
har, frem til nå, som regel vært gjennomført med andre samarbeidspartnere enn NTNU og Nord 
Universitet. Det er behov for at utdanningsinstitusjonene i regionen samarbeider tettere med 
næringslivet for å utvikle relevante desentraliserte utdanningen som samsvarer med nåværende 
og fremtidige kompetansekrav i regionen. 

Konklusjon 2.3.2.2.: Hitra kommune anfører at kompetansebygging for å fremme utvikling og 
effektivitet er vesentlig. Delmålet bør imidlertid konkretiseres ytterligere slik at det kommer 
tydeligere frem hvordan målet er formålstjenlig for kompetansestrategien.

Konklusjon 2.3.3.: Hitra kommune anfører at det er utfordrende å rekruttere til yrker som krever 
høyere utdannelse i øyregionen. Antall kompetansearbeidsplasser i regionen øker, spesielt 
innenfor kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, oppvekst, administrasjon/økonomi, 
men også innenfor det private næringslivet. Høyere krav innenfor ulike kommunale tjenester 
medfører et økt antall kompetansearbeidsplasser. Samhandlingsreformen har medført at 
kompetansekravet til kommunale stillinger har økt, og kommunene har som en følge av reformen 
måtte etablere fagmiljøer med stillinger som krever høyere kompetanse enn tidligere. Ulike 
reformer og sammenslåingsprosesser kan medføre at behovet for kompetansearbeidsplasser øker 
i distriktet da kommunene må ivareta mer komplekse arbeidsoppgaver enn tidligere. Hitra 
kommune er derfor ikke enig i at det kan bli en nedgang i kompetansearbeidsplasser i 
distriktskommunene i fremtiden.

Uttalelse fra Hitra næringsforening:
 Fylkeskommunen bør ta en aktiv og tydelig rolle når det gjelder tilrettelegging for 

kompetanseheving i bedrifter.

Det er i dag og vil i fremtiden være økning i antall kompetansearbeidsplasser i øyregionen, ikke 
nedgang slik Fylkeskommunen antyder som et fremtidig scenario for distriktskommuner. Vi 
trenger kompetanse i dag og ikke minst i fremtiden for å skape innovasjon og utvikling og hevde 
oss i forhold til trender innenfor bl.a.
1.  Havbruk, og alle typer leverandører til havbruk  
2.  Landbruk, matproduksjon
3.  Reiseliv, helårs aktiviteter og dermed helårs arbeidsplasser
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2.4.  Regionale kompetansefora

Uttalelse fra Hitra næringsforening:

Hitra Næringsforening ønsker at næringslivet skal være godt representert i regionale 
kompetansefora ved:
1.  Representanter for store næringsaktører fra bransjer av stor nåværende og fremtidig betydning 
for utviklingen i regionen
2.  Representanter for Næringsalliansen for Trøndelag (35-40 næringsforeninger fra hele fylket)
3.  Representanter for Næringsalliansen for Orkdalsregionen (næringsforeningene i de 10 
kommunene i Orkdalsregionen)

Med hilsen

Line Røkenes
Personalsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til: 
Laila Eide Hjertø
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Høringsuttalelse fra Røros videregående skole 

Røros videregående skole har fokus på lokal kompetanseutvikling.  I tillegg til 

primæroppgavene som ligger til videregående skole, har skolen gjennom drift av eget 

ressurssenter siden 1991 vært en viktig kompetanseleverandør i lokalsamfunnet. 

Ressurssenteret har vært involvert i kompetansetiltak i et bredt spekter fra individuelle 

tiltak via bedriftsintern opplæring til etablering av bedrifter.  I forbindelse med 

nyorganisering av voksenopplæringa i fylkeskommunen er Røros videregående skole utpekt 

som koordineringsskole i Gauldalsregionen.   

Vi har lest gjennom det framlagte utkastet til Kompetansestrategi.  Vi slutter oss til 

strategiforslaget, men vil påpeke to forhold: 

 Karriereveiledning er framhevet i strategiplanen som et viktig verktøy for at den 

enkelte skal ta «bevisste og velinformerte valg».  Det er blant annet opprettet 

karrieresenter i Trondheim og tre steder i nordfylket.  Vi er kjent med at dette er en 

del av en nasjonal strategi og i samarbeid med NAV.   

 

I denne sammenhengen vil vi trekke fram den kompetansen som de videregående 

skolene har – både knytta til skolens rådgivingstjeneste men og til ressurssentrene 

som finnes på mange av skolene i sør.  Vi mener at det lokale karrierearbeidet bør 

framheves og gis en sentral plassering i den nye kompetansestrategien og som en 

sentral del av den offentlige karrieretjenesten.  Nærhet til brukerne er et sterkt 

fortrinn skolenes  

Forslag: De videregående skolene gis en tydelig rolle i organiseringa av 

karriereveiledningen.  

 
 Desentralisert høyskoleutdanning 

Med et av landets største universitet lokalisert i fylket kan en fort slå seg til ro med 

at behovet for høyere utdanning dekkes gjennom tilbud på campus – både når det 

gjelder grunnutdanning og etterutdanning.  Vår erfaring tilsier at det er mange 
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potensielle studenter   som ikke har anledning til å bruke studietilbudet til NTNU og 

Universitet Nord.  Erfaringer viser at studenter som tar utdanning i «voksen» alder 

ofte blir boende og blir en viktig og stabil arbeidskraft i lokalsamfunnet. Vi kan vise 

til mange eksempler på dette for utdanninger som sykepleie, vernepleie og 

lærerutdanning. 

 

Vi har arbeidet med å tilrettelegge for desentraliserte høyskoleutdanningstilbud over 

lang tid. Røros Ressurs/Røros vgs hadde ansvar for arbeidsfeltet i tiltaks- og 

utviklingsprogrammet blilyst (2003-13) som omfatta kommunene Selbu, Tydal, 

Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Meldal, Orkanger og Rindal.  Det 

ble etablert nettverk av lokale studiesteder (som delvis er intakt i dag) hvor 

videokonferanse og andre kommunikasjons-løsninger ble brukt.  Gjennom avtaler 

med HiST og Studiesenteret.no ble en lang rekke studier tilbudt.  Dessverre ble ikke 

studietilbudene videreført ved programperiodenes utløp.  Tiltakene ble finansiert 

med midler fra prosjektet, med statlige midler fordelt via Fylkesmannen samt i noen 

grad brukerbetaling.  

 

Av studier som ble gjennomført, nevnes Sykepleie (flere kull), Vernepleie, Spes ped, 

Lærerutdanning, Organisasjons- og ledelsesfag samt en rekke enkeltstående emner. 

Det kan og nevnes at nettverket ble brukt i forbindelse med nettbaserte 

fagskoletilbud hovedsakelig levert av Chr. Thams fagskole på Meldal.  

 

Utfordringen er flere men kan løses: 

o Rekruttering og forutsigbarhet – for å rekruttere studenter bør 

tidshorisonten være så lang slik at aktuelle studenter (primært voksne i 

arbeid og med familie) kan organisere seg slik at de kan delta.  

o Finansiering – desentraliserte tilbud vil ofte ha en ekstra kostnad både for 

studieleverandør og for mottakersted som det har vist seg vanskelig å 

finansiere.  

o Manglende interesse fra universitet/høyskole – formelt sett har ingen et 

ansvar for desentraliserte studietilbud.  Velrennomerte universitet/høgskoler 

har sjeldent problem med søknad til sine campusbaserte studietilbud.  

Forslag: Det inngås forpliktende samarbeidsavtaler mellom Trøndelag 

fylkeskommune og NTNU og Universitet Nord for å tilby desentraliserte 

studietilbud basert på lokale kompetansebehov.   

 

Vi hilser etablering av regionale kompetaneforum velkomment.  En mer helhetlig 

organisering av opplæringstiltak blir bare viktigere.  Med de utfordringer som den 

fylkeskommunale voksenopplæringa står over for med å oppfylle de ønsker som den 

enkelte utdanningssøker har og de behov som arbeidslivet har, vil et slikt forum være en 

viktig møteplass og et viktig redskap. 

 

 

Med hilsen 

 

Hilde Knutsen      Thorleif Thorsen 

Rektor       Ressurssenterleder 

 



Fra: Siv Merethe Belbo 
Sendt: måndag 25. mars 2019 12:05 
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Emne: VS: Høringsuttalelse Kompetansestrategi for Trøndelag 
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Til Trøndelag Fylkeskommune 
  
Høringsuttalelse til Kompetansestrategi for Trøndelag 
Steinkjer Næringsselskap har bidratt til uttalelsen fra Fellesnemnda for Steinkjer og Verran 
kommuner 
Vi velger å understreke følgende i uttalelsen: 
  
Tilrettelegging for involvering  
Kommunene og øvrig næringsliv kunne med fordel vært mer involvert tidlig i strategiarbeidet, for å 
sikre at strategien forankres hos aktørene i arbeidslivet. Eierskap til bakgrunnskunnskap og 
målsettinger fører til at strategiske grep blir implementert. For å sikre forankring bør det bør være 
et mål at strategi og handlingsplan skal være kjent blant alle aktører i arbeidslivet. Det krever at 
innholdet i dokumenter gjøres lettere tilgjengelig. Strategiplanen består av relativt tunglest tekst.  
  
Tydelig og målbare mål  
Vi vil også understreke betydningen av tydelige KPI’er, for å sikre måloppnåelse. Vi anbefaler å 
tydeliggjøre hvilke hovedindikatorer resultatmålingen skal skje i forhold til. Viktige nøkkeltall må 
være kjent blant aktørene  



i arbeidslivet. Når hver enkelt aktør vet hva som blir målt, blir det enklere å se hvilken innsats den 
enkelte kan gjøre, for å sikre god måloppnåelse, samlet sett for regionen.  
  
Konkretisering  
Innretningen på strategiplanen er på et svært overordnet nivå. Vi kunne tenkt oss noe mer 
konkretisering på enkelte områder, eksempelvis:  
 Lokale tilpasninger, etter som behov og tiltak kan variere mellom by og land og kyst og 
innland.  
 Vi savner en oversikt over aktørbildet, sammenstilt med livsløpet til 
arbeidstakere/gründere. Ut fra et slikt bilde, kan man se ansvarsfordeling mellom aktører, og når i 
livsløpet det vil være mest å sette inn tiltak for kompetanseheving og karriereutvikling.  
 Oversikt over behovet for ny kompetanse i arbeidslivet i strategiplanperioden. Dette er 
nevnt i oppsummeringa av kapittel 3, og blant oppgavene for kompetanseforum Trøndelag i kapittel 
6. Vi antar derfor at det vil bli en del av handlingsplanen. Vi mener imidlertid at noe mer 
konkretisering av kompetansebehov kunne vært ønskelig også i strategiplanen, som grunnlag for valg 
av satsingsområder og målformuleringer.  
 Oversikt over regionens bostedsattraktivitet, hvilke kompetanser vi har i ulike deler av 
regionen, og hvilke muligheter  

 Dette er elementer som vi mener ville vært naturlig å konkretisere i strategiplanen, 
men hvis det ikke er mulig i sluttføringen av dokumentet, anbefaler vi at det tas inn i arbeidet 
med handlingsplanen.  

  
Kvalifisering kontra gründerskap  
 Vi stiller spørsmål ved at kvalifisering av arbeidsstyrken i regionen er tillagt såpass mye 
større vekt enn rekruttering av gründere, ledertalenter og arbeidstakere utenfra til regionen. Det 
ene utelukker ikke det andre, og vi mener at en bedre balanse vil styrke strategiplanen. For å aktivt 
tiltrekke kompetanse til ulike deler av regionen, trengs god oversikt og tydelig kommunikasjon 
rundt bostedsattraktivitet og muligheter for karriereløp i alle deler av regionen.  
 Å stimulere til gründerskap er så vidt nevnt i plandokumentet, men dette kan også med 
fordel tillegges større vekt, som strategisk grep i arbeidslivet for økt sysselsetting og verdiskaping. 
Kompetansebehov innen intraprenørskap, medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser og 
samfunnsentreprenørskap er ikke nevnt i dokumentet.  
   
 Kompetanse og kvalifisering  
 Karriereveiledning og tiltak for å kvalifisere arbeidstakere er tillagt stor vekt i dokumentet, 
med rette. Men kompetanseheving hos arbeidsgivere når det gjelder kvalifisering og inkludering av 
arbeidstakere har like stor betydning. Vi savner fokus på arbeidsgiveres rolle og betydningen av 
god ledelse som strategisk grep i plandokumentet. Mange utfordringer i arbeidslivet kan løses 
gjennom profesjonalisering av både lederkompetanse på alle nivå, og bedrifters rekruttering til 
styreverv og strategisk bruk av styrets kompetanse og nettverk.  
 Kompetanse og kvalifisering når det kommer til trepartssamarbeid, tillitsvalgtes rolle mv er 
også sentralt for å få til dette. Innen offentlig sektor er det etablerte systemer for dette, men i privat 
næringsliv kan det nok være mer tilfeldig. Skolering av ledere og tillitsvalgte mht roller og 
samarbeidsformer vil være en nøkkel her.  
 En svært stor andel av kompetanseheving i arbeidslivet skjer innenfor de daglige 
arbeidsoppgavene, i arbeid med fornying og produksjons- og tjenesteutvikling. Strategien legger stor 
vekt på å øke deltagelsen i formaliserte opplæringsløp. Det er viktig, men det kan være vel så mye 
å hente på å øke kvaliteten på den løpende kompetanseutviklingen i arbeidshverdagen. Vi savner 
dette perspektivet.  



Realkompetansevurdering er nevnt som forutsetning for videre opplæringsløp, men for å ha et 
grunnlag for realkompetansevurdering, er det viktig at den forutgående, uformelle 
kompetansehevingen er effektiv og kvalitativt god. I strategiplanen er fornying gjennom forskning og 
innovasjon nevnt som grep for mer effektiv og lønnsom produksjon. Når det kommer til 
kompetansetiltak på dette feltet pekes det på formelle prosesser og opplæring, eksempelvis 
kompetansedeling i nettverk, studenter som ressurs, forskning i praksisfeltet som grep for å oppnå et 
mer praksisnært utdanningstilbud, samt desentraliserte og/eller modulbaserte opplæringsløp. Ingen 
av disse tiltakene bidrar til å kvalitetssikre de løpende innovasjonsprosessene i arbeidshverdagen. 
Det kreves strategisk satsing på medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser, hvor alle ansatte får 
erfaring med å delta aktivt i prosjektpartnerskap med eksterne samarbeidspartnere og 
utviklingsmiljø. Dette er kjernen i Steinkjer kommunes forsknings- og utviklingsstrategi. Høy 
lederkompetanse er avgjørende for å lykkes med intern kompetanseheving gjennom kvalitativt 
gode fornyingsprosesser.  

   
Universitetsstruktur og studietilbud  
Kommunene er opptatt av at universitetsstrukturen og studietilbudet kobles mye tettere med 
behovet for kompetanseutvikling i arbeidslivet. Overgangen fra HINT til Nord har gitt kommuner 
og næringsliv utfordringer, fordi det desentraliserte, tilpassede voksenopplæringstilbudet er falt 
bort. Avstanden mellom behovet for kompetanse i arbeidslivet og forskning og kommunikasjon 
innen universitetssektoren er økt, og er til hinder for å styrke kompetanseheving i regionen.  
Vi opplever at både UH-sektoren og forskningsinstitutter har lite fokus på og lav kompetanse innen 
praksisnær forskning, sammen med aktørene i arbeidslivet, noe som igjen hindrer utvikling av 
effektivitet og kvalitet i den løpende kompetansehevingen knyttet til fornying og tjenesteutvikling 
nevnt ovenfor.  
Strategien peker på behov for praktisk tilpasning av pedagogikken, for å sikre økt 
formalkompetanse blant elever. Dette støtter vi fullt ut, både i grunnopplæring og 
voksenopplæring. Det må gjelde alle elever, ikke kun for kvalifisering av særskilte grupper, som er 
nevnt i strategidokumentet (arbeidstakere med funksjonshemming og innvandrere).  
Vi vet at mangfold gir økt verdiskaping. Kulturforståelse må derfor være en viktig del av all 
kompetanseutvikling.  
For å få et regionalt kompetanseforum til å fungere etter hensikten, må det gjøres forpliktende. 
Dessuten må aktiviteten legges til eksisterende møtearenaer, for å minimere ressursbehovet blant 
aktørene i forumet. 
  
Vennlig hilsen, 
Bodil Vekseth 
Daglig leder  
Steinkjer Næringsselskap AS 
Telefon: 90 61 62 98 
E-post: bodil.vekseth@steinkjer.net 
Hjemmeside: www.steinkjer.net 
  

video vil bli viktig for å   
Vi veileder unge ved bruk av 

      metoden                                       
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Til: Postmottak Trøndelag fylkeskommune 

Kopi: Lisbeth Pedersen 

Emne: Uttalelse til Kompetansestrategi for Trøndelag - fra KS Trøndelag 

 

Til Trøndelag fylkeskommune,                                                                                     

KS Trøndelag – Uttalelse til Kompetansestrategi for Trøndelag                                 

Det overordnede spørsmålet i høringen på Kompetansestrategi for Trøndelag er hvordan vi i 

Trøndelag sammen kan sikre et mest mulig omstillingsdyktig og framtidsretta arbeids- og næringsliv i 

årene framover. De raske endringene i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring.  

I KS har vi gjennom medlemsdialog, våre formelle organ, partssamarbeid og andre arenaer fått 

innspill fra kommunene i Trøndelag innenfor temaet kompetanse og rekruttering. Gjennom flere år 

har også KS som organisasjon hentet inn statistikk og aktuelle analyser på området, ny utgave av 

Arbeidsgivermonitoren kommer i september 2019. Både innspillene fra våre medlemmer og 

tilgjengelig statistikk og analyser er grunnlag for denne administrative høringsuttalelsen fra KS 

Trøndelag.  

Høringsinnspill fra KS Trøndelag  

KS Trøndelag støtter prioriteringen av satsingsområder og målsettingene som er beskrevet i 
strategidokumentet som er sendt ut på høring. Behovet for en tettere og mer forpliktende 
samhandling mellom arbeidsliv, næringsliv, offentlig sektor og utdanningsaktørene ser vi tydelig. Det 
vil være et grep som kan styrke oss i Trøndelag, det forutsetter at vi lykkes med forankring av 
strategien og operasjonaliseringen av den.  

I sammenheng med kompetansestrategien ser vi i KS noen særskilte utfordringer for kommunal 
sektor i Trøndelag, disse vil vi trekke fram i høringsuttalelsen.  

Kommunal sektor i Trøndelag 

I 2017 var det totalt 229 103 sysselsatte i Trøndelagsfylkene, av disse var 49 764 sysselsatt i 
kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Det vil si at 21,7% av de sysselsatte i Trøndelag i 
2017 jobbet i kommunal sektor. Det er verdt å merke seg at dette er et gjennomsnitt, andelen 
sysselsatte i kommuner og fylkeskommuner varierer ut fra næringsstruktur, kommunestørrelse og 
geografi i de ulike delene av Trøndelag. I tidligere Sør-Trøndelag var andelen i 2017 på 19,7%, mens 
den i tidligere Nord-Trøndelag var på 27%. *) Tallene er hentet fra kommuneprofilen.no 

Ut fra sektorens betydning for arbeidslivet i Trøndelag er det viktig at både KS og kommunene blir 
likeverdige samarbeidspartnere i det videre arbeidet med ferdigstilling og oppfølging av 
kompetansestrategien for Trøndelag, både som arbeidsgiver, tjenesteyter og utviklingspartner.  

Kompetansebehov i kommunal sektor 

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, hvor de fleste ansatte har høyere 
utdanning og en stor andel har fagutdanning. Både kommuner og fylkeskommuner oppgir et stort 
behov for å utvikle digitale ferdigheter blant både medarbeidere og ledere. Å heve kompetansen til 
de ansatte er den mest aktuelle metoden å dekke framtidige kompetansebehov på.  



I Arbeidsgivermonitoren 2017 ble kommunal sektor spurt om kompetansebehov, 49% av 
kommunene svarer at de i stor grad har behov for spesifikke fagkompetanser. 30% av kommunene 
har i stor grad behov for tverrfaglige kompetanser (på tvers av fag- og tjenesteområder). For et 
flertall av respondentene er det mest aktuelt å heve kompetansen til dagens ansatte for å dekke 
kompetansebehov. Nyansettelser og interkommunale samarbeid framstår også som aktuelle 
virkemidler.  

Innspill til det videre arbeid med kompetansestrategien 

I det følgende vil vi peke på noen hovedretninger for det videre arbeidet:  

 Omstilling og kompetanseutvikling av egne ansatte 

Utvikling av egne ansatte vil være den viktigste strategien for å dekke framtidas kompetansebehov. 
En helhetlig arbeidsgiverpolitikk, som følges opp med lokale og regionale kompetansestrategier er 
sentrale virkemidler for å lykkes med omstilling og kompetanseutvikling. I tillegg vil gode regionale 
etter- og videreutdanningstilbud og digitale læringsarenaer være vesentlige bidrag.  

 Innovasjon  

Her ser vi muligheter for samarbeid for å styrke lederkompetansen, spesielt innenfor innovasjon og 
digitalisering. I tillegg vil vi bidra til at kommunene, i samarbeid med andre regionale aktører, i større 
grad tar del i forsknings- og innovasjonsmidler, bl.a. gjennom målrettet bruk av forsknings- og 
innovasjonskontakter i kommunene.  

 Digitalisering 

Digitaliseringsutvalg Trøndelag (DiguT) er nevnt i kompetansestrategi Trøndelag, dette samarbeidet 
ønsker vi videreført og forbedret. «Kompetanseløft Trøndelag» vil bidra til å øke kompetansen på 
innovasjon, digitalisering og endringsledelse. Det vil også være aktuelt å øke bestillerkompetansen 
innen digitaliseringsområdet gjennom hensiktsmessige kompetansetiltak.  

 Samarbeid med UH-sektor 

Det er behov for å videreutvikle et strukturert og systematisk samarbeid med gjensidig nytte for 
kommunene og universitetene som blant annet omfatter 

o Dimensjonering og lokalisering av utdanningstilbud 
o Samspill om innholdet i utdanningene 
o Etter- og videreutdanningstilbud som svarer til kommunenes kompetansebehov 
o Tettere samarbeid med regionale/lokale aktører og FoU-miljøene i Trøndelag   
o Styrke veiledningskompetansen og legge til rette for praksisplasser i kommunene   

 
 Karriereveiledning 

For rekruttering av nødvendig kompetanse og arbeidskraft til kommunene er det viktig at 
karriereveiledere, rådgivere i grunnskolen og veiledere i NAV har kunnskap om kommunal sektor som 
arbeidssted og kompetansebehovene på de ulike tjenesteområdene.  

 Lærlinger 

Arbeidsgivermonitoren for 2017 viste at kommunene i tidligere Nord-Trøndelag toppet statistikken 
for antall løpende kommunale lærekontrakter pr 1000 innbygger. Sør-Trøndelag var den gang på 
7.plass blant fylkene i Norge. Dette er et godt utgangspunkt for sammen jobbe for at alle kvalifiserte 
lærlinger får tilbud om læreplass.  

 Kvalifisering av innvandrere/minoritetsspråklige 



Kvalifisering til arbeidslivet er den viktigste faktoren for integrering av innvandrere til samfunnet. 
Denne kvalifiseringen skjer i stor grad gjennom utdanning, på alle nivå; grunnskole, videregående og 
høyere utdanning. Det bør også tilstrebes at de med utenlandsk utdannelse og kompetanse kan få 
denne godkjent slik at denne kompetansen kan benyttes.  

Kompetanseforum Trøndelag og regionale kompetansefora 

 Etablering av Kompetanseforum Trøndelag vil kunne bidra til å se utdanningssystemet i 
Trøndelag i sammenheng med fylkets kompetansebehov. KS Trøndelag støtter etableringen 
av et slikt forum.  

 

 KS som en av partene i arbeidslivet og medlemsorganisasjon for kommuner og 
fylkeskommuner ønsker selv å delta i Kompetanseforum Trøndelag. Når det gjelder de 
regionale kompetansefora er det viktig at kommunene er representert.  
 

 Organiseringen av Kompetanseforum Trøndelag bør ses i sammenheng med eksisterende 
samarbeidsstrukturer. Ved etableringen bør det også ses nærmere på forumet sin rolle og 
sammenheng med for eksempel Yrkesopplæringsnemnda, Fagskolestyret og universitetenes 
råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA ved Nord Universitet og NTNU). 

 

 Når det gjelder regionale kompetansefora har ikke KS noen bestemt oppfatning om hvordan 
inndelingen skal være, men det bør tilstrebes å se organiseringen i sammenheng med 
allerede eksisterende samarbeidsfora – som for eksempel regionråd, kompetansenettverk 
DeKom/ReKom, råd for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleråd), næringssamarbeid og 
etablert samarbeid kommuner og videregående skoler.  

 

Vi ser fram til å bidra i dette viktige samarbeidet i Trøndelag for å sikre et mest mulig 
omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030! 

 

Med vennlig hilsen 

Annikken Kjær Haraldsen 
Seniorrådgiver KS Midt-Norge 

    

E-post annikken.kjaer.haraldsen@ks.no   

    

Mobil (+47) 976 85 751   

    

 
  

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 
The Norwegian Association of Local and Regional 
Authorities 
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Kompetansestrategi for Trøndelag 

 

Høringssvar fra Voksenopplæringsforbundet (Vofo) Trøndelag 

Frivillig sektor sitt arbeid er kjent og får ofte god anerkjennelse for sitt arbeid med å skape et 

samfunn der beboerne trives, utvikles og skaper verdier. Studieforbundene er organisasjonsleddet 

som har kompetanserollen innen frivillig sektor og representerer et bredt spekter av kurs -og 

opplæringsaktivitet. I Trøndelag ble det i 2017 registrert 152 045 studietimer. Vofo er 

paraplyorganisasjonen for studieforbundene. 

Vofo Trøndelag mener Kompetansestrategien i all hovedsak er et godt dokument, og gir et godt 

utgangspunkt for å utarbeide handlingsprogram. Vofo Trøndelag ønsker i denne uttalelsen å belyse 

noen overordnete punkter, for deretter å komme med noen mer konkrete innspill. 

 
Arbeidsliv (eks. s. 8) 

Begrepet arbeidsliv er naturlig nok et sentralt begrep i strategien. Vofo er opptatt av hva som legges i 

dette begrepet, noe strategien selv viser til på s.8 med setningen:  

I strategien brukes begrepet arbeidsliv. Dette begrepet kan også omfatte næringsliv og samfunnsliv.  

Arbeidsdagen er 8 timer, mens i et døgn er det 24 timer. Det er viktig at også disse timene fylles med 

noe meningsfullt for arbeidstagerne eller de som er arbeidssøkende. Det er viktig for folk at de har 

gode liv også utenfor de timene de er på jobb. Hvis folk skal trives på den plassen de bor, eller 

bedrifter er ute etter nye arbeidstagere er det sentralt at de har en god og meningsfull tilværelse 

også i de timene de ikke er på jobb. I dag er det ikke nødvendigvis nok å lokke med god lønn, det er 

helheten som gjelder. Vofo stiller dermed spørsmålene: 

Når menes det arbeidsliv, og når menes det samfunnsliv? – og er det egentlig mulig å skille?  

Vofo sin holdning til dette er at det er vanskelig å skille arbeidsliv fra samfunnsliv. Når det står: Alle 

som har mulighet skal inkluderes i arbeidslivet, så må det bety at vi har et mål om at de samtidig 

inkluderes i samfunnslivet.  

 
Integrering/inkludering (eks. s. 9) 

Frivilligheten har over mange år jobbet med å hindre utenforskap og Vofo vil støtte opp om fokuset 

på integrering i strategien. Samtidig er det viktig å sikre at begrepet inkludering – integrering ikke 

bare blir knyttet til innvandring. Det er flere grupper i samfunnet som opplever å ikke alltid være 

inkludert, eks. funksjonshemmede. Vi vil også peke på at det kan være like viktig å hindre 

utenforskap/ekskludering som at vi skal integrere.  

 



Livslang læring (eks. s. 9 og 14) 

Livslang læring er fundamentet for Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene. I 

høringsrunden til Trøndelagsplanen spilte Vofo Trøndelag inn ønske om at begrepet skulle tas inn i 

planen. Innspillet ble ikke tatt inn i Trøndelagsplanen, men livslang læring er nå nevnt ved flere 

anledninger i Kompetansestrategien. Dette ser vi som veldig positivt. Studieforbundene jobber med 

voksne, noe som korresponderer godt ifht strategien målgruppe og avgrensing s. 8: 

Målgruppe for kompetansestrategien i Trøndelag er hovedsakelig den voksne befolkningen, og deres 

behov for kompetanseutvikling.  

Det er viktig å opprettholde fokuset på de voksne, slik at vi ikke glemmer disse til fordel for 

opplæring i den videregående skole.  

 

Kommentarer til kapitlene 

Kap. 1 – Innledning 

Målgruppe og avgrensing av strategien (s. 8), siste setning: Dette fordi bare 3% av arbeidsstyrken er 

ny arbeidskraft direkte fra utdanningsinstitusjon. I neste avsnitt står: Framtidig kompetanse må 

hovedsakelig bygges hos de som allerede er i arbeidslivet. Hvis ikke disse to avsnittene sees i 

sammenheng, kan den siste setningen virke avgrensende, altså at man fortrinnsvis jobber med fokus 

på de som allerede er i jobb og dermed mister fokus på de som i dag ikke er i arbeid, noe som vil stå i 

kontrast til strategiens mål om at alle som har mulighet skal inkluderes i arbeidslivet. 

 
Kap. 3 – Gode valg for den enkelte og samfunnet 

Mange trenger å lære på andre arenaer enn de videregående skolene. Vi har 14 studieforbund, 550 

medlemsorganisasjoner og enda flere lokale lag som kan være nettopp slike arenaer. AOF og 

Folkeuniversitetet er de av våre studieforbund som driver mest med målrettet opplæring innen 

basiskompetanse, og fagutdanninger/opplæring. Det er viktig at de som driver med 

karriereveiledning kjenner til frivillighetens mulighet for å bidra med kompetanse gjennom 

studieforbundene. Vi mener videre at karriereveiledning hører til i handlingsplanen. 

 

Kap. 4 – Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft 

Et lokalsamfunn vil ha de samme behovene for arbeidskraft i bredde som byene, men ikke det samme 

omfanget (s. 21). Det er behov for tilbud til kompetanseheving/kompetansebygging i lokalsamfunn 

utenfor byene og de største kommunesentraene. Studieforbundene med sine lokale lag kan være en 

medspiller for å få i gang kompetansehevende tiltak også å små lokalsamfunn. 

Det er viktig å se utdanningssystemet i sammenheng (s.22). De voksne har passert dette nivået, og 

trenger basiskompetanse via andre arenaer. Vofo vil applaudere delkapittel 4.4, her ser vi mange av 

studieforbundenes fokusområder godt ivaretatt. 

 

 

 



Mens vi applauderte delkapittel 4.4, savner vi at frivilligheten er nevnt i delkapittel 4.5. Vofo vil 

anbefale at man stimulerer til økt og målrettet samarbeid med studieforbund, frivillige og ideelle 

organisasjoner om lavterskeltilbud tilpasset voksne, og spesielt for sårbare grupper. Vi vil også 

anbefale at det stimuleres til brobygging mellom læring i utdanningssystem, i arbeidslivet og i 

samfunnslivet. Vi ønsker at disse momenter tas inn som eget/egne kulepunkt eller som tillegg til 

noen av de som står i kap. 4.5, s. 24. evt. tas inn under kap. 5.3. 

 

Kap. 5 – Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse 

Forskning viser at det er de med høy utdanning som søker etter- og videreutdanning, ikke de med 

svake grunnleggende ferdigheter (s. 26). Dette viser at det er behov for tillitsvalgte som kan fange 

opp enkeltpersoner og vise dem at det finnes muligheter. Det samme gjelder for små bedrifter i 

distriktene, som er mer sårbare enn større bedrifter ifht omstillinger. Her vil det også være behov for 

lokale krefter som er nært på (kap. 5.2). 

På side 30 er studieforbund og frivilligheten omtalt i eget punkt – flott! Studieforbund og andre 

frivillige organisasjoner er viktige læringsarenaer som kan styrke interessen og motivasjonen for 

kompetansetiltak.  

Kompetanseforumer 

Vofo Trøndelag har tro på at de regionale kompetanseforaene blir sentrale i arbeidet med å realisere 

handlingsprogram og nå målene i kompetansestrategien. Det er viktig for Vofo å understreke at 

frivillig/ideell sektor har en rolle å spille i disse foraene og at studieforbundene er viktige 

utdanningsaktører når det gjelder formell så vel som ikke-formell opplæring både i og utenfor 

arbeidslivet.  

Frivillighetens rolle 

Vofo Trøndelag ønsker å være en bidragsyter i arbeidet med å nå målene i Kompetansestrategi for 

Trøndelag. I tillegg ser vi viktigheten av å gi tillitsvalgte (i bred forstand) kurs og kompetanseløft for å 

drive organisasjonene, samt og å utføre de oppgavene mange frivillige påtar seg. Det handler om 

kvaliteten vi ønsker å ha på frivillig sektor. Det skaper bolyst i regionene og en mulighet for 

arbeidslivet til å rekruttere nødvendig arbeidskraft og personer med riktig kompetanse, eller en 

grunnkompetanse og motivasjon for å tilegne seg kompetanse for fremtiden i samfunn- og arbeidsliv  

-  Frivilligheten bidrar til «Ett sted å bo og trives – der bedrifter kan rekruttere arbeidskraft» 
- Frivilligheten er avhengig av kompetansepåfyll – det handler om kvaliteten vi ønsker å ha på 

samfunnets frivillighetstjenester 
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SAKSGRUNNLAG 

Dokument som følger ved saken.  

 

SAKSOPPLYSNINGER 

Fylkestinget vedtok l sak 161/18 å sende høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag» til 

kommuner, regionråd og andre aktuelle høringsparter for innspill. Høringsfristen er 22. mars 

2019.  

 

Overordna mål i strategien er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir et 

konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor 

arbeidslivet. 

 

Hovedmålene i strategien 

1. Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel etter 

arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 

kompetansebehov. 

3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god bruk av 

kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov. 

 

Alle strategiene som nå utarbeides for Trøndelag skal ha sammenfallende må: 

 Skal skape verdier /verdiskaping 

 Skal skape velferd /tjenestetilbud 

 Skal skape balansert utvikling i HELE Trønd 

 

Namdalingene ble i møtet i Grong 4. mars 2019 trukket fram som en region som har gjort mye 

godt kompetansearbeid. Dette har skjedd gjennom en helhetlig tenkning og satsing hvor 

kompetanse, nyskaping og samhandling har vært bærende elementer. I tillegg er Namdalen først 

ute med regionalt opprettet kompetanseforum i Trøndelag 

 

Utfordringer og muligheter - framtidens arbeidsliv  

 Økt krav om digital kompetanse. 

 Mer teknologi intensivert arbeids- og samfunnsliv med store krav til omstilling. 

 Mer tverrfaglig samarbeid og økt krav til gode evner til læring hele livet. 

 Sosiale og emosjonelle ferdigheter blir stadig viktigere. 

 

Mange gode tiltak – som vi vet fungerer 

 Bedriftsintern opplæring 

 Fagbrev/div. grader 

 Kompetansepluss 

 Klyngeprogrammer 

 Forskningsprogrammer  

 

Kobling skole - arbeidsliv = karriereveiledning. 

 Bedriftsbesøk  

 Jenteleir 

 Sommerjobber 

 Egne opplegg for innvandrere m.m. 
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Aktuelle spørsmålsstillinger som det kan gis tilbakemelding på er: 

 

Hvilke tiltak må til for at arbeidslivet i Namdalen skal få tilgang til nødvendig arbeidskraft: 

 fra nyutdannede (studenter/faglærte)? 

 fra de som har vært utenfor ei stund? 

 ved å beholde arbeidstakere lengst mulig i arbeidslivet? 

  

Hvordan skape felles forståelse og omforente holdninger blant arbeidstakere og arbeidsgivere om 

at kontinuerlig læring i arbeidslivet er nødvendig? 

 

Hvordan øke innovasjons- og entreprenørskapskompetansen til den enkelte slik at flere kan skape 

sin egen arbeidsplass i framtida?  

 

Betydningen av universitet i regionen? (-tilgang til EUV i Namdalen?) 

 

Hva forventer Namdalen av statistikkutvalget og hvordan kan det arbeides med 

kunnskapsgrunnlaget? 

 

RÅDMANNENS VURDERING 

Ut fra den informasjonen rådmannen sitter inne med, så ser det ut til at etter- og videreutdanning 

i for liten grad tilpasset bedriftenes behov og de ansattes arbeidshverdag. Lærevilkårsmonitoren, 

2018 viser at 30 % færre tar formell videreutdanning. Det er et kraftig fall for sysselsatte i 50 

årene og at de med høyest utdanning videreutdanner seg mest. Det siste er sikkert naturlig, 

samtidig som omstillingsbehovet er vel så stort blant de som har lav formell utdanning.  

 

På samlingen i Grong ble kommunene utfordret til å komme med råd og innspill fra bl.a. i 

forhold til kompetansearbeidet i Trøndelag på kort og lang sikt. Fylkeskommunen dro selv opp 

om de regionale aktørene i Trøndelag er:  

 

A. Tett nok på framtidens produksjonsmiljø i verdikjeden, industrimiljøene og øvrig 

arbeidsliv? 

B. Raske nok i forhold til sine ulike beslutningsnivåer, utviklings- og omstillingsevne og til 

å etablere relevante utdanningsnivåer? 

C. Åpne nok når det gjelder vilje til utvikling, dele erfaringer og impulser og å følge opp 

nasjonale og internasjonale trender? 

 

KONKLUSJON/TILRÅDING 

I samsvar med forslaget til vedtak.  

 

 

Rørvik, 12.03.2019  

 

Roy H. Ottesen 

rådmann 
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Innspill til høringsutkast kompetansestrategi Trøndelag 

  

Bondelagene i Trøndelag vil benytte seg av muligheten til å komme med innspill i den 

brede høringa rundt kompetansestrategi Trøndelag med høringsfrist 22. mars 2019.  

 

Bondelagene representerer næringsutøvere i landbruket som er ei stor næring i Trøndelag 

med rundt 8,3% av sysselsettinga i Trøndelag. Det vises i denne forbindelse til 

«Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk», se: 

https://tfou.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-trondersk-landbruk/ 

 

Landbruket er ei næring som har vært og er i en stor teknologisk og agroteknisk utvikling. 

Produktivitetsutviklingen i landbruket er større enn i noen annen næring i Norge og 

Trøndelag. Behovet for ny kompetanse er således en kontinuerlig prosess.  

 

Næringa har hatt stort fokus på et kompetanseløft blant annet gjennom prosjektet 

«Kompetanseløft trøndersk landbruk». Videre har vi tatt initiativ til og fått gjennomslag for 

en nasjonal modell for «Voksenagronomen».  

 

Næringa står overfor store utfordringer framover, blant annet knyttet til klima og teknologi. 

Vi har ambisjoner om at landbruket skal være en del av den nasjonale og regionale 

«klimaløsningen» og vi ruller i disse dager ut en storstilt klimakampanje i landbruket med 

klimaberegninger og tiltak på enkeltbruksnivå. Vi har fokus på utdanning til grønne 

næringer der det må rekrutteres kloke hoder for å bidra i «det grønne skiftet» og har fått på 

plass et rekrutteringsprosjekt for grønne næringer i Trøndelag. Hovedmålene i det 

prosjektet er økt bevissthet hos trøndersk ungdom om mulighetene de grønne næringene 

representerer i Trøndelag og styrket samarbeid om rekruttering til det grønne næringslivet. 

Strategiene er synliggjøring og omdømmebygging for de grønne næringene og 

bioøkonomiens muligheter i Trøndelag, kobling mellom eksisterende næringsliv og 

utdanningsinstitusjonene samt øke kunnskapen i utdanningsinstitusjonene om de grønne 

næringene og bioøkonomi. 

 

https://tfou.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-trondersk-landbruk/
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Vi har med stor interesse lest høringsutkastet for kompetansestrategi for Trøndelag. 

Bondelagene i Trøndelag vil påpeke og støtte opp om at det er nødvendig med et helhetlig 

system for karriereveiledning. Det er kjempeviktig for de grønne næringene at 

studieveilederapparatet i grunnskole og også videregående skole er oppdatert på de behov 

og muligheter som ligger i framtida for landbruket, næringsmiddelindustrien og andre 

næringer knyttet til landbruket. Forskning på jord og vekster, dyrkingsmetoder, 

klimatilpasninger, teknologiutvikling, dyrevelferd, energiutvikling – det er et stort behov 

for flinke elever inn i naturbruksutdanninga og inn i de grønne næringene. Bondelagene i 

Trøndelag er i gang med et prosjekt der det bl.a vil være fokus på karriereveileder-

opplegget for grønne utdanninger.  

 

Høringsutkastet gir en god pekepinn på hvor veien skal gå for kompetanseheving i 

Trøndelag, og det er interessant, viktig og veldig bra at entreprenørskapskompetanse og 

læring i arbeidslivet er satsingsområder. Vi ser også landbruket som en viktig aktør når 

kompetansepolitikk og arenaer skal etableres, drives og utvikles. For landbruket/de grønne 

næringene er det viktig å se på hva som er «navet» for utvikling av opplæring/utdanning ut 

fra næringas behov bør plasseres for å utvikle fleksible og effektive kompetansetilbud til 

denne næringa. Vi har to naturbruksskoler eid av Trøndelag Fylkeskommune, Mære 

landbruksskole og Skjetlein vgs, hvor det vil være naturlig å plassere et slikt «nav». 

Klynge og næringshager nevnes også, og da er det naturlig å tenke på disse to skolene som 

et «nav» for kompetanseutvikling i landbruket. Vi har også en god arena for å fremme og 

utvikle landbruksnæringa gjennom arbeidet som bl.a gjøres gjennom Grønn Forskning.  

 

Naturressursbaserte næringer nevnes som et fortrinn i Trøndelag som innsatsen i 

oppfølgingen av arbeidet med kompetansestrategien skal rettes mot. Det mener vi er viktig 

og klokt, og bondelagene i Trøndelag anser det som viktig at landbruket er representert i 

kompetanseforum Trøndelag som foreslås etablert gjennom denne kompetansestrategien 

med minst to representanter, en for jordbruket og en for skogbruket. Det kan også være lurt 

å ta med en representant fra landbrukssamvirket som kan representere 

næringsmiddelindustrien.  

 

Bondelagene i Trøndelag imøteser et godt arbeid med kompetanse i Trøndelag, slik at vi er 

sikra «fremoverlente trøndere» og et trøndersk næringsliv med gode fortrinn inn i framtida. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Kari Åker 

Fylkesleder Sør-Trøndelag Bondelag 

Audhild Slapgård 

Fylkesleder Nord-Trøndelag Bondelag 
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IInnnnssppiillll  ttiill  KKoommppeettaannsseessttrraatteeggii  ffoorr  TTrrøønnddeellaagg  
 
Opplevelsesnæringer er et av fem satsingsområder i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag 

som ble utarbeidet i 2018 etter fylkessammenslåingen 1.1.2018. Opplevelsesnæringene omfatter bedrifter 

innenfor det vi tradisjonelt oppfatter som reiselivet, men også bedrifter og aktører relatert til mat, natur og 

kultur.  

 

Reiseliv og opplevelsesnæring er en arbeidsintensiv næring. I følge «Rapport Reiselivsnæringens verdi», 

Menon-rapport nr. 104/2018 fra Menon Economics er det i 2017 et estimert antall sysselsatte i Trøndelag 

på 13 177. Antall sysselsatte øker. Samme rapport peker også på verdiskapingen i næringen som for 

Trøndelag summeres til 5.344 mill. mill. Tallene viser at dette er en betydelig næring som også er i vekst.  

 

Turisme og næringsaktørene/leverandørene er spredt i hele fylket, og er en betydelig arbeidsgiver i mange 

kommuner. I tillegg til å drive næringsvirksomhet er de også en av de viktige verdiskaperne i mange 

kommuner, også med tanke på bolyst og levende lokalsamfunn. Et av kjennetegnene i næringen, spesielt i 

distriktene, er lav kompetanse og mange sesongarbeidsplasser.  

 

For å skape en konkurransedyktig næring, sikre økt verdiskaping, og innfri målene i den regionale strategien 

frem mot 2030, blir det viktig å satse på kompetansetiltak og kunnskap. Da også tilpasset 

opplevelsesnæringens og innbyggernes behov.  

 

Områder som er særs aktuelle for opplevelsesnæringen og Trøndelag Reiseliv 

Kompetansebehovet i reiselivsnæringen er bredspektret, og omfattes stort sett av alle områdene det pekes 

på i kompetansestrategien. Det er spesielt tre utviklingstrekk som vil påvirke kompetansebehovet fremover 

– økt internasjonal konkurranse gir økt press på kvalitet  

– større grad av spesialisering og hurtige endringer i markedet 

– økt digitalisering i formidlingsbransjen, også i markedsføringen 



 

 

 

 

 

 

For å møte den internasjonale konkurransen, og skape en omstillingsdyktig og fremtidsrettet næring, er det 

viktig å investere i kompetansetiltak som forbedrer konkurranseevnen og fokuserer på økt kvalitet i 

leveransen. Språk og kulturforståelse vil være avgjørende. Kursing og videreutdanning av ansatte i 

næringen blir avgjørende, men også fokus på utdanningssystemer som bidrar til å tiltrekke seg kompetanse 

og arbeidskraft som vil være relevant for næringen. Rekruttering og samarbeid med utdanningsmiljøene 

innen blant annet innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vil være nyttig for å møte, og få forståelse 

for noen av de utfordringene vi står overfor fremover, også samarbeid opp mot teknologimiljøene ved 

eksempelvis NTNU vil være svært nyttig.  

 

Større grad av spesialisering, hyppige endringer og nisjifisering av markeder må møtes av god innsikt, 

kunnskapsbygging og spisskompetanse. Endringene skjer hurtigere og hurtigere og behovet for 

digitalisering og verktøy for å kunne tilgjengeliggjøre kunnskap på en enkel måte bør utvikles - digital 

kunnskapsformidling.  

 

Det pekes også på digitalisering i formidlingsbransjen, men også i markedsføringen. Dette krever at det 

fokuseres teknologi og teknologiutvikling, en kompetanse som det finnes lite av i bransjen i dag, heller ikke 

bestillingskompetanse.  

 

FoU og Innovasjon 

Ettersom næringen jobber mer og mer kunnskapsbasert og digitalisert, og aktørene retter seg mer mot 

internasjonale markeder, er det grunn til å tro at potensialet for forsknings- og utviklingsbasert innovasjon 

øker. På sikt vil det bli avgjørende at den erfaringsbaserte kompetansen og den forskningsbaserte 

kunnskapen kombineres, Det vil kreve tett samarbeid mellom næring og forskningsmiljøer, hvor bedriftene 

selv setter premissene for forskningstemaer og aktivt bruker forskningsresultatene. Næringen skal ikke 

forskes på men bli gode bestillere av forskning.  

 

Dette var kort oppsummert noen punkter, men som tidligere sagt, så finner vi igjen opplevelsesnæringen i 

alle punktene beskrevet i strategien. I strategien pekes det på samarbeid ut over regionen med relevante 

samarbeidspartnere. Trøndelag Reiseliv samarbeider i dag med relevante partnere i andre fylker og på 

tvers av landegrensene og ser stor nytte i det.  Vi ser i dag et økende behov for å samarbeide ut over 

fylkesgrensene og det blir viktig å tilrettelegge for at dette kan skje på mer kontinuerlig basis, og ikke at det 

nødvendigvis må knyttes opp mot spesifikke prosjekt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trøndelag Reiseliv har et stort internasjonalt nettverk, blant annet salgsledd, som blir ennå viktigere i som 

samarbeidspartnere i fremtiden for å opprettholde konkurransekraft og være relevant, samt 

kompetanseoverføring begge veger for samtidig også å øke salg. Det blir enda viktigere å bygge opp 

kompetanse rundt det internasjonale arbeidet i fremtiden for å bli valgt.  

  

 Trøndelag Reiseliv AS har et sterkt ønske om å bidra inn i/til kompetanseforum Trøndelag. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Trøndelag Reiseliv AS 

Line R.  Samuelsen 
Prosjekt- og utviklingssjef 
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UTTALELSE TIL HØRINGSFORSLAG KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG 

 

Innledende 

Strategiutkastet innleder med to gjennomgående perspektiv 

 Samfunn 

 Individ 

 

Tyngden i dokumentet heller mot samfunnsperspektivet og styringsrasjonalitet; dvs hva har 

virksomhetene bruk for. Individperspektivet representeres ved mulighetene til å kunne 

gjennomføre utdanning som gir arbeid eller med utgangspunkt i arbeidsgivernes behov for 

oppgradering hos sine ansatte. 

 

Strategien er i mindre grad opptatt av å gi individene mulighet for å forfølge sine interesser og 

derigjennom utvikle sitt potensiale og øke livskvaliteten.  
- Den indre motivasjonen som driver er overlegen med tanke på hva den enkelte legger  

inn av innsats 

- Hvilken kunnskap og impulser som utvikler innovasjonsevnen over tid, er vanskelig å forutse, 

men brytningen mellom ulike perspektiv og impulser er der hvor det gjerne skjer 

 

Digitalisering og bærekraft 

Strategiutkastet problematiserer i liten grad effektene av digitalisering med sannsynlig bortfall 

av jobber. Arbeid vurderes som målet og tenkningen knyttes til hvordan man skal få folk i 

jobb. Entreprenørskap er eneste strategi som er nevnt i den forbindelse; at man etablerer egen 

virksomhet fordi det blir færre jobber. Strategi for å legge til rette slik at folk er i en situasjon 

hvor de kan satse, er i realiteten ikke berørt.  

 

Digitalisering og Bærekraft er megatrender (Carlota Perez, London School of Economics). I 

motsetning til digitalisering/automatisering som fører til færre jobber vil utvikling av 

bærekraftige løsninger skape nye arbeidsplasser, ikke minst gjennom sirkulærøkonomiske 

forretningsmodeller. 

 

En savner en tydeligere strategi for å møte det kompetansebehovet. 

 

En av fem i arbeidsfør alder er utenfor arbeidsmarkedet i dag. Hvor stor må andelen bli før 

man begynner å diskutere innholdet i begrepene arbeid og lønn. Det er f eks høyst usikkert 

hvor stor andel av de som blir stående utenfor arbeidsmarkedet som kan etablere en rent 

kommersiell virksomhet.  



 

Næringslivets kompetansebehov 

I Halsa og Hemne er en stor andel sysselsatte i vareproduksjon (landbruk og utnyttelse av 

naturbaserte råvarer i industri). Nav kartla behovet for arbeidskraft i perioden 2015 – 2020 

blant offentlige og private virksomheter i Hemne, og 2 av 3 måtte ha fagbrev/fagskole og 1 av 

3 høyere utdanning (andelen med høyere utdanning i Hemne 18,2 %). 

 

Fordelingen i videregående mellom studieforberedende og yrkesfag avspeiler dette. 

Gjennomføringsgraden i yrkesfag er imidlertid lav og det er essensielt for næringslivet i 

distriktet vårt at tilstrekkelig mange søker til og gjennomfører yrkesfaglig utdannelse.  

 

Modellen med teoriopplæring i bedrift kan bidra til å øke gjennomføringsevnen. Man har 

større mulighet til å koble teorien til praktisk bruk og nytte og undervisningen kan fordeles 

over lengre tid.  

 

Rekruttering 

Sysselsettingen lokalt er høy, og samtidig er det en utfordring å rekruttere og bosette ansatte, 

spesielt mellomledere med høyere utdanning. Kommunene har forholdsvis lang avstand til 

større befolkningssentra og det begrenser både pendling og bosetting sammenlignet med 

bynære kommuner. 

 

Utviklingsressurser til industri 

Området er sterkt på prosessindustri inklusive settefisk og postsmolt. Hemne videregående 

skole har en linje spesielt rettet mot prosess og det er viktig at de får ressurser til å utvikle 

tilbudet i samarbeid med bedriftene.  

 

I fortsettelsen av dette er høyere utdanning og tilgang til FoU-ressurser vesentlig for 

bedriftenes utviklingskapasitet. Det bør settes av ressurser til å utvikle bedre modeller for 

rekruttering-, etter-/ videreutdanning av ansatte og kobling til FoU også på lokalt nivå. 

 

 

Heim kommune (Halsa, Hemne og deler av Snillfjord) ønsker å bidra til utvikling av modeller 

og virkemidler som gjør det attraktivt og mulig for den enkelte å utvikle sin kompetanse og 

som løser kompetansebehovet i virksomhetene. 
 

 

 
Med vennlig hilsen 
Hemne kommune 
 
Odd Jarle Svanem  
Ordfører 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til: 
Torger Aarvaag 

Halsa kommune 



Fra: Jan-Atle Toska <jan-atle.toska@nord.no> 
Sendt: torsdag 21. mars 2019 12:35 
Til: Postmottak Trøndelag fylkeskommune 
Kopi: Hanne Solheim Hansen; Levi Gårseth-Nesbakk; Egil Solli; Aina Elisabeth 

Hildrum; Margrethe Mørkved Solli 
Emne: Kompetanseplan for Trøndelag - Innspill fra Nord universitet 
Vedlegg: KompTrøndelagNordU.pdf 
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Vedlagt er innspill fra Nord universitet. 
 
Vennlig hilsen 
 
Jan Atle Toska 
Studiedirektør 
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           21.03.2019  

KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG – INNSPILL FRA NORD UNIVERSITET 

Vi viser til brev med vedlagt strategiutkast av 14. januar i år, der Trøndelag fylkeskommune 

ber om innspill til kompetansestrategi for Trøndelag. 

Nord universitet støtter de foreslåtte målene i planen om: 

• Et konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlige tjenester 

• At flest mulig kan inkluderes i arbeidslivet 

For Nord universitet er egen landsdel, dvs. Trøndelag og Nordland, av helt avgjørende 

betydning for universitetets virke. Hoveddelen av studentene rekrutteres fra de to fylkene, 

og disse skal utdannes til kompetente deltakere i og bidragsytere til landsdelens næringsliv 

og offentlige tjenester.   

Et av de prioriterte satsingsområdene i planen er «utdanningssystem som bidrar til 

tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft». Nord universitets strategi 2020 har 

følgende profilområder: 

• Blå og grønn vekst 

• Innovasjon og entreprenørskap 

• Helse, velferd og oppvekst 

Gjennom forskning og utdanningstilbud innenfor disse profilområdene vil universitetet være 

en verdifull bidragsyter til at Trøndelag får tilstrekkelig og relevant kompetanse og 

arbeidskraft. I videre utvikling av studieporteføljen når det gjelder relevans, kvalitet og 

rekrutteringskraft, vil fylkeskommunen og andre regionale aktører være viktige 

samspillspartnere. Både Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og andre mer 

fagspesifikke samarbeidsfora må være grunnlagt på systematisk og langsiktig samarbeid. 

Universitetet er avhengig av gode og velbegrunnede innspill fra regionale aktører når egen 

fagprofil og studieportefølje skal videreutvikles og forbedres. Innenfor forskning vil blant 

annet regional relevans være ett av kriteriene, når valg av forskningsområder og tema for 

forskningsprosjekter foretas. 

Et av de andre prioriterte satsingsområdene i planen er «læring i arbeidslivet – og god bruk 

av kompetanse». Nord universitet arbeider med å utvikle mer fleksible og varierte 

undervisnings- og læringsformer, i tråd med Kunnskapsdepartementets krav og 

forventninger, slik disse er formulert i Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere 

utdanning. Et viktig element er her å styrke kvaliteten i den praksis som allerede finnes i de 

store profesjonsutdanninger - og å ta i bruk andre typer arbeidslivsdeltakelse i nye 

utdanninger.  

Nord universitet støtter opprettelse av Kompetanseforum Trøndelag og regionale 

kompetansefora som utfordres på regionale utfordringer og muligheter regionalt. Dette 

støtter opp om forpliktende partnerskap som er foreslått som samhandlingsmodell og som 
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et bidrag til en helhetlig kompetansepolitikk i Trøndelag. Det blir viktig at foraene samordnes 

med andre regionale partnerskap/forum slik at en sikrer en helhetlig tilnærming. 

For Nord universitet kan Trøndelag fylkeskommune og andre regionale aktører blant annet 

bidra med: 

• Innspill om utvikling av studietilbudene når det gjelder relevans, kvalitet, rekruttering 

og organisering (heltid, deltid, nettstøttet, campusbasert, desentralisert o.l.). 

• Konkrete prosjekter knyttet til identifiserte utfordringsområder som for eksempel 

rekruttering (diskrepans mellom behov og etterspørsel), praksis (arbeidslivserfaring 

som integrert del av utdanningene), utvikling av fleksible undervisningsopplegg, 

forskningsprosjekter, internasjonalt samarbeid. 

Trøndelag fylkeskommune er ellers svært viktig som ansvarlig for videregående opplæring. 

Nord universitet er avhengig av å få gode søkere fra fylkets videregående skoler for å kunne 

fylle sin funksjon som regional kompetanseaktør på en god måte. Her er det snakk om en 

grunnleggende gjensidig avhengighet. 

Perioden for Strategi 2020 er snart ute, og Nord universitet vil sette i gang en grundig 

prosess for å utforme en ny og langsiktig strategi. Universitetet vil trekke inn regionale 

aktører i strategiarbeidet, ikke minst de to fylkeskommunene. Kompetansestrategien for 

Trøndelag vil være et viktig referansepunkt for det kommende strategiarbeidet. 

 

Jan Atle Toska                                                                                                                                        

Studiedirektør            

 

 

   

 



 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
NAMDAL REGIONRÅD Postboks 332 Sentrum, 7801 Namsos Telefon 913 08 579 Org.nr. 942 875 967 

 
 

 
 

Trøndelag fylkeskommune 

 

Kompetansestrategi for Trøndelag - høringsuttalelse 
 
Namdal regionråd vil med dette gi våre kommentarer til Kompetansestrategi for 
Trøndelag gjennom en del generelle kommentarer til de ulike tema/problemstillinger 
som presenteres i strategien, samt ved en del spesifikke merknader til de samme. 
 
Forord (side 3): 
Forordet har en noe forenklet og generalisert beskrivelse av noen få utviklingstrekk i 
fylket. Et eksempel er det som står om at næringslivet i Trøndelag må bli enda bedre 
på innovasjon, spesielt det næringslivet som ligger utenfor Trondheim. Utfordringene 
og graden av innovasjon er sannsynligvis nokså varierende både i Trondheim og i 
distriktene i Trøndelag. Innovasjonstakten i landbruket er for eksempel svært høy, 
noe omstillingene og utviklinga i næringa er et klart bevis på. Det samme gjelder 
havbruksnæringa som gjennom kort tid har utviklet seg til på bli en av våre viktigste 
næringer. 
 
I en rask introduksjon til muligheter og utfordringer av Trøndelag, er det naturlig å se 
på grunnlaget for framtidas kompetanse, som resultatene i grunnskolepoeng og 
fullføring videregående opplæring, som er fylkeskommunens ansvar.  
 
Sammendrag: (side 5) 
Namdal regionråd mener det er fornuftig at kompetansestrategiens målsettinger 
sammenfaller med målene i Nasjonal kompetansestrategi. Dette gir et 
gjennomgående, likt perspektiv – med muligheter til å forsterke viktige satsinger og å 
motvirke uønskede utviklingstrekk. 
 
Namdal regionråd støtter dokumentets satsingsområder. Det blir viktig at strategien 
følges opp med konkrete handlingsplaner for de ulike satsingene, og at ulike aktører 
involveres i utarbeidelsen av denne.  
 
Det er ikke angitt tidsrom for varighet av planen. Dette bør inngå i endelig utkast.  
 
Namdal regionråd støtter kompetansestrategiens tre hovedmål og deres delmål. Vi 
finner imidlertid hovedmålene og delmålene noe komplekse. Konkretisering av tiltak i 
en handlingsplan blir viktig for at mange skal få eierskap til planen. 
 
Innledning: (side 8) 
Fokuset på regionens kompetansebehov, og hvordan vi arbeider for å oppfylle disse, 
er også helt vesentlig for å oppnå målene i andre planer og strategier – for eksempel 
strategien for innovasjon og verdiskaping. Vi vil her spesielt peke på 
Trøndelagsplanens krav om balansert utvikling, med utvikling i hele fylket, som 
retningsgivende for delstrategier og tiltak. 
 
I tråd med dette synes vi det er en uforståelig avgrensning at kompetansestrategien 
konsentrerer seg om den voksne befolkningas behov for etter- og videreutdanning for 
å ivareta arbeidslivets stadig økende behov for ny og endret kompetanse. Vi forstår 
ikke avgrensinga i planen om at det kun er den «voksne» del av befolkningen som er 
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målgruppe, særlig når det vises til samspill mellom arbeidsliv og 
kunnskapsinstitusjoner om å få bedre samsvar mellom utdanningstilbud og behov for 
kompetanse. 
 
Næringslivets behov er mer fragmentert, men gjenspeiler ofte næringsstrukturen 
innenfor ulike geografiske områder. Når det gjelder læring i arbeidslivet mener vi at 
nyutdannede tilfører arbeidslivet ny kompetanse (og nye tanker) og er derfor en 
viktig del av arbeidsstyrken.  
 
Videregående opplæring er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver gjennom 
rollen å levere morgendagens kompetanse til arbeidslivet. Videregående opplæring er 
en viktig del i flere av satsingsområdene. Kompetansestrategien bør omfatte hele 
utdanningsløpet – pluss etter- og videreutdanning for den voksne arbeidsstyrken. Det 
pekes på at bare tre prosent av arbeidsstyrken er nyutdannet. Dette tilsvarer cirka ett 
årskull. Nyrekruttering til arbeidslivet omfatter etter vårt skjønn flere enn dem som 
er nyutdannet hvert år. Ofte må det jobbes over flere år for å skaffe riktig kompetanse. 
 
I perspektivet livslang læring henger grunnskole- og videregående opplæring tett 
sammen med arbeidslivets behov for kompetanse – og endringene i arbeidslivets 
behov. Det er få år siden «Oppvekstprogrammet» ble gjennomført i Nord-Trøndelag – 
med sterkt fokus på det helhetlige skoleløpet. Dette fokuset bør også ligge til grunn 
for Trøndelags kompetansestrategi, og ikke løsrives og presenteres i egne planer. 
 
Det påstås (side 8) at «På grunn av sterke kunnskapsmiljøer i Trondheim, med 
eksempelvis NTNU og Sintef, skårer Trøndelag høyt på innovasjon, forskning og 
utvikling sammenlignet med andre regioner i Norge. Det er en utfordring at det øvrige 
arbeids- og næringslivet i Trøndelag ikke er spesielt sterke på innovasjon». Denne 
påstanden bør dokumenteres dersom den skal stå som en «sannhet». Vi mener det er 
godt belegg for å si at det er stor grad av innovasjon både i landbruket, 
havbruksnæringa og i offentlig sektor – og Nord universitet spiller i norddelen av 
fylket en viktig rolle i innovasjonsarbeidet i samspill med mange andre aktører. 
Norddelen av fylket har også flere sterke industrimiljøer som driver innovasjon på 
høyt nivå.  
 
Vi er imidlertid enige i at det fremdeles er potensial for mer innovasjon i hele 
Trøndelag, både innenfor offentlig sektor og i næringslivet.   
 
Utfordringer, muligheter og mål (side 12): 
Under «Gode valg for den enkelte og samfunnet» mener vi noen av kulepunktene 
inneholder upresise påstander, for eksempel: … «stor andel voksne som mangler 
grunnleggende ferdigheter» 
Strategidokumentet omtaler karriereveiledning for voksne, og for dem som faller 
utenom arbeidslivet. Dette er viktig og riktig satsing – og må ses i sammenheng med 
rådgiving i skolen. Veiledning både i skoleløpet og for voksne må ta utgangspunkt i 
arbeidslivets stadig hurtigere endringer. 
 
Gode valg for den enkelte og samfunnet (side 16) 
I dette kapittelet kan språket gjerne strammes opp og noen av momentene belegges.  
Karriereveiledning for voksne (3.2.2) er viktig, men det er ikke mindre viktig å drive 
karriereveiledning for unge voksne. Utdanningsvalg og gjennomføring av utdanning 
må følges opp med god karriereveiledning når ungdommene skal ut og finne sin plass 
i arbeidslivet. 
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Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og 
arbeidskraft (side 20) 
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) bør forklares. Dette er et lite kjent begrep 
for de fleste. 
Der det nevnes konkrete eksempler, bør det tilstrebes å finne disse både i by og 
distrikt (kobling studenter og arbeidsliv). Det vil virke positivt for eierskap til 
strategien.  
 
Kompetansestrategien må ha sterkt fokus på overgangene i skoleløpet. I tillegg må 
regionen ha sterkere innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. Skal dette læres 
bort, må det også legges vekt på i lærernes utdanning. Dette må også følges opp med 
styrking av rådgivernes oppgaver i skolen slik at de best mulig kan formidle 
arbeidslivets behov for ny arbeidskraft, og mulighetene som ligger i utdanningene.  
 
Presisering av behovet gode overganger og for mer samhandling mellom 
videregående og høyere utdanning for at elevene lettere kan velge studium og være 
bedre forberedt på overgangen til høyere utdanning (4.2), er et godt eksempel på at 
fokus ikke bør avgrenses til den voksne arbeidsstyrkens kompetanse. Det samme 
gjelder (4.3) om nyskaping, læring og entreprenørskap i hele skoleløpet for å 
forsterke den enkeltes omstillingsevne. 
 
Innovasjons- og entreprenørskapskompetanse må ha fokus helt fra grunnskole, 
gjennom videregående skole – og videre i utdanningsløpene i universitet og 
høgskoler. Da får vi f.eks. både sykepleiere, lærere og ledere som har dette «i blodet» 
og kan videreføre kunnskapen i skolen og på arbeidsplassen. 
 
Samarbeid for kompetanseutvikling – Kompetanseforum Trøndelag (side 32) 
Det foreslås opprettet et kompetanseforum for Trøndelag med regionale 
kompetanseforum i tillegg. Vi støtter modellen med et forum basert på geografisk 
tilhørighet framfor bransje. I et regionalt partnerskap er det avgjørende at hele fylket 
er representert så lenge en får til et godt samspill med kompetanseforum eller andre 
samarbeidsforumer i ulike deler av fylket. Vi ser ofte at verden ser annerledes ut i 
Namdalen enn i resten av fylket og at det trengs differensiering i tiltak.  
 
Andre momenter 
Arbeidslivskartleggingene beskriver entydig at det største behovet for mer, og 
kompetent, arbeidskraft er innen helse og oppvekst, som i det alt vesentlige er 
ivaretatt av det offentlige. Kompetansestrategien bør understreke viktigheten av både 
Nord universitets og NTNUs rolle som kunnskapsleverandører for å dekke disse 
behovene, jamfør også det politiske trykket om studiestedsstruktur i Nord universitet 
siste halvår. Vi synes dokumentet i for liten grad reflekterer Nord universitets rolle. I 
svært stor grad forsyner de nordre del av fylket med fagfolk innen helse og oppvekst. 
 
Det finnes mange eksempler på gode tilbud innen etter- og videreutdanning i dag, 
som også betjener små bedrifter. Men det må gis gode nok rammer for dem som skal 
drive etter- og videreutdanning. Dette krever også politisk fokus og forståelse på 
nasjonalt hold.  
 
Nærhet til kunnskapsleverandører er viktig (f.eks. Nord universitets fire campuser i 
Trøndelag). 
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Behov for, og tilbud om økt kompetanse for den voksne delen av arbeidskrafta, vil i en 
vesentlig grad basere seg på etter- og videreutdanning, og i noen grad omskolering – 
ofte gjennom deltidsutdanning. Strategien bør beskrive hvordan en skal sikre 
fleksibilitet i tilbudet for disse, som ofte er etablerte og har behov for annet 
kompetansepåfyll enn heltidsutdanning på et campus.  
 
I dokumentet (side 12) kan en lese at «det er en utfordring at det øvrige arbeids- og 
næringslivet i Trøndelag ikke er spesielt sterke på innovasjon»  
Dette samsvarer dårlig med bildet som brukes om Trøndelag som en av Europas mest 
innovative og verdiskapende regioner.  Vi stiller derfor spørsmål om det er belegg for 
å si dette. Vi har mange gode eksempler på det motsatte, blant annet 
innovasjonstakten i landbruk og havbruk, som er distriktskommunenes sterkeste og 
viktigste næringer. Forsknings- og innovasjonstakten er kanskje størst i utdannings- 
og forskningsinstitusjonene, men er først reell når den anvendes i praksis. Det skjer 
ute i næringslivet eller i det offentlige. 
 
Namdal regionråd er opptatt av det helhetlige skoleløpet, og i et distriktspolitisk 
perspektiv der vi ønsker at ungdommene kan bo heime så lenge som mulig.  Dette 
øker også sannsynligheten for heimflytting etter høyere utdanning. Dette setter for 
det første krav til selve skolestrukturen, dernest til tilbudsstrukturen.  
 
Skal vi oppnå den fleksibiliteten og endringsevnen som framtidas arbeidsliv vil kreve, 
må vi også ha et utdanningssystem som evner å ta dette opp i seg. Hvis arbeidslivet 
skal klare omstillinger og endringer, må også utdanningstilbudet omstille og endre 
seg. Dette antar vi har gyldighet i hele Trøndelag. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Amund Hellesø  Hege Nordheim-Viken Trygve Jonny Sandvik  Bente Estil 

Ordfører Vikna  Ordfører Høylandet Ordfører Fosnes  Ordfører Lierne 

 

Arnhild Holstad  Per Olav Tyldum Steinar Aspli  Steinar Lyngstad 

Ordfører Namsos Ordfører Overhalla Ordfører Nærøy  Ordf. Namdalseid 

 

Per Helge Johansen Stian Brekkvassmo Hans Oskar Devik Skjalg Åkerøy 

Ordfører Leka  Ordfører Namsskogan Ordfører Røyrvik Ordfører Grong 

 

Olav Jørgen Bjørkås John Einar Høvik 

Ordfører Flatanger Ordfører Osen 

 

 

Ragnar Prestvik 

Daglig leder 
 

Tlf: 913 08 579 
ragnar.prestvik@namdalregionrad.no 
www.namdalregionrad.no 



Firmanavn 

Notat 
Til: Trøndelag Fylkeskommune 

Fra: Frøya Næringsforum 

Kopi: Berit Flåmo, Beathe S Meland 

Dato: 1.03.19 

SV: Høringsnotat/Innspill Kompetansestrategi for Trøndelag 

Bakgrunn: 

 «Målet med kompetansestrategien er blant annet  at enkeltmennesker og virksomheter har 
en kompetanse som gir Trøndelag et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god 
offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Kompetanseforum Trøndelag 
bør være ansvarlig for å utvikle felles kunnskapsgrunnlag som kan gi bedre forståelse for 
behovet for kompetanse og arbeidskraft» 

Konkrete innspill: 

1) «Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som 
møter arbeidslivets kompetansebehov» 

 

«Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging og 

dimensjonering av utdanningene. 

Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp. 

Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse.» 

«Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 
opplæringsløp» 

Frøya kommune er en av kommunene i fylket med lavt utdanningsnivå. Samtidig 
representerer Frøya kommune en av landets største næringskommuner hva angår 
verdiskapning, innovasjon og vekst.  

Her opplever man stor entusiasme og innovasjons vilje. Vi har giganter i havbruk, de fleste 
med lokalt eierskap. Her har vi tradisjon, erfaring og evne til å skape nye arbeidsplasser og 
til å satse på nye forskningsområder. Frøya er en distriktskommune med særpreg og som 
faktisk representerer en betydelig prosentvis verdiskapning av fylkets totale andel 
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For å imøtekomme det totale behovet for kompetanse må vi konkretisere og forberede oss 
på bedre fleksible og tilpassede opplæringsløp spesielt gjennom bedre desentraliserte 
utdannings løp som  sykepleierutdanning og helsefag. Fagbrev, bachelor og mastergrad.  

Dette vil bidra til å imøtekomme den store sykepleiemangelen som vår region har og vil få i 
årene som kommer. En større utnyttelse av digitale løsninger og deltidstilbud til alle de som 
ønsker å videreutdanne seg mens de fortsatt er i jobb. Dette er et lite utnyttet potensiale 
innen dette fagfeltet. 

I tillegg må vi ha en sterkere rekrutteringsfokus i de ordinære programfagene, da 
søknaden til flere yrkesfaglige studieretninger er negativ på Guri Kunna vgs. Dette gjelder 
bla Byggfag, service og samferdsel, helse og oppvekst og automasjon. Øyregionen trenger 
alle disse yrkesretningene. Søknadene til skolested Frøya er fortsatt meget bra, men vi ser 
en tydelig nedgang i søknaden til studiespesialiserende fag etter omorganiseringen. 

Frøya kommune med havbruksnæringa har et enormt behov for kompetent 
arbeidskraft på alle nivå, og bør få et enda sterkere fokus i fylkets 
kompetansestrategi. 

2) Sentralisering: 

«Befolkningen i Trøndelag vokser og sentraliseres. Trondheim og randkommunene har hatt 

sterk vekst de siste årene, mens det i distriktskommuner er nedgang eller flat utvikling i 

folketallet» 

Denne påstanden er generaliserende og lite nyansert. Her bør kompetansestrategien 
ha større fokus på distriktskommuner i vekst. 

Frøya kommune har landets beste befolkningsvekst prosentvis de siste årene. Med 
regionens utviklingsmuligheter knyttet til havbruk, bør dette ha sterk fokus også 
relatert til fylkets kompetansestrategi. 

3)Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig kompetanse og arbeidskraft 

Distriktene har utfordringer med å skaffe yrkesfaglig og akademisk kompetanse. Det er viktig 
at man fortsatt har fokus på et så bredt utvalg av linjer og programfag som mulig og at det 
kan tilbys i egen kommune. 

Alle videregående skoler og skolesteder i distriktet bør tilby studiespesialiserende fag 
lokalt for å stimulere flest mulig til å velge høyere utdanning 

Frøya registrerer en nedgang i antall søkere til studiespesialiserende fag etter 
omorganiseringen ved Guri Kunna vgs. Dette har ikke bare årsak i mindre avgangskull enn 
tidligere. Om få år har vi en ny «boom» i avgangselever fra grunnskolen.  

Trøndelag fylkeskommune har valgt å bygge en ny skole på Frøya. Denne skolen har lokaler 
store nok til større elev grupper som studiespesialiserende fag. I tillegg er betydningen  
særdeles viktig og aktuell  i forholdet til  kompetansemiljøet i Blått kompetansesenter og 
satsningen med «Aqua Labs»  

Vi er bekymret for at denne omorganiseringen kan bidra til en negativ utvikling i valg 
av høyere utdanning og gjøre Frøya til en mindre attraktiv tilflyttingskommune. 
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Trøndelag fylkeskommune 

postmottak@trondelagfylke.no 

 

 

Att: Lisbeth Pettersen 

 

 

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

201864494-12  19/172-6   /TOGR Trondheim, 22.03.2019 

 

    

 

 

Høringssvar: Kompetansestrategi for Trøndelag 
 

Det vises til brev fra Trøndelag fylkeskommune av 14.01.19 med høringsfrist 22.03.19. 

LO har følgende høringssvar.    

  

  

Innledning 

Befolkningen i Trøndelag er samfunnets og arbeidslivets viktigste ressurs for velferd, vekst 

og verdiskapning. Å skaffe arbeid til alle skal være jobb nr. 1. 

 

Den norske arbeidslivsmodellen bygger opp under løpende oppgradering av kompetanse i 

arbeidslivet, og er et godt utgangspunkt og en forutsetning for at vi skal lykkes med dette 

arbeidet.  

 

Viktigheten med å inkludere unge og flyktninger inn i arbeidslivet vil bli en av våre  

viktigste oppgaver fremover, samtidig som at mange voksne mangler grunnkompetanse.  

Vår samfunnsmodell er avhengig av at vi lykkes med dette.  

 

Aktører i kompetansepolitikken for Trøndelag skal være Trøndelag fylkeskommune sammen 

med partene i arbeidslivet. Gjennom trepartssamarbeidet skal partene samarbeide og utvikle 

områdene innenfor kompetansepolitikken.  

 

LO ønsker å svar opp på de tre hovedmålene i kompetansestrategien;  

konkurransedyktig næringsliv, effektiv og god offentlig sektor og færre utenfor arbeidslivet.  

I tillegg vil vi svare på 6.1 kompetanseforum. 
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Konkurransedyktig næringsliv 

Det største konkurransefortrinnet til Trøndelag og Norge er Den norske modellen. Dette gir 

oss god omstillingsevne og høy sysselsetting og forhold til andre land. Et godt etablert 

trepartssamarbeid gjør også at man håndterer «kriser» som konjunktursvingninger.  

 

Det er i dag stor mangel på grunnkompetanse fra videregående opplæring blant voksne.  

LO  ønsker å foreslå en enda mer tydeliggjøring for et bedre samordnet tilbud til voksne med 

svake grunnleggende ferdigheter. Trøndelag fylkeskommune sine ansatte som jobber med 

næringsliv og kompetanse skal ha kjennskap til Hovedavtalen sine bestemmelser når det 

gjelder kompetanseutvikling. Det er viktig at vi henger med i utviklingen, slik at det ikke 

fører til utenforskap og et mer todelt arbeidsliv. Hovedavtalens bestemmelser er med på å 

sikre bred medvirkning fra både ledelse og tillitsvalgte slik at tiltakene treffer.  

 

Karrierveiledning vil ha en sentral rolle i Trøndelag. LO foreslår at karrieresentrene 

opprettholdes som partnerskap og at det tilføres nok ressurser til å gi et tilbud i hele 

Trøndelag. Karrieresentrene vil kunne påvirke til gode valg i omstillinger.  

Flere næringer i Trøndelag blir berørt av omorganisering/nedlegging på arbeidsplassen,  

som kan stille krav til raske omstillinger. Trøndelag fylkeskommune ved karrieresentrene skal 

utarbeide virkemiddelapparat ved omstillinger for å forhindre at ansatte skal havne utenfor 

arbeidslivet. Karrieresentrene driftes av Trøndelag fylkeskommune. Partene i arbeidslivet og 

NAV deltar i partnerskapet.  

 

Næringslivet skal også gjøres kjent med bedriftsintern opplæring. Vi anbefaler at det settes 

inn en setning om dette i Kompetansestrategien.  

 

Fagskolene har en stor betydning for etter- og videreutdanningen. Fagskolene er nå blitt 

«anerkjent» som høyere utdanning for fagarbeidere, og tilbudet må derfor settes likt med 

tilbudene om høyere utdanning. Fag- og svennebrev må fremmes som yrkesvei mot høyere 

utdanning uten at man trenger å ta «strafferunde» med påbygg.  

 

 

En effektiv og god offentlig sektor 

En sterk offentlig sektor er en annen grunnpilar i Den norske modellen. Dette er helt 

avgjørende for at vi i Norge har skapt et samfunn med relativt små forskjeller.  

Sysselsettingen i offentlig sektor utgjorde 30 % av den totale sysselsettingen i Norge i 2016. 

De jobber med å levere viktige tjenester til lokalbefolkningen.  

Velferdssamfunnet vårt sikrer blant annet rett til utdannelse, helse- og velferdstjenester,  

vei, jernbane, strømnett og bredbånd.   

Trøndelag fylkeskommune må satse på utvikling og innovasjon i samarbeid med de 

Trønderske kommunene. Riktig og nok kompetanse for å utføre offentlige tjenester blir viktig. 

Utviklingen må skje i samarbeid og samspill med ansatte/tillitsvalgte og brukere. 

Helsesektoren er en av bransjene i offentlig sektor som vil ha et stort behov for kvalifisert 

arbeidskraft. For å imøtekomme denne utfordringen må dette være et satsningsområde.  

NAV og KS sine målinger bør også brukes aktivt i dette arbeidet.   
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Færrest mulig utenfor arbeidslivet 

Fag- og yrkesopplæringen skal bygges opp i tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og 

Trøndelag fylkeskommune. Arbeidslivets behov for arbeidskraft må være styrende for 

tilbudsstrukturen i videregående opplæring, og man må evne å snu seg etter 

kompetansebehovet gjennom å opprette og legge ned utdanningstilbud.  

Det ligger ulike fremstillinger av alvoret i dagens arbeidsmarkedssituasjon. Man må se 

statistikkene i sammenheng. Den samlede andelen i jobb er lavest på 20 år.  

Mer enn halvparten av de som står utenfor arbeidslivet har ikke fullført videregående 

opplæring. Alt for mange dropper ut av videregående, særlig yrkesfag. Det er viktig at 

Trøndelag fylkeskommune fortsetter sitt arbeid med yrkesløfte og følger opp 

samfunnskontrakten med å skaffe flere læreplasser slik at alle kvalifiserte søkere får 

læreplass. Satsningen på kompetanse er en viktig del i Den norske modellen.  

 

Innvandrernes kompetanse må benyttes bedre og innvandrernes medbrakte kompetanse må 

anerkjennes bedre. For innvandrere med lite arbeidserfaring og grunnutdanning må 

ferdigheter og norskopplæring prioriteres. Det er viktig at digital opplæring og norsk 

arbeidsspråk blir en del av opplæringen til innvandrere.  

 

LO er også på lik linje med høringsutkastet opptatt av digitalisering og robotisering av 

arbeidslivet. Dette vil kreve økt omstilling både for virksomheter og arbeidstakere. Dette fører 

til at de med minst formell kompetanse i arbeidslivet må prioriteres gjennom god 

karriereveiledning og mulighet til riktig og tilrettelagt grunnskolering, videre- og 

etterutdanning. 

 

 

Kompetanseforum i Trøndelag 

LO er positiv til et godt sammensatt Kompetanseforum som må bestå av arbeidslivets parter 

og utdanningsinstitusjoner. Det er viktig at sammensetingen har representanter med god 

kompetanse på arbeidslivets behov i Trøndelag.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

LOs distriktskontor Trøndelag 

 

Kristian Tangen 
(sign.) 

 

 Tone A. Vorseth 

Graneggen 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 



 

 

Næringsalliansen for Trøndelag  

Postadresse: c/o Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Postboks 778 Sentrum, 7408 Trondheim 

Telefon: 73 88 31 10  

firmapost@nitr.no 

 

 

Trøndelag fylke 
v/Fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen 
(sendes kun elektronisk til postmottak@trondelagfylke.no) 
 

Trondheim 22. mars 2019 
 

Høringsuttalelse Kompetansestrategi for Trøndelag (ref 201864494-12) 
 
Næringsalliansen for Trøndelag (NAT) er et samarbeidsforum for samtlige 35 
næringsforeninger i Trøndelag med ca. 4.500 medlemsbedrifter spredt over hele fylket. NAT 
har med interesse lest utkastet til Kompetansestrategi for Trøndelag. Dokumentet gir en 
meget god bakgrunnsinformasjon om kompetansesituasjonen, både med tanke på status i 
dag og i fremtiden. Vi er enige i at fremtidens utfordringer i samfunnet i stadig sterkere grad 
krever et utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse, samt at en 
god dialog med fylkets nærings- og arbeidsliv vil være viktig i dimensjoneringen av 
utdanningen. 
 
Vi har noen innspill til utformingen av kompetansestrategien. 
 
Gjennomgående i dokumentet savnes en konkret beskrivelse av hvordan måloppnåelse skal 
måles. Det er viktig at vi kan dokumentere effekter av de mange gode mål som er satt med 
tilhørende tiltak som er beskrevet for å nå disse. For eksempel er det i kapittel 4, 
Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft, satt 
følgende mål: «Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov», med flere underpunkter med delmål. Vi foreslår her at det utarbeides 
tidsbestemte milepæler som viser når målet og delmålene skal være oppnådd, og hvordan vi 
skal definere/måle om vi har oppnådd det vi ønsker ifht. kompetansestrategien. Denne 
måten å måle resultater på bør gjennomføres i alle kapittel der mål og delmål er beskrevet. 
 
Det beskrives videre i kap. 4 at ungdommens ønsker og arbeidslivets behov skal styre 
dimensjoneringen av tilbudet i videregående opplæring. Disse bør vektes ulikt, slik at 
arbeidslivets behov er styrende. Deretter bør tilgjengelige ressurser legges til grunn før 
endelig beslutning av tilbud. 
 
For å finne arbeidslivets behov kan man søke opp det som finnes av eksisterende 
undersøkelser og analyser, eller utarbeide egne undersøkelser spesielt for de ulike regioner i 
Trøndelag fylke. Vi vet at kystkommunene og blå næring har et helt annet kompetansebehov 
enn f.eks. innlandet. Det bør derfor være et viktig tema for de ulike kompetanseforumene å 
kartlegge og definere fremtidig behov basert på de ulike utfordringene og strukturene i 
fylkets nærings- og arbeidsliv (jfr. siste avsnitt i dette brevet). 
 
Et godt poeng i strategien er klargjøringen av behovet for forutsigbarhet for både elever og 
fagmiljø ved at dimensjoneringen av utdanningstilbud settes ut fra normal aktivitet i 
arbeidslivet, og ikke topp og bunn i konjunkturene. Målsetningen med å løfte fagskolene i 
det norske utdanningssystemet anses også som svært fornuftig da dette kan bidra til å 
styrke næringslivets konkurransekraft lokalt og regionalt. 
 



 

 

Næringsalliansen for Trøndelag  

Postadresse: c/o Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Postboks 778 Sentrum, 7408 Trondheim 
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firmapost@nitr.no 

 

 

I kap. 5 er lærlingeordningen beskrevet som et helhetlig utdanningsløp over 4 år. Det vil si at 
en lærling er å anse som en elev. For da å stimulere flere bedrifter til å ta inn lærlinger bør 
det utarbeides konkrete tiltak som gjør det mer attraktivt å ta ansvaret ved opplæring av 
unge. Et eksempel på dette kan være å starte opp en prosess for å innføre fritak av 
arbeidsgiveravgift for lærlinger. I denne sammenheng bør dessuten opplæringskontorene 
involveres for å få en bedre innsikt i prosessene og rutinene i grenselandet elev og 
arbeidsliv. 
 
Flere steder i kompetansestrategien nevnes trainee-ordninger som et viktig tiltak. Dette 
støttes da vi har en rekke eksempler på nyutdannede som etter endt trainee-periode blir 
igjen i kommunen og fortsetter sitt arbeidsliv og, i mange tilfeller, etablerer seg med familie. 
For å ytterligere styrke trainee-ordningene og kompetansetilgangen mener vi at en 
samkjøring av disse vil være svært gunstig, både med tanke på drift og markedsføring, samt 
å kunne gi et bredere tilbud til studenter som kan være interessert.  
 
I denne sammenhengen er det også naturlig se på NTNU og Nord Universitet sine roller i 
hele fylket. Det er viktig at de er mer aktive ute i de ulike deler av Trøndelag slik at vi kan 
oppnå en større grad av innovasjon i fylkets arbeids- og næringsliv. En tettere kobling 
mellom FoU og næringsliv kan gjøre det mer attraktivt for nyutdannede med høyere 
utdannelse og søke seg til kompetansekrevende stillinger ute i regionene.  
 
Det nevnes i flere sammenhenger behovet for å inkludere flere voksne i arbeidslivet og 
inkludering av innvandrere, herunder godkjenning av utenlandsk utdanning. Her er det viktig 
at norsk-opplæring får en tydelig plass og vektes høyt. Det å beherske norsk er i mange 
tilfeller en forutsetting for å kunne komme i arbeid og bidra med sin kompetanse. Det anses 
her som naturlig å koble på NAV og se kompetansestrategien i sammenheng med tiltak som 
f.eks. arbeidspraksis som allerede er et velfungerende tiltak innenfor NAV-systemet. Dette 
gir både arbeidstakere som står utenfor mulighet til å komme inn i arbeidslivet igjen, og 
samtidig muligheter for arbeids- og næringsliv til å prøve ut arbeidstakere med en 
kompetanse de normalt ikke ville ha ansatt, særlig sett i lys av endringene i 
arbeidsmiljøloven §14-9. 
 
Til slutt vil vi også poengtere viktigheten for å legge til rette for regionale kompetanseforum 
i tillegg til Kompetanseforum Trøndelag. Kompetansebehovet er svært forskjellig i de ulike 
regioner fra kyst til innland, og behovene til arbeids- og næringslivet i hele fylket vil derfor 
bli best ivaretatt ved en slik organisering. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsalliansen for Trøndelag 
 

 
Berit Rian 
Leder 



Stordalsveien 1, 7170 Åfjord  Telefon 72 53 15 10   

E-post: fosen.regionraad@fosen.net  Internett: www.fosen.net 

         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelse med innspill til «Kompetansestrategi for Trøndelag» 
 

Viser til plandokumentet «Kompetansestrategi for Trøndelag» samt dialog og høringsmøte 

mellom Trøndelag fylkeskommune og Fosenregionen den 12.mars 2019. 

Fosenregionen består at følgende kommuner; Bjugn kommune, Indre Fosen kommune, Osen 

kommune, Roan kommune, Ørland kommune og Åfjord kommune, som samarbeider og 

samfunnsutvikling og tjenesteleveranser gjennom Fosen Regionråd. 

 

Kompetansestrategien for Trøndelag presenterer en ambisiøs strategi for Trøndelag, 

Fosenregionen skal aktivt ta del i å nyttiggjøre, bidra til å utvikle, og etterstrebe å holde tritt 

med ambisjonene.   

 

Til høringen har Fosenregionen samlet følgende innspill og kommentarer: 

 

Form og prosess  

Det er en veldig god arbeidsform å møtes til regionale dialogmøter med flere planer samlet. 

Fosenregionen forberedte innlegg om status, muligheter og utfordringer sett fra kommunene 

som ble presentert under dialogmøte med fylkeskommunen den 12.mars 2019.  

 

Målene for kompetansestrategien 

Hovedmålene for strategien støttes og etterleves fra Fosenregionen, i tillegg fremsettes et 

innspill til å ta med følgende under pkt 2:  

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets kompetansebehov 

og naturressursene. 

 

Kompetanseforum Trøndelag 

Opprettelsen av et slikt forum støttes fra Fosenregionen, det at regionene i Trøndelag kommer 

sammen og målrettet jobber med kompetanse vil styrke Trøndelag samlet. Definert mandat og 

funksjon vil være viktig for dette forumet. 

Innspill; Hvem representerer næringslivet, hvem har mandat til å bære næringslivets interesser 

og stemme inn i et slikt forum? Ber om at dette belyses og at det utredes bredt på hvem/hvilken 

organisasjon som kan påta seg denne viktige oppgaven inn i kompetanseforum for Trøndelag. 

Kan Trøndelag fylkeskommune initiere-tilrettelegge-etablere et næringsnettverk/klynge for 

kompetanse?  

 

 

Trøndelag fylkeskommune 

postmottak@trondelagfylke.no 

 

  

 

 

 

    

FOSEN REGIONRÅD 

DATO: 22.03.2019 
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Befolkning og næringsliv 

Trøndelag har for få trøndere og Fosenregionen har for få fosninger!  

Kompetansestrategier og analyser bør utføres jevnlig og i takt med arbeidsliv og 

næringsutvikling i regionene i Trøndelag. Utdanning, videre- og etterutdanning må være mest 

mulig fleksibelt og tilpasses næringsstrukturen i regionene og best mulig framtidas behov.  

Desentralisert skolestruktur for den videregående opplæringen er meget viktig at opprettholdes 

for Trøndelag fremover. Ungdommene må beholdes i distriktene hvis vi skal kunne høste og 

bygge konkurransedyktig næringsliv av naturressursene. Det er helt avgjørende for fremtidig 

yrkesvalg og bosetting at ungdommene gis kunnskap om lokalt næringsliv. Samhandling 

mellom næringsliv og utdanning bør videreutvikles og tilrettelegges for i kompetansestrategien 

for Trøndelag. 

 

Globalisering 

Å oppleve ulike deler av verden, bli kjent med andre kulturer, naturressurser og arbeidsliv er 

utviklende for et hvert samfunn. Dette er godt ivaretatt i målsettingene for 

kompetansestrategien for Trøndelag, det bør arbeides med å tilrettelegge for mere utveksling og 

hospitering. 

 

Deling 

Å dele kunnskap, åpne for innsyn og medvirkning er vesentlige komponenter i en 

kompetansestrategi. Gi tilgang til kunnskap for alle deler av befolkningen gjennom gode 

digitale plattformer og verktøy. Kunnskap om hverandre- arbeidsliv og utdanningsarena, 

lærende nettverk mellom regioner i Trøndelag styrker kompetansen samlet og enkeltvis. 

 

 

Fosen Regionråd 
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Høringssvar kompetansestrategi fra Rissa og Leksvik videregående skoler 

Kommentarer til Målgruppe og avgrensing av strategien side 8: Dimensjonering av tilbud i 

videregående skoler gjelder både for ungdom og voksne i voksenopplæring. Hvordan skal dette 

forstås? 

Kommentar til Regionale føringer side 10: Desentralisert skolestruktur og tilbudsstruktur må styrkes 

ytterligere. Det er viktig å sikre god karriereveiledning med stor nok ressurs og god nok kompetanse. 

Bør være desentralisert slik som tilbudet.  

Kommentar til punkt 4 side 20 om utvikling av opplæringstilbudene i regionen -  tilrettelegge 

utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 

opplæringsløp: Det må tilrettelegges for kompetanseheving på dagtid, blant annet for 

minoritetsspråklige. Disse er som regel avhengig av barnehage og kollektivtilbud (har ikke førerkort). 

Også bedrifter ønsker utdanning/etterutdanning for sine ansatte på dagtid. Det er nødvendig å være 

fleksibel, dette betyr arealbehov på både dagtid og kveldstid.   

Kommentar til punkt 4,2 siste ledd side 23: Dette er ikke presist. Det er kun i Norge at nesten 100% 

av avgangselevene fra grunnskolen starter i videregående opplæring. De fleste av de som ikke 

fullfører i Norge, begynner ikke i vgs i de øvrige OECD-landene. 

Kommentar til punkt 4,4 siste ledd. Behovet for grunnleggende språkferdigheter må presiseres i 

dokumentet. Inntak av voksne i vanlig videregående skole med finansiering bør være et virkemiddel 

(fylle opp klasser). 

Og en kommentar til slutt: Voksenopplæring betinger realistisk finansiering. Både 

koordineringsskoler og samarbeidsskoler bør motta et grunntilskudd for å sikre stabil drift. 

 

Med hilsen  

Rissa videregående skole v/rektor Arild Ofstad 

Leksvik videregående skole v/ rektor Erik Bergfjord 

Prosjektrektor Borghild Husdal Buhaug 
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Med hilsen  

Rissa videregående skole v/rektor Arild Ofstad 

Leksvik videregående skole v/ rektor Erik Bergfjord 

Prosjektrektor Borghild Husdal Buhaug 

 

 

 











                             
                

            

   

 
 

Trøndelag fylkeskommune 
postmottak@trondelagfylke.no       22. mars 2019 
 
     
Deres referanse: 201864494-12 
 

 
 
 

 
Innspill – Kompetansestrategi for Trøndelag  
Viser til brev fra fylkeskommunen av 14.01.2019 vedrørende innspill til Kompetansestrategi for 
Trøndelag. 
 
Høringsutkastet Kompetansestrategi for Trøndelag gir etter vår mening godt uttrykk for 
fylkeskommunenes høye ambisjoner på området. Det må være en målsetting at regionen på 
best mulig måte utnytter regionens fordeler i videreutvikling av eksisterende og nyetablering av 
et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Tilgjengelig riktig kompetanse til rett tid, 
samtidig med tilstedeværelse av en ambisiøs og kompetent forvaltning er essensielt for å oppnå 
denne målsettingen.  
 

Sjømat Norge representerer sjømatnæringen i regionen og medlemmene består av bedrifter 
innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, fiskehelse, biomarin industri, teknologi og service. 
Regionen er ledende innen mange områder av den marine verdikjeden og har et uutløst 
potensial for videre utvikling og vekst. Sjømatnæringen har en høy innovasjonstakt, er i stadig 
omstilling og er kunnskapsdrevet. Behovet for kompetent arbeidskraft er stort – på alle nivå, og 
med bakgrunn i den rivende utviklingen som foregår er også behovet for omstilling til tider 
stort. 
 
Det er næringen selv som best vet hvor skoen trykker. Det er derfor svært viktig å involvere 
næringen i arenaer som er behovsfokusert. Vi vil derfor sterkt støtte forslaget om etablering av 
et kompetanseforum. Et tilbud om kompetanseoppbygging tilpasset skiftende behov er ikke 
noe en setter opp på kort tid. Det er derfor viktig at næringene gir innspill om framtidens behov 
og er dedikert på dette. Tilbud på kompetent arbeidskraft vil være et resultat av innspill på 
nærmere bestemte definerte behov opptil flere år i forveien. Vi tror at et kompetanseforum 
kan være et slikt møtested hvor blant annet behov og muligheter blir diskutert og fulgt opp. 
 
I forhold til tidligere vil livslang læring være mer aktuelt framover. Dette vil innebære behov for 
oppbygging av ny kompetanse mer tilpasset, nær sagt, den til enhver tid etterspurte 
kompetanse. Dette vil gjelde både fast ansatte og arbeidssøkende. Modulbaserte 
opplæringspakker, nettbasert, regional/lokal tilgjengelighet vil være viktig da det vil være 
vanskelig for mange bedrifter å sende medarbeidere vekk for 
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videreutdanning/kompetanseoppbygging over lange tidsrom. Ulike samarbeidskonstellasjoner 
bedrift/næring og forvaltning vil kunne ivareta både arbeidstaker og arbeidsgivers interesser. 
Dette bør også ses i sammenheng med etablerte, velfungerende arbeidsmarkedsområder.  
 
Når de gjelder karriereveiledning så har vi tro på at slik veiledning vil være mest formålstjenlig 
hvis den knyttes opp mot aktiv deltakelse fra næringslivet, og selvfølgelig næringsliv fra alle 
bransjer. Kontakt, besøk, informasjon fra næringsliv som til syvende og sist skal ansette 
arbeidstakere, mener vi vil ivareta interessene til arbeidstaker/arbeidsgiver bedre enn en 
rendyrket offentlig karriereveiledningstjeneste. Vi støtter at ansvar for administrasjon og 
gjennomføring tillegges det offentlige, men med en sterk involvering og kontakt med 
næringslivet. Kompetanseforumet kan utvikles til også å bli et godt redskap i denne 
sammenheng.  
 
Regionen er godt skodd med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i verdensklasse, noe som 
gir næringslivet en unik sjanse til å rekruttere spisskompetanse i et bredt utvalg. I samarbeid 
med næringslivet, fylkeskommunen som skoleansvarlig og høyere utdannelse/forskning så bør 
forholdene ligge godt til rette for at regionen har tilgang til rett kompetanse til rett tid. I dette 
ligger det også at en er i en god posisjon til å ha innovativ kompetanse som kan bidra til å 
videreutvikle næringslivet i regionen.   
I sjømatnæringssammenheng er særlig kompetansesentre/industrisentre som Øyrekka og Ytter 
Namdalen viktige for rekruttering, opplæring og innovasjon. Det er derfor viktig at aksene 
Øyrekka-Trondheim, Trondheim-Ytter Namdalen vektlegges i operasjonaliseringen av en 
kompetansestrategi for Trøndelag.  
 
Som innledningsvis nevnt, synes vi at utsendte kompetansestrategi for Trøndelag gjenspeiler at 
fylkeskommunen har høye ambisjoner på området, noe vi applauderer. Selv om det ikke er 
vanskelig å være enig i de tre hovedmålene som er satt opp for kompetansestrategien, så 
gjenstår et godt stykke arbeide for å få en velfungerende operasjonalisering av strategien. 
Strategien kan fort gi inntrykk av at det blir «mye ord og mye formuleringer» som i liten grad 
peker mot konkrete handlinger. Arbeidet med handlingsplanen vil derfor, etter vårt syn, bli 
avgjørende for hvordan regionen utvikler og utnytter relevant kompetanse framover. Kvaliteten 
på involvering av tilbydere av kompetanse og mottakerne og brukerne vil derfor være 
avgjørende for resultatet.  
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Knut A. Hjelt   
Regionsjef Sjømat Norge havbruk midt  
 
 
 
 
 
  



KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG 
Høringsuttalelse fra Ungdommens fylkesutvalg  

 

Representanter fra arbeidsgruppen for Kompetansestrategi for Trøndelag var til stede på møte i 

Ungdommens fylkesutvalg (UFU) 02.03.19 og orienterte om strategien. Vi setter stor pris på at 

administrasjonen tar seg tid til å informere om pågående planarbeid. Dette er med og gir oss et 

bedre grunnlag for å komme med gode innspill sett fra et ungdomsperspektiv.  

 

Målgruppen for strategien er hovedsakelig den voksne befolkningen og deres behov for 

kompetanseutvikling for å møte arbeidslivets kompetansekrav. Opplæringstilbudet i grunnskolen 

berøres likevel i strategien, noe UFU synes er helt nødvendig. Strategien ønsker å synliggjøre 

viktigheten av tidlig innsats, økt gjennomføring, sammenheng og helhet i skoleløpet, god 

karriereveiledning og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Mange av disse punktene går igjen i 

arbeidsprogrammet som ble jobbet fram og vedtatt på Ungdommens fylkesting 2018:  

 

- UFU skal arbeide for å styrke rådgivertjenesten ved samtlige skoler i Trøndelag. UFU skal 

også jobbe nasjonalt for en bedring av faget «Utdanningsvalg».  

 

- UFU skal jobbe for å få flere hospiteringsdager for ungdomsskoleelever på videregående. 

Muligheten til å hospitere på de linjene man velger selv må være til stede, uavhengig av om 

linjene tilbys på nærmeste videregående skole eller ikke.  

 

- UFU skal ha en representant i Lærlingerådet i Trøndelag.  

 

- UFU skal arbeide for full dekning av lærlingeplasser.  

 

- UFU skal jobbe for tettere samarbeid mellom de videregående skolene og aktuelle bedrifter i 

nærområdet. Dette gjelder særlig yrkesfagene. UFU skal også arbeide for at linjetilbudet ved 

de ulike videregående skolene skal samsvare med aktuelle jobbsektorer i nærområdet.  

 

- UFU skal jobbe for at de lokale videregående skolen i distriktene ikke skal legges ned, da de 

er viktige for å få ungdom til å bli boende i lokalsamfunnene sine.  

 

- UFU skal jobbe for å forbedre bruken av IKT i skolen.  

 

- UFU skal jobbe for en tettere oppfølging av lærlinger ut i bedrifter, ikke bare på år nummer 

en, men også på år nummer to. UFU skal jobbe for tettere samarbeid mellom lærling og 

skole.  

 

- UFU skal jobbe for å påvirke utredning av faget «Livsmestring».  

 

- UFU skal jobbe for at hybelboere i større grad skal bli en prioritet på de videregående 

skolene. Hybelkontakter skal involveres mer i hybelboernes liv.  

 

Høringsutkastet vektlegger verdien av utvikling av valgkompetanse, og at dette gir et godt grunnlag 

for valg som skal tas senere i livet. Dette henger sammen med både faget utdanningsvalg og 

rådgivertjenesten. Flere UFU-medlemmer opplever at utdanningsvalgtimene blir nedprioritert av 

skole og lærere. Dette er uheldig, og noe UFU ønsker å sette fokus på. Rådgivertjenesten er også 



viktig for ungdommers utvikling av valgkompetanse. Resultater fra Omdømme-undersøkelsen viser at 

rådgiver på skolen kommer langt bak i rekken av faktorer som påvirker elevene når de skal velge 

utdanning. Foreldre har mest påvirkning, og både venner og internett ligger høyere på lista enn 

rådgiverne i skolen. UFU erfarer at det er store forskjeller i kvaliteten på rådgiverarbeidet fra skole til 

skole. Gode rådgivere er viktig! Elevene oppfatter det som at enkelte lærere får rådgiverrolle uten at 

kvalifikasjoner er lagt til grunn. Rådgiverne bør være egnet, ha god oversikt og god tid. En sterk og 

personorientert rådgivningstjeneste vil hjelpe ungdommene til å ta valg som øker sjansen for at flere 

gjennomfører og består utdanningsløpet de har valgt. Kanskje kan økt kvalitet i rådgivertjenesten 

også føre til at den klatrer høyere i rekken av årsaksfaktorer som ligger til grunn for ungdommenes 

valg av utdanning.  

 

Trøndelag har en desentralisert skolestruktur. Ungdommens fylkesting har vedtatt at de ønsker å 

beholde de videregående skolene i distriktene. Verdien av å kunne være hjemmeboer lengst mulig er 

stor – det er ikke alltid enkelt å flytte fra foreldre, venner, fritidsaktiviteter og de faste rammene i 

ung alder. 

  

Flere av UFU-representantene har vært på bedriftsbesøk i ungdomsskolen, men det er ulik praksis fra 

kommune til kommune og mellom den enkelte skole. Det er også forskjeller mellom kommunene om 

de har ordninger for å tilby sommerjobb til ungdom. Både bedriftsbesøk, hospiteringsdager i 

arbeidslivet for elever i videregående skole, og sommerjobb kan være med og øke ungdommenes 

bevissthet og kjennskap til lokalt næringsliv. Dermed kan sjansen for at man ser etter muligheter for 

å kunne flytte tilbake etter endt utdanningsløp øke.   

 

I følge strategien er det store muligheter for variasjon og fleksibilitet i den videregående opplæringen 

som kan tas ut dersom skole, arbeidsliv og andre virkemiddelaktører samarbeider tett. UFU er enig i 

dette. På små steder kan for eksempel opplæring i bedrift vurderes som et alternativt løp hvis man 

ønsker å ta yrkesfaglig utdanning som ikke tilbys på nærskolen. Små skoler kan også slå sammen 

elevgrupper fra ulike yrkesfagklasser i samme fag. Dette kan i tillegg være positivt for skolemiljøet.  

 

UFU er optimistiske på vegne av framtidens arbeidsliv. Grønt skifte og økt digitalisering vil føre til 

effektive løsninger og et framtidsrettet og moderne arbeidsliv. Det vil sannsynligvis komme 

utdanningsvalg vi ennå ikke kjenner til, og framtidens arbeidstakere må være omstillingsdyktige. UFU 

ser på den andre siden utfordringene ved dette, for eksempel at det kan bli flere som faller av i 

arbeidslivet fordi man ikke klarer å tilegne seg den digitale kompetansen som er nødvendig. 

Forbedring av bruken av IKT i skolen er et av områdene UFT er opptatt av – skoler og skoleeiere må 

holde følge med den teknologiske utviklingen, også for å gjøre elevene best mulig rustet til videre 

studier og arbeidsliv.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Ungdommens fylkesutvalg 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.  



   

 

Åfjord videregående skole 

Åveien 8, 7170 Åfjord | Telefon: 74 17 68 00 I Epost: postmottak.afjord@trondelagfylke.no 

 
 
 
        
 

 
Høringssvar fra Åfjord videregående skole  

Kompetansestrategi for Trøndelag 

 

Strategidokumentet som er til høring viser at Trøndelag fylkeskommune har store 

ambisjoner og gode intensjoner for kompetanseutvikling fremover, og det er vi glade for.  

Vi velger likevel å trekke frem noen aktuelle utfordringer som opptar oss spesielt.   

 Manglende dimensjonering for voksne i ordinær videregående opplæring. 

Den manglende dimensjoneringen for voksne i videregående utdanning er blitt en stor 

utfordring for kommunene på Nord-Fosen. Dette gjelder flere kategorier uten ungdomsrett.  

Det er ulike årsaker til at unge og voksne er i en situasjon som gjør at de ikke har 

kompetansen de trenger for å kunne kvalifisere seg for det lokale arbeidsmarkedet. Det kan 

være flyktninger som står uten rett fordi de har utdanning fra hjemlandet, voksne som av 

ulike årsaker har falt ut av videregående utdanning på grunn av psykiske vansker eller fysisk 

sykdom, andre som har brukt opp retten sin og som erfarer at den videregående opplæring 

de har gjennomført ikke samsvarer med det arbeidet de kan klare å stå i.  

Opplæringstilbudet i dag dimensjoneres etter antall 16 åringer med ungdomsrett. Dette 

utfordrer skolen spesielt, særlig med tanke på økonomi. Det betyr for eksempel at hvis det 

er 9 registrerte søkere med ungdomsrett på byggfag, så får skolen 9 plasser, selv om det er 

plass til 15. Det er irrelevant hvor mange voksne som står på søkerlista. 

Denne dimensjoneringen har de siste årene ført til at ved skolestart har mange voksne stått 

på venteliste uten å få plass gjennom inntaket.  

Både kommuner og Nav fortviler og ber skolen vurdere å ta inn noen av disse elevene i 

tillegg. De har gjort et godt forarbeid for å sikre at de aktuelle søkerne både er klare for 

videregående opplæring, og at det vil være behov for dem i lokalt næringsliv etter endt 

skolegang.  

Om skolen tar inn elever i tillegg etter inntaket, innebærer dette at det ikke følger 

finansiering med. Det dreier seg ofte om voksne som både trenger språkstøtte og annen 

tilrettelegging. Skolens budsjett beregnes blant annet ved at antall plasser ganges opp med 

en elevsats. Elever som skolen velger å ta inn i tillegg til ordinært inntak, følger det ingen 

ressurser med.  

Dette er blitt en stor utfordring for både skolen, Kommuner og NAV lokalt. Skolen føler et 

samfunnsansvar for å bidra til både integrering og kvalifisering for arbeidslivet.  



Gjennom denne høringen ber vi fylket om å ta disse utfordringene inn i sin 

kompetansestrategi, slik at det blir klart hva som forventes av de videregående skolene i 

forhold til samfunnsoppdraget.  

Det kan ikke være tvil om at en utvidet dimensjonering som også innebærer voksne vil være 

samfunnsøkonomisk lønnsømt. Hvis skolene blir nødt til å si nei til å ta elever av økonomiske 

hensyn, blir konsekvensen at mange voksne blir stående på vent. Veien ut i arbeidslivet blir 

vanskeligere. Vi ser også at det er viktig for mange voksne elever å få sin opplæring lokalt på 

grunn av forpliktelser knyttet til familie.  

       
 Ressurssentrene/samarbeidsskolenes rolle fremover. 

Stadig flere vil ha behov for påfyll av kompetanse gjennom et helt arbeidsliv. Ingen skal gå 

ut på dato. Her har ressurssentrene en nøkkelrolle i dag, og vi ser det også som viktig 

fremover.  

Ressurssenteret ved Åfjord vgs. arbeider tett med kommunene Roan, Åfjord og Osen, NAV, 

andre skoler og lokalt næringsliv for å kartlegge behov og organisere opplæring lokalt. Det 

dreier seg både om arrangering av kurs og lengre opplæringsløp, som f.eks. fagbrev.  

Ressurssentrene ved de videregående skolene i distriktet samarbeider ofte om opplæring og 

de svarer ut meldte behov relativt raskt. Fagnettverket for ressurssentrene bør videreføres i 

ny kompetansestrategi fordi det er en viktig samarbeidsarena. Kommuner og næringsliv har 

ulike kompetansebehov som til sammen dekkes av alle skolene i fylket. Det vil bety at 

samarbeidsskolene vil ha ulike satsinger avhengig av behovet lokalt.  

Det har vært stor usikkerhet knyttet til ny struktur på voksenopplæring, og det har vært 

relativt uklart hvilken rolle ressurssentrene nå vil få etter vedtaket om at voksenopplæring i 

nye Trøndelag skal koordineres av 7 utvalgte videregående skoler. 

Ny struktur på voksenopplæring må ikke bety mindre fleksibilitet og selvstendighet for 

ressurssentrene/samarbeidsskolene. Det er og har vært en viktig suksessfaktor i møte med 

både enkeltpersoner og næringsliv. Åfjord ressurssenter har jevnlig henvendelser både fra 

lokalt næringsliv og enkeltpersoner om veiledning og opplæring. Vi vil understreke at disse 

henvendelsene i stor grad gjelder ønsker om opplæring som kommer inn under 

voksenopplæring, og ikke kun kursvirksomhet. Organisering av desentralisert høyere 

utdanning er også et viktig arbeidsfelt som ressurssentrene i distriktene trekkes aktivt inn i 

sammen med kommunene. 

I ny voksenopplæringsmodell opplever vi at de økonomiske rammene som skal gjelde 

fremover for samarbeidsskolene/ressurssentrene er uklare. De trenger et forutsigbart 

økonomisk handlingsrom. Forutsigbarhet i økonomi for ressurssentrene/samarbeidsskolene 

vil bli avgjørende for om skolene fremover vil kunne ha mulighet til å opprettholde driften.  

Fremover vil vi mer enn noen gang trenge sterke, selvstendige og fleksible ressurssenter i 

distriktet for å kunne ivareta behovet for kompetanseutvikling fremover i et arbeidsmarked i 

stadig endring.  



Åfjord 20.mars 2019 

 

Mvh.  

Lise Henriksen     
Rektor 
Åfjord videregående skole 
 
 
Torunn Butli Rømma 
Ressurssenterleder 
Åfjord videregående skole 

 

 

 

 



 ÅFJORD KOMMUNE 

          

 

 

Tilslutning til høringssvar fra Åfjord videregående skole angående Kompetansestrategi 

for Trøndelag 

 

Åfjord kommune stiller seg bak høringsuttalelsen gitt av Åfjord videregående skole i sin 

helhet.  

Vi opplever de samme utfordringene knyttet til voksenretten, spesielt med tanke på det 

arbeidet vi legger ned for kvalifisering av våre flyktninger.  

«Ingen skal gå ut på dato», synes vi er et fint statement som synliggjør den viktige rollen 

ressurssenteret har i dag.  

I tillegg til dette er Åfjord kommune med i en høringsuttalelse fra Fosen Regionråd angående 

Kompetansestrategien.  

 

 

Mvh 

Vibeke Stjern      Reidun Susanne Momyr 

Ordfører                                                                     Sektorsjef oppvekst 
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Høringsinnspill til Trøndelag Fylkeskommune –Fylkesrådmannen 

Kompetansestrategi for Trøndelag 

 

Rørosregionen Næringshage er i vårt distrikt de små- og mellomstore bedriftene sin nærmeste kontakt med en 

nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Næringshagen kjenner bedriftene og bedriftene har 

tillitt til dette fagmiljøet. I Trøndelag er vi Næringshage for Røros og Holtålen kommune, og jobber i tillegg tett opp 

mot kommunene Selbu og Tydal. Vi har innenfor dette område omlag 60 målbedrifter som vi kjenner godt, og 

jobber tett sammen med. 

Gjennom konkrete aktiviteter har vi oppnådd gode resultater for at vi skal nå målet om at enkeltmennesker og 
virksomheter har en kompetanse som gir oss et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor 
og færrest mulig utenfor arbeidslivet. 
 
Enkle eksempler på vellykkete virkemidler/aktiviteter er: 

 Fjelltrainee 

 Lærlingeordninger 

 Klynge-prosjekter 

 

Et felles kjennetegn er at de er konkrete og handlingsorienterte. I tillegg til at et hvert av prosjektene ikke er 

undersøkende eller rapport/plan-orientert, men direkte resultatorienterte for å dekke behov og etterspørsel fra 

enkeltmennesker (gründere), næringsliv og offentlig sektor. 

 

Det viktigste funnet vi kan vise til er at både næringsliv og offentlig sektor opplever sterkt og tydelig å mangle 

tilgang til riktig kompetanse. Det gjelder spekteret fra fag- til masterutdanninger. 

 

Næringslivet etterspør for tiden mulighet/virkemiddel på 3 nivå: 

1. Lokalt plasserte fagutdanninger: eksempler: 

a. Automasjon 

b. Bygg og anlegg 

c. Kokk/servitør 

d. Handel/salg/service 

2. Samlingsbaserte fag- og etterutdanninger basert på definerte og konkrete behov. 

3. Mulighet for lokalbasert høyere utdanning på gitte områder i samarbeid med Høgskole/Universitet. 

 

Rørosregionen Næringshage ønsker å ta en posisjon som utvikler / medspiller / katalysator for å skape nye og 

bedre muligheter i vår region – i tett samhandling med bla. Røros Videregående skole og Røros Ressurs. 

 

Vi har allerede initiert et møte med de to partnere basert på et ønske fra dem. Skolene ønsker tettere samarbeid 

med lokalt næringsliv og offentlig sektor, og mener at vi kan være broen som binder dette tettere og konkret 

sammen. 

 

Vi ønsker dialog med Trøndelag Fylkeskommune rundt hvilken rolle Rørosregionen Næringshage kan ha i dette 

arbeidet, enten som en enkeltstående næringshage, eller som prosjektdeltager gjennom Regionråd Trøndelag 

Sør. 

 

Røros 18.03.19 

 
 

Hans Petter Kvikne 

Daglig leder Rørosregionen Næringshage 
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Kompetansestrategi for Trøndelag – høringsuttalelse fra Oppdal 
videregående skole 

 
Først vil vi kommentere at den fremlagte kompetansestrategien fremstår 

som gjennomarbeidet, og vi tror at den vil legge et godt grunnlag for videre 
arbeid med handlingsplaner på kompetansefeltet for Trøndelag.  
 

Vi velger å kommentere kompetanseplanen primært ut fra voksnes 
kompetansebehov. Oppdal videregående skole har et ressurssenter, og 

kommentarene til strategien er hovedsakelig tilknyttet denne delen av vår 
virksomhet.  

 
Innledende kommentarer 
 

Generelt mener vi at vektlegging av voksnes kompetanse er et stadig 
viktigere felt for videregående opplæring. Livslang læring blir stadig 

viktigere. Samtidig har vi en avgrenset rett til videregående opplæring i 
Norge. Dette fremstår som et paradoks. Det er vanskelig for voksne, eller 
ungdom som har brukt opp retten sin, til å få en ny start i systemet for 

videregående opplæring. Dette kan føre til at vi går glipp av mange 
muligheter for arbeidskraft på nye områder i tiden fremover. Vi ønsket at 

Trøndelag Fylkeskommune kan arbeide for at retten til videregående 
opplæring kan bli utvidet, slik at vi kan stå sterkere i fremtidens arbeidsliv. 
Samtidig mener vi at voksenopplæring i fylkeskommunal regi er et viktig 

område.  
 
Samfunnsutviklerrollen for videregående opplæring 

Vi er glade for at samfunnsutviklerrollen er blitt tydelig betont for videregående skoler i nye 

Trøndelag Fylkeskommune. Vi ønsker å ta en aktiv rolle her, og det må tas hensyn til i det 

videre arbeidet med handlingsplaner. Det er også viktig at fylkeskommunen fremstår som en 

enhet i dette arbeidet. Når fylkeskommunen arbeider med et felt innen kompetanse lokalt i 

Trøndelag, bør den lokale videregående skolen være orientert og delaktig. 

Punkter fra retningsmålene/samfunnsmålene med kommentarer i kursiv som støtter opp om 

styrking av videregående skolers/ressurssentra sin samfunnsutviklerrolle: 

  



 

 Livskvalitet og omstillingsdyktig: Det å ha en trygg arbeidsplass og være kompetent i 

jobben er en viktig brikke i menneskers opplevelse av livskvalitet. 

 Regional samhandling: Videregående skoler må samarbeide om utdanningstilbud, 

særlig innen voksenopplæring (se punkt lengre ned med forslag om forum for 

regional samhandling innen voksenopplæring). Nettskole-strukturen kan danne 

grunnlag for et bredere tilbud. Nettskolen må imidlertid endres og tilpasses de 

faktiske behovene i regionene. I tillegg må det sikres lokal oppfølging av 

voksenopplæringselever. Dette er viktig med tanke på det vi vet om læringsevne og 

læringsmotivasjon (jfr. S.26 i Kompetansestrategi for Trøndelag).  

 Balansert utbyggings- og bosettingsmønster: For å sikre balansert bosetting er 

tilgang til arbeidsplasser sentralt. I tillegg må det legges til rette for å ta høyere 

utdanning lokalt for å sikre fraflytting.  

Videre kommentarer til høringen 

 Kompetansestrategien må danne grunnlag for relevant kompetanseheving blant 

voksne uansett bosted i fylket.  

 Kompetansehevingstilbudene må være fleksible og tilpasset voksnes livssituasjon. De 

må være desentraliserte og forutsigbare.  

 Det må sikres stabil og forutsigbar økonomi for de videregående skolene i den nye 

strukturen for voksenopplæring (VO): både samarbeidsskoler og koordineringsskoler 

må ha rom for å utvikle nye, og gode tilbud samt opprettholde eksisterende tilbud. 

 Videregående skoler vil være sentrale i å oppfylle målene i kompetansestrategien.  

 Desentralisert/distribuert høyere utdanning bør få en mer sentral plass i 

kompetansestrategien. Et eksempel på en distributør av desentralisert høyere 

utdanning er Studiesenteret.no. Per i dag i Trøndelag har Studiesenteret.no lokale 

studiesentra i Oppdal, Røros, Selbu og Orkdal.  

 Det bør etableres et forum for regional samhandling om voksenopplæring. 

Koordineringsskolene er naturlige deltakere i et slikt forum. Det bør også legges til 

rette for at samarbeidsskoler som ønsker det kan delta i forumet. Særlig tidligere 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har flere operative Ressurssentre lokalisert på 

videregående skoler i regionen. Disse ressurssentra innehar mye kompetanse på VO-

feltet som fylkeskommunen bør dra nytte av, eksempelvis gjennom et forum for 

voksenopplæring i Trøndelag. 

 Det må legges til rette lokalt for strukturert samarbeid mellom videregående skole og 

næringsliv. Innen voksenopplæringsfeltet er dette særlig viktig fordi dagens system 



 

er for tilfeldig og mangelfullt. Samarbeid innen VO er ikke satt i system men baseres 

i stor grad på private initiativ og den enkeltes nettverk og motivasjon. 

 Dagens organisering av karrieresentra bør revurderes. Karriere Trøndelag i sin 

nåværende form fungerer ikke etter intensjonen for de som er bosatt i tidligere Sør-

Trøndelag utenfor Trondheimsregionen. Karriereveiledningen bør desentraliseres mer 

og det bør satses på opplæring av veiledere og karriereveiledning lokalt. Ansatte 

blant annet på ressurssentra innehar lang kompetanse i veiledning, og denne 

kompetansen kan med fordel styrkes og formaliseres. 

 Trøndelag må fortsette å delta i nasjonale prosjekter innen videregående opplæring. 

Tidligere Sør-Trøndelag deltok i prosjektet med Fagbrev på jobb, som nå er vedtatt 

som en nasjonal ordning. Fylkeskommunen deltar nå i forsøk med modulstrukturert 

fag- og yrkesopplæring for voksne. Dette forsøket er planlagt avsluttet i 2022/23.  

 

 
 
 

Med vennlig hilsen  
Oppdal videregående skole 

 
 

 
Torkild Svorkmo-Lundberg 
Rektor 
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Høringssvar Kompetansestrategi for Trøndelag – Strinda videregående skole 

 

Strinda videregående skole støtter de satsningsområder, hovedmål og delmål som er valgt i 

strategien, og har ellers følgende kommentarer til noen av elementene: 

Relevant kompetanse forutsetter tett kontakt mellom utdanningsinstitusjoner og 

arbeids/næringsliv. Dette krever  

 partnerskap og strukturer som legger til rette for å dele kunnskap om 

endringer i kompetansebehov, 

 at utdanningsinstitusjonene har utstyr og kompetanse som kreves, 

 et arbeidsliv som synliggjør nye kompetansebehov, og selv sørger for 

opplæring/utdanning gjerne i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. 

De videregående skolene er arenaer for grunnopplæring av ungdom og voksne, og høyere 

yrkesfaglig utdanning. Disse læringsarenaene må utnyttes enda bedre gjennom god oversikt 

over hvilken kompetanse som kan og bør tilbys og utnyttelse av øvrige ressurser 

(dokumentasjon, utstyr, verksted, lokaler). Skolene kan i større grad tas i bruk også 

ettermiddag og kveld. Et tettere samarbeid mellom de videregående skolene, kommunen og 

Trondheim Voksenopplæringssenter TROVO, NAV og frivilligheten er nødvendig. Vi er åpen 

for samarbeid! 

Omstilling: Ulike opplæringsmodeller der økt fleksibilitet og raskere kvalifisering av voksne 

som trenger ny kompetanse, er nøkkelord. Læring i arbeidslivet vha partnere fra 

utdanningsinstitusjonene må til.  

Strinda er en stor videregående skole i Trondheim som tilbyr yrkesfaglig utdanning som kan 

føre til mange ulike fagbrev. Det er vesentlig at vi forsterker samarbeidet med arbeidsliv og 

næringsliv slik at elevene får læreplass, og får god kunnskap om arbeidsmarkedet etter endt 

opplæring. Dette forplikter både oss som skole og partnerne i arbeidslivet. Et 

kompetanseforum for Trondheimsområdet vil i en slik sammenheng kunne bidra til å 

synliggjøre framtidig kompetansebehov og aktuelle partnere.   

Fleksible og/eller alternative opplæringsmodeller: Det er svært gledelig at mange av våre 

elever er etterspurt som lærlinger i bedrifter og institusjoner i Trondheimsområdet. Det er 

imidlertid en utfordring at vi ikke greier å skaffe kandidater nok til restaurant- og matfagene. 

Postmottak Trøndelag fylkeskommune 

 

Dato: 22.03.2019 
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Trondheim har utviklet seg raskt som mathovedstad og trenger arbeidskraft. Her må en se 

på muligheter for at voksne kan tilbys opplæring som gir rask kvalifisering. Dette vil kreve et 

tverretatlig samarbeid mellom skole, NAV og bransje. 

Mange unge ønsker seg inn i elektrobransjen der det er gode jobbmuligheter, men for få 

læreplasser. Om bransjen ønsker flere inn, må det gjøres noe med flaskehalsen som 

opplæring i bedrift utgjør. Kan mer av opplæringen foregå i skole slik at bedriftene tar 

mindre ansvar, bør det ses på alternative opplæringsmodeller. 

Utenforskap: Strinda har også et tilbud om alternativ opplæring for ungdom som har 

grunnkompetanse som målsetting. Dette tilbudet gjelder ungdom med særlige utfordringer, 

og krever godt samarbeid med bedrifter for å sikre at ungdommene kan få en varig 

tilknytning i arbeidslivet etter videregående. Tilbudet er et vesentlig bidrag for å hindre 

utenforskap for en særlig utsatt gruppe i samfunnet. Det samme gjelder tilbudet «den tredje 

vei» som skal kvalifisere elever gjennom lærekandidatordningen.  

Skolen tilbyr studieforberedende utdanningsprogram gjennom studiespesialisering og 

idrettsfag. En målsetting er å gjøre elevene godt forberedt til studier ved universitet og 

høgskoler etter videregående, og det settes av tid og ressurser slik at elevene skal gjøre et så 

kvalifisert valg som mulig. Dette arbeidet vil med raskere endringer i arbeidslivet, kreve et 

tettere samarbeid med arbeidsliv og høyere utdanning for at karriereveiledningen skal bli 

enda bedre for den enkelte og samfunnet. Hospiteringsdager ved et universitet, en høgskole 

og i arbeidslivet også for denne elevgruppen er noe vår skole vil prøve å få til. Helhetlig 

karriereveiledning også for denne elevgruppen i overgang til studier er noe vi imøteser. 

 

Handlingsprogram: Det er nødvendig at handlingsprogrammet bidrar til å  

 etablere og drive lokale kompetanseforum 

 utvikle gode arenaer under kompetanseforumet lokalt i Trondheimsområdet, 

herunder se på etablering flere fagråd (som i Trondheim Næringsforening?) 

 utfordre Trondheim kommune, utdanningsinstitusjonene, NAV og Trondheim 

Næringsforening på bedre samhandling 

 gjøre kunnskap om raske endringer i kompetansebehov lett tilgjengelig for 

enkeltindivider og aktører innenfor karriereveiledning 

 få opp et kunnskapsgrunnlag om Trondheim, - hva er utfordringene mht 

kompetansebehov, rekruttering i Trondheimsområdet?  

 

 

Herdis Floan 

rektor 
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Høringssvar Kompetansestrategi for Trøndelag – Strinda videregående skole 

 

Strinda videregående skole støtter de satsningsområder, hovedmål og delmål som er valgt i 
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 partnerskap og strukturer som legger til rette for å dele kunnskap om 

endringer i kompetansebehov, 

 at utdanningsinstitusjonene har utstyr og kompetanse som kreves, 

 et arbeidsliv som synliggjør nye kompetansebehov, og selv sørger for 

opplæring/utdanning gjerne i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. 

De videregående skolene er arenaer for grunnopplæring av ungdom og voksne, og høyere 

yrkesfaglig utdanning. Disse læringsarenaene må utnyttes enda bedre gjennom god oversikt 

over hvilken kompetanse som kan og bør tilbys og utnyttelse av øvrige ressurser 

(dokumentasjon, utstyr, verksted, lokaler). Skolene kan i større grad tas i bruk også 

ettermiddag og kveld. Et tettere samarbeid mellom de videregående skolene, kommunen og 

Trondheim Voksenopplæringssenter TROVO, NAV og frivilligheten er nødvendig. Vi er åpen 

for samarbeid! 

Omstilling: Ulike opplæringsmodeller der økt fleksibilitet og raskere kvalifisering av voksne 

som trenger ny kompetanse, er nøkkelord. Læring i arbeidslivet vha partnere fra 

utdanningsinstitusjonene må til.  

Strinda er en stor videregående skole i Trondheim som tilbyr yrkesfaglig utdanning som kan 

føre til mange ulike fagbrev. Det er vesentlig at vi forsterker samarbeidet med arbeidsliv og 

næringsliv slik at elevene får læreplass, og får god kunnskap om arbeidsmarkedet etter endt 

opplæring. Dette forplikter både oss som skole og partnerne i arbeidslivet. Et 

kompetanseforum for Trondheimsområdet vil i en slik sammenheng kunne bidra til å 

synliggjøre framtidig kompetansebehov og aktuelle partnere.   

Fleksible og/eller alternative opplæringsmodeller: Det er svært gledelig at mange av våre 

elever er etterspurt som lærlinger i bedrifter og institusjoner i Trondheimsområdet. Det er 

imidlertid en utfordring at vi ikke greier å skaffe kandidater nok til restaurant- og matfagene. 
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Trondheim har utviklet seg raskt som mathovedstad og trenger arbeidskraft. Her må en se 

på muligheter for at voksne kan tilbys opplæring som gir rask kvalifisering. Dette vil kreve et 

tverretatlig samarbeid mellom skole, NAV og bransje. 

Mange unge ønsker seg inn i elektrobransjen der det er gode jobbmuligheter, men for få 

læreplasser. Om bransjen ønsker flere inn, må det gjøres noe med flaskehalsen som 

opplæring i bedrift utgjør. Kan mer av opplæringen foregå i skole slik at bedriftene tar 

mindre ansvar, bør det ses på alternative opplæringsmodeller. 

Utenforskap: Strinda har også et tilbud om alternativ opplæring for ungdom som har 

grunnkompetanse som målsetting. Dette tilbudet gjelder ungdom med særlige utfordringer, 

og krever godt samarbeid med bedrifter for å sikre at ungdommene kan få en varig 

tilknytning i arbeidslivet etter videregående. Tilbudet er et vesentlig bidrag for å hindre 

utenforskap for en særlig utsatt gruppe i samfunnet. Det samme gjelder tilbudet «den tredje 

vei» som skal kvalifisere elever gjennom lærekandidatordningen.  

Skolen tilbyr studieforberedende utdanningsprogram gjennom studiespesialisering og 

idrettsfag. En målsetting er å gjøre elevene godt forberedt til studier ved universitet og 

høgskoler etter videregående, og det settes av tid og ressurser slik at elevene skal gjøre et så 

kvalifisert valg som mulig. Dette arbeidet vil med raskere endringer i arbeidslivet, kreve et 

tettere samarbeid med arbeidsliv og høyere utdanning for at karriereveiledningen skal bli 

enda bedre for den enkelte og samfunnet. Hospiteringsdager ved et universitet, en høgskole 

og i arbeidslivet også for denne elevgruppen er noe vår skole vil prøve å få til. Helhetlig 

karriereveiledning også for denne elevgruppen i overgang til studier er noe vi imøteser. 

 

Handlingsprogram: Det er nødvendig at handlingsprogrammet bidrar til å  

 etablere og drive lokale kompetanseforum 

 utvikle gode arenaer under kompetanseforumet lokalt i Trondheimsområdet, 

herunder se på etablering flere fagråd (som i Trondheim Næringsforening?) 

 utfordre Trondheim kommune, utdanningsinstitusjonene, NAV og Trondheim 

Næringsforening på bedre samhandling 

 gjøre kunnskap om raske endringer i kompetansebehov lett tilgjengelig for 

enkeltindivider og aktører innenfor karriereveiledning 

 få opp et kunnskapsgrunnlag om Trondheim, - hva er utfordringene mht 

kompetansebehov, rekruttering i Trondheimsområdet?  

 

 

Herdis Floan 

rektor 

 



Bjugn Næringsforum 

 

Trøndelag fylkeskommune   postmottak@trondelagfylke.no 

Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 Steinkjer 

 

Innspill til hvordan vi i Trøndelag sammen kan sikre et mest mulig 

omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030. 

 

Vi viser til ekspedisjon dat. 14.01.2019. 

Bjugn Næringsforum gir med dette sine synspunkter til kompetansestrategiens 3 hovedmål 

og 9 delmål. 

Generelle betraktninger: 

Det er viktig at det nye fylket lager strategier for de kjerneområdene som er tildelt av Staten, 

herunder videregående utdanning, samferdsel og samfunnsutviklerrollen. Fylkesplanen er 

det overordnede dokument som angir hovedretning. 

Når man har valgt de 3 strategiene karriereveiledning, fleksibelt utdanningssystem og gode 

læringsmuligheter, så kunne man sikkert også valgt andre, relevante strategier, men for 

næringslivet er det viktig at det er helhet og sammenheng i det man tenker og gjør og at 

man ligger «frampå». 

At fylkeskommunen legger opp til en svært desentralisert skolestruktur er prisverdig så lenge 

økonomien tillater det, men det er også åpenbart at store skoler kan ha et mer differensiert 

studietilbud enn små skoler. De små skolene utvikler seg mer i retning av «nisjeskoler» og 

det skal bli interessant å se om disse skolene i tilstrekkelig grad fanger elevenes interesser i 

årene framover.  

Det er mange gode og allmenngyldige formuleringer i forslaget – gi Trøndelag et 

konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig står 

utenfor næringslivet.  

Det er oppløftende å lese om den to-sløyfa læringsstrategien, eller lære å lære. Det er viktig 

å bruke erfaring for å høste ny kunnskap. Her kan Trøndelag gå foran andre regioner og 

skaffe seg et fortrinn dersom ord blir til handling. 

 



En stor militær base (bedrift) bygges opp i Ørland kommune med et ikke ubetydelig behov 

for både militær og sivil kompetanse. 

Vi ønsker at Trøndelag fylkeskommune aktivt arbeider for at det blir etablert en flyfaglinje 

ved Fosen videregående skole som vil bidra til å sikre god tilgang på lokal, kvalifisert 

arbeidskraft til mange funksjoner som flystasjonen har behov for. Det ligger også et viktig 

beredskapsmessig perspektiv i å legge til rette for at lokal ungdom blir kvalifisert til å søke 

jobber på flystasjonen. 

 

Forslag til strategier: 

Strategi 1. 

Hvordan møte nye kompetansekrav i en verden i rask endring der sentrale drivkrefter som 

teknologiutvikling, globalisering, demografiutvikling, klima og miljøutfordringer påvirker 

trøndersamfunnet i stor grad? 

En robust teknologisk infrastruktur med sikre løsninger som hindrer dataangrep blir viktigere 

og viktigere, jfr de siste dagers hackerangrep på Norsk Hydro. 

Infrastrukturutbyggingen må i stor grad være et nasjonalt ansvar mens bedriftene må ta 

ansvar for å velge riktige løsninger med riktig sikkerhetsnivå. Strømforsyningen over hele 

landet er viktig hvis man ønsker et desentralisert næringsliv med en desentralisert bosetting. 

Kysten trenger solide løsninger for å møte et villere og våtere klima som en konsekvens av 

klimaendringene ettersom storparten av verdiskapingen i dag foregår langs kysten og ut i 

havet.  

En nylig avlagt Sintef-rapport viser at Bjugn og Ørland i 2017 hadde en årlig omsetning 

innenfor blå sektor som snart nærmer seg 5 mrd NOK og som sysselsetter 470 årsverk 

direkte med en ringvirkningseffekt på 294 årsverk. Dette gjør blå sektor til en større næring 

enn landbruket i denne delen av fylket og gir området en posisjon i Trøndelag på linje med 

Hitra/Frøya og Ytre Namdal. Men også landbruket er en viktig næring for Bjugn og Ørland 

BNF ønsker at det startes drøftinger med fylkeskommunen om nye linjetilbud rettet mot 

blå/grønn sektor ved Fosen videregående skole slik at ungdommen i nærområdet (Fosen) kan 

få sin fagutdanning ved den lokale skolen. Innretningen på det nye studietilbudet må rette 

seg mot prosess- og kjemifag, biologi og næringslære og det som på lang sikt fører til 

UTVIKLING av blå/grønn sektor. 

Fosen videregående skole blir en viktig samspillpartner for næringslivet i Bjugn/Ørland, ikke 

bare for havbruksrelatert næring, og vil stå sentralt for å nå målene i denne delen av 

kompetansestrategien. 

BNF ønsker regelmessige dialogmøter, minst en gang pr. år, med skolens ledelse om 

utdanningstilbud til bedriftene, både i forhold til grunnutdanning og etter- og 

videreutdanning av den voksne, yrkesaktive befolkningen. Fosen Ressurs er en viktig 

partner i slike sammenhenger. 



 

 

Strategi 2. 

Vi slutter oss til situasjonsbeskrivelsen i kapittel 2 og de tiltak som foreslås. 

Igjen blir de videregående skolene viktige verktøy for å nå målsettingen om å ta vare på 

eksisterende kompetanse i arbeidslivet og utvikle den systematisk videre der det legges stor 

vekt på erfaringsbasert læring (lære å lære). 

Samtidig må en huske på at næringslivet kanskje er den beste arenaen i 

integrasjonsprosessen for våre nye landsmenn og det er i stor grad en offentlig oppgave å 

«legge til rette for» at denne prosessen skal bli så vellykket som mulig. 

Vi må bli flinkere til å verdsette og utnytte både teoretisk kompetanse og realkompetanse 

som våre nye landsmenn har med seg fra hjemlandet sitt. 

 

 

Strategi 3. 

Et arbeidsliv i omstilling vil bli den nye normalen.  

Gode valg for den enkelte. Karriereveiledning for voksne. 

Vi slutter oss til analyse og beskrivelse av utfordringene i seniorperspektivet, 

integreringsperspektivet, kjønnsperspektivet og veiledning i samisk perspektiv. 

Vi støtter forslaget om å endre læreplanene med innføring av tverrfaglige emner som 

folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Gjennom 

fokus på å lære å lære rustes elevene til å møte et arbeidsliv i stadig endring. 

Trøndelag må bevare sin ledende rolle som fremst innen innovasjons- og 

entreprenørskapskompetanse og utnytte enda mer det utdanningstilbudet for høyere 

utdanning vi har ved NTNU og Nord Universitet.  

Et tett samarbeid i dialogform mellom skole, arbeidsliv og andre virkemiddelaktører kan gi 

enda bedre muligheter for variasjon og fleksibilitet i den videregående opplæringen. 

Det er viktig for hele Trøndelag at bedrifter kan dra nytte av studentressursen. 

Ressurssentrene ved de videregående skolene må gis muligheter til å være en spydspiss for 

skreddersydde tilbud for etter- og videreutdanning hvis denne delen av 

kompetansestrategien skal bli noe mer enn ord. 

I dag opplever næringslivet at de økonomiske betingelsene for driften av ressurssentrene er i 

strammeste laget. 

 



Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet med kompetansestrategien fram mot 2030 og vi 

står gjerne til disposisjon gjennom dialog om gjennomføringen av de 3 strategiene. 

 

Bjugn 22.03.2019 

 

Tor Langvold          

Bjugn Næringsforum           
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Trøndelag fylkeskommune  
Fylkets hus        
7735 Steinkjer  

 

Innspill fra Indre Fosen kommune til Kompetansestrategi Trøndelag 

Indre Fosen kommune har nettopp gjennomført en kompetansekartlegging som pilot på 
Fosen der privat næringsliv og offentlig sektor har deltatt. Det var en svært god svarrespons i 
kartleggingen og resultatene gir et godt kunnskaps- og faktabasert utgangspunkt for videre 
arbeid med rekruttering og kompetanseheving. Kartleggingen har vært gjennomført i tett 
dialog med fylkeskommunen og prosjekt-rektor for ny videregående skole slik at resultatet 
danner grunnlag for videre planlegging og dimensjonering av innholdet i ny vgs. 

Det er videre ikke unaturlig å se ny videregående skole og med de oppgavene det er vedtatt 
de skal ha, i sammenheng med regionalt kompetansefora eller som en regional 
kompetanstilbyder. En stor styrke her er det tette samarbeidet videregående skolene (Rissa 
og Leksvik) har hatt med næringslivet over tid og som har vært en suksess det vil bli bygd 
videre på.    

  

Kort oppsummert sier resultatene for Indre Fosen: 

- At det er størst behov for yrkesfaglig og høyere yrkesfaglig utdanning 

- Det er stort behov for kompetanse innenfor fagområdet teknisk- og industriell 
produksjon (TIP) og bygg- og anlegg.  

- Det er et stort ønske om å videre-/ og etterutdanne egne ansatte. Dette er i tråd med 
vedtak om høyere yrkesfaglig utdanning/fagskoletilbud ved ny videregående skole.  

- Flere virksomheter har som mål at de ikke skal ha ufaglærte 

- Det er forventet en stor pensjonsavgang innenfor helse- og omsorg og industri 
innenfor et 10 års-perspektiv. Denne arbeidskraften må erstattes for å opprettholde 
dagens tjenesteyting og produksjon. Dette kommer i tillegg til forventet vekst og 
utvikling (digitalisering, automasjon og robotisering).    

 

Innspill til Kompetansestrategien for Trøndelag 

Med kompetansekartleggingen til grunn ser vi at vi har gode forutsetninger for å (fortsatt) 
jobbe bedre strategisk og langsiktig med rekruttering- og kompetanseheving (med 
grunnskole og vgs., etter- og videreutdanning, samarbeid næringsliv og skole).   

Utfordringen slik vi ser den er;  

Det vil bli stor etterspørsel etter arbeidskraft i Indre Fosen innen et 10 års-perspektiv og vi er 
avhengig av at vi klarer å rekruttere arbeidskraft utover ny-utdannede, som nevnt i 
strategien, kun utgjør 3% av arbeidsstyrken.  



Strategien viser til at det er rekrutteringsutfordringer til yrker som krever høyere utdanning og 
at disse problemene er større utenfor utdanningssentra i Trøndelag. Dette kan vi bekrefte. 
Hos flere av bedriftene vi er i kontakt med er det vanskelig å få søkere på stillinger som 
krever høyere utdanning.  

Indre Fosen er å betraktet som en del av Trondheimsregionens bo- og arbeidsmarked. Og 
det stemmer i den grad ved at det er stor utpendling, 1145 pendler ut daglig for å jobbe, 
mens antall som pendler inn er 547 (Utviklingsanalyse for Indre Fosen). For at Indre Fosen 
skal bli mer attraktiv som arbeidssted og for å innhente tilstrekkelig arbeidskraft må den 
nødvendigvis komme i fra andre steder og verdien av infrastruktur kan ikke unngås å nevnes 
i den sammenheng. Dette gjelder både gode kollektivtilbud og raske forbindelser fra hjem til 
jobb. Trondheim og omkringliggende kommuner opplever en vekst som Indre Fosen, som 
nærmeste nabo i nord, ikke tar en naturlig del i. I tillegg er det også spørsmål om den 
tilgjengelige kompetansen som er brukes godt nok og effektivt.  

Så tiltak/virkemidler som kan bidra til måloppnåelse av hovedmål 3 ønskes inn i strategiens 
handlingsprogram. Derutover ser vi fram til å videreføre og støtte opp om det kompetanse-
navet ny videregående skole i Indre Fosen ligger an til å bli.       

 

 

Med hilsen 
Ingunn Rokseth 
Næringsavdelingen 
Ingunn.Rokseth@indrefosen.kommune.no 
Tlf: 91801506 

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur. 

 

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår  
tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette 
saksnummeret: 2019/582 
 
 
Du kan også kontakte oss per post til: 
Indre Fosen kommune 
Rådhusveien 13, 7100 RISSA 
Sentralbord: 74 85 51 00 

 

 

 

 

http://www.indrefosen.kommune.no/rettpasak


 

 

HØRINGSUTTALELSE FRA NHO TRØNDELAG TIL  
KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG 
 

Vi viser til utsendt høringsutkast til Kompetansestrategi for Trøndelag med høringsfrist 
22.mars 2019, og har følgende innspill. Etter NHO Trøndelag sitt syn er det fremlagte 
høringsutkastet et godt utgangspunkt for en kompetansestrategi som kan møte 
fremtidens arbeidsliv sitt kompetansebehov.  
Ifølge SINTEFrapport om effekter av teknologiske endringer på nærings- og arbeidsliv, 
som ble utarbeidet på oppdrag fra NHO er hovedkonklusjonen at digitalisering av varer og 
tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller som vil ha stor påvirkning på alle 
ledd i nærings- og arbeidslivet.  De fleste sektorer blir berørt, men takten på hvor fort 
teknologien innføres er avhengig av konkurransesituasjonen og den realkompetansen 
som arbeidsstyrken innehar og den viljen man har til å omfavne og evnen til å forstå 
mulighetene til å utnytte teknologi. Elevers evne til endring, utvikling og problemløsning 
blir derfor viktig. Et av hovedtiltakene i SINTEFrapporten for å møte og utvikle fremtidens 
arbeidsliv i Trøndelag, er at vi også må styrke våre lokale næringsklynger. Kunnskapen i 
disse klyngene er omfattende, og et økt samarbeid mellom næringsliv og skole styrker 
begge parter.  
 
Vi ønsker også å vise til en annen rapport som SINTEF har utarbeidet om dagens og 
fremtiden kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Der 
påpekes det at egenskapene og kvalitetene som vurderes som mest økende i 
viktighetsgrad ti år frem i tid er: å beherske IKT, det vil si å beherske digitale verktøy, å 
jobbe sikkert, ha kulturforståelse, og økt språkforståelse.   
SINTEF har også sett på fagarbeiderrollen i et verdikjedeperspektiv der starten på 
læringsprosessen for en fagarbeider starter i ungdomsskolen, tar seg gjennom både 
videregående skole, lærlingetid, og forsetter i mange år etter lærlingetiden, på vei mot 
ansvarlig fagarbeider i arbeid. Dagens omstillingstakt fordrer at man klarer å gjennomføre 
denne verdikjeden for læring. Dette kan fremstilles som i modellen under; 

Trøndelag Fylkeskommune 
kun sendt pr e-post til 
postmottak@trondelagfylke.no   

Vår dato: 
Deres dato: 
Vår referanse: 
Deres referanse: 

21.03.2019 
[Deres dato] 

ACBM 
   [Deres ref] 
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For å styrke realkompetanse og opprettholde fortsatt kompetanseutvikling i arbeidet 
trengs det forskning på fremtidige kompetansers epistemologi, det vil si hvordan man kan 
lære dem og hvordan man kan sette opp læringssystemer for dem.  Et av tiltakene her i 
tillegg til forskningen bør være å styrke TRFK sine regionale ressurssentre. Vi mener at 
forskning på nye modeller for livslang læring i samarbeid vgs-FoU og næringsliv må legge 
inn under kapittel 2. Denne forskningen vil styrke kvaliteten på etter- og 
videreutdanningen i bedriftene. 
 
SSB anslår at vi i 2035 vil mangle opp mot 90.000 fagarbeidere. NHO Trøndelag sitt 
hovedfokus ligger derfor på yrkesfagene og dimensjonering av disse i hele fylket, slik at 
kompetansebehovet dekkes lokalt. Dette er viktig av flere årsaker. Både fordi 
mobiliteten hos lærlingene er lav og fordi nedleggelse av yrkesfaglinjer på distriksskolene 
medfører store utfordringer i å få bygget opp samme fagtilbud igjen seinere. Faglærerne 
har større fleksibilitet i arbeidsmarkedet i sentrale strøk. Vi viser til 
kompetansebarometeret til NHO som forteller at 2 av 3 bedrifter trenger økt kompetanse 
og etterspør i størst grad yrkesfag. Dimensjonering av fagtilbudene bør gjøres i samarbeid 
med næringslivet. Det er en styrke med tett skole-næringslivs samarbeid. Dette er noe 
som også styrker og videreutvikler de lokale næringsklyngene.  Vi støtter derfor 
prinsippene for tilbudsplanlegging i utdanningssektoren. En god strategi for 
kompetanse er god næringspolitikk. Det er derfor viktig at dette sees i sammenheng.  
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Videre ønsker NHO Trøndelag å sette fokus på gjennomføring  
En av vår tids store samfunnsutfordringer er utenforskapet. Frafall i vg skole kan bidra til 
utenforskap. Dermed trengs fokus på de alternative utdanningsløpene, samtidig må 
grunnskolen forebygge frafall, og inspirere til videre skolegang. Vi ser store forskjeller på 
kommuner i gjennomføringsgraden i vg skole, og de svakeste grunnskolekommunene (der 
ungdommene kommer fra) bør heves. Vi mener at dette heves blant annet gjennom å 
styrke etter- og videreutdanningen av pedagogisk personale, bedre karriereveiledning og 
bedre informasjon til arbeid og næringsliv om fleksibiliteten i utdanningsløpene, spesielt 
innenfor yrkesfag.  I forhold til distriktene bør det ses på modeller for noder av 
karrieresentrene over hele fylket og ikke bare i enkeltregioner.  For å øke 
tilgjengeligheten til karriereveiledningen også analogt, og ikke bare digitalt.  Det bør også 
sess på samarbeidsmodeller for traineeordninger for å sikre høykompetent arbeidskraft i 
distriktene. Traineeordninger kan også brukes for å omskolere voksne som følge av 
omorganisering /endret kompetansebehov eller pga helse.  Vi mener at både utvikling av 
karriereveiledningsnoder og traineeordninger hører hjemme under kapittel 3.  
 
Andre ting som NHO Trøndelag har fått tilbakemelding fra bedrifter om er at verkstedene 
i vg skole for yrkesfag må være oppdaterte og gode både for å gi oppdatert kompetanse, 
som trengs i bedriftene, men også som inspirasjon for å fullføre løpene. Skolehverdagen 
må gjenspeile arbeidshverdagen i bedrift, for å sikre relevans. Dette gjelder også opp mot 
kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet, og viktigheten av at elevene får lære om 
partssamarbeid og organisering av arbeidslivet i Norge.  
 
Når det gjelder Fagskolene, mener vi det er positivt at fagskolene i Trøndelag får ett 
fellesstyre. Og en felles rektor. Utvikling av fagskolene vil gi økt tilfang til høyere 
yrkesfaglig kompetanse som også i høy grad er etterspurt fra næringslivet i fylket.  Vi 
mener at kunnskap om disse utdanningene bør heves. 
 
Avslutningsvis vil NHO Trøndelag igjen påpeke at kompetansearbeidet må være en del av 
næringsutviklingsarbeidet i fylkeskommunen. Tilgang på kompetanse er helt avgjørende 
for vekst og utvikling i bedriftene og er et grunnleggende rammevilkår for verdiskaping.  
 
 
OPPSUMMERT 

• De lokale næringsklyngene må styrkes gjennom riktig dimensjonering av 
skoletilbudet i forhold til arbeidslivets behov, slik at kompetansebehovet dekkes 

• Styrke de regionale ressurssentrene 

• Etter- og videreutdanningen må ha et sterkt fokus, og styrkes gjennom forskning 
på og utvikling av nye modeller for livslang læring. 

• Utvikle traineeordninger for å sikre høykompetent arbeidskraft i distriktene 
gjennom høyere yrkesfaglig utdanning. 

• Styrke karriereveiledningen både digitalt og analogt over hele fylket. 

• Oppdatere verkstedene i vgs for yrkesfag. 

• Kompetanse bør være en del av næringsutviklingsarbeidet i fylkeskommunen. 
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Med vennlig hilsen NHO Trøndelag 

Anna Ceselie Brustad Moe 
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Innspill til kompetansestrategi for Trøndelag 

Fylkesmannen er gjennomgående positiv til den forelagte kompetansestrategien for Trøndelag. 
Arbeide med et felles kunnskapsgrunnlag vurderes å være avgjørende for å sikre et felles 
situasjonsbilde, som kan eies av alle involverte aktører i Trøndelag. Et slikt eierskap vurderes å 
være avgjørende for om denne strategien skal kunne gi effekt i form av å være sterke rustet for 
fremtiden, hvor vi balanserer både behovet for arbeidskraft og samtidig kan sikre at vi reduserer 
utenforskapet i Trøndelag. Dette doble formålet må i så stor grad som mulig følge hverandre i 
den videre oppfølgingen og realiseringen av kompetansestrategien. Fylkesmannen ønsker å aktivt 
bidra i det videre arbeidet med oppfølgingen av kompetansestrategien gjennom handlingsplanen. 
 
Fylkesmannen vil for øvrig kommentere følgende: 
 

 Livslang læring er et viktig prinsipp. Vi registrerer at kompetansestrategien i liten grad 
fokuserer på tidlig innsats og betydningen av dette. Det er selvsagt viktig at strategien har 
et sterkt fokus på det som skjer i voksen alder, men fylkesmannen savner at det også 
arbeides aktivt med ¨underbygge de samme mål og utfordringer som 
kunnskapsgrunnlaget og strategien fokuserer på. For eksempel har barnehagedeltakelse 
stor betydning for den videre utvikling for barn, en deltakelse som varierer mye fra 
kommune til kommune. 
 

 Fylkesmannen er videre positiv til at det blir et fast forum for å sikre et kontinuerlig 
arbeide med kunnskapsgrunnlaget i det videre arbeidet, noe fylkesmannen ønsker å bidra 
aktivt inn i. 
 

 Vi vil særlig påpeke ett forhold i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget omkring barn i 
lavinntektsfamilier. Fylkesmannen anbefaler at dette viktige tema suppleres med 
kunnskapen vi har om antall barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp, som er 
mere treffsikker enn lavinntektsmålet. 
 

 Fylkesmannen har tro på at arbeid med tema kompetanse best foregår i regionale fora, 
men ser i tillegg behov for at enkelte utfordringer løftes og finner sin løsning i fellesskap 
for Trøndelag. I årene framover står kommunene overfor de samme utfordringene når det 
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gjelder å rekruttere, beholde og videreutdanne blant annet helsepersonell. Kapasitet og 
prioriteringer i utdanningssektoren må også løftes til sentrale myndigheter og løses på 
nasjonalt nivå. Samtidig er det behov for å se på regionale satsinger i dialog med 
utdanningsinstitusjonene, helseforetak og kommuner. Fylkesmannen ønsker også å bidra i 
dette arbeidet.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Frank Jenssen 
Fylkesmann 

  
 
Erik Stene 
direktør 

   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Høring forslag til kompetansestrategi 
 
Helhetsinntrykk 
 
Det er en god strategi i den forstand at den beskriver nå- og fremtidsstatus bra og virker temmelig 
uttømmende på utfordringsbildet.  
 
Når det kommer til løsninger og forslag, blir disse ganske generelle og antyder en retning, men 
uten å være så konkrete at de uten videre angir veien til tiltak. Det gjelder både 2.1 s. 14 der de 
tre prioriterte satsningsområdene angis og stort sett også mål og delmål under hvert kapittel på 
ss. 16, 20, 26 og oppsummering/vurdering i hvert kapittel.  
 
IMDi har naturlig nok et spesielt øye på innvandrergruppen – selv om vi opplever eierskap til de 
fleste utfordringsbeskrivelser også når disse er av generell art. Gruppen som ikke er etnisk norsk 
er godt fremhevet i strategien. Vi gjør likevel oppmerksom på at de ofte blir omtalt som 
«innvandrere» og at det dermed ikke alltid kommer frem at gruppen flyktninger – evt. flyktninger 
og deres familieinnvandrede - har spesielle utfordringer bl.a. sammenholdt med 
arbeidsinnvandrere.   
 
Denne strategien må følges av en handlingsplan med resultatmål og tiltak - eller 
Handlingsprogram som det heter i strukturen til Trøndelag FK. Strategien kan ikke stå alene. Vi 
tror lite eller ingenting skjer ut fra denne strategien før Handlingsprogram er på plass. Dette må 
prioriteres!   
 
Særskilte kommentarer 
 
Kompetanseforum Trøndelag 
Forslaget om å opprette et Kompetanseforum – et forpliktende partnerskap på fylkesnivå driftet av 
fylkeskommunen - er meget godt. Dette er allerede en realitet i flere fylker. Jfr. blant annet 
Kompetanseforum Hordaland. Vi har sett på mandatet og sammensetningen i Hordaland. KS 
mangler av en eller annen grunn, men forøvrig er det sentrale ledere som utgjør utvalget som 
dermed får høy status og mulighet for gjennomslag til ut fra skiftende behov å tilrå nye 
utdanningsretninger, økte elev- og studieplasser ved linjer som behøver flere studenter for å 
ivareta arbeidsmarkedets behov osv.  
 
Regionale kompetansefora 
Kompetanseplanen foreslår også Regionale kompetansfora som skal speile status og behov lokalt i 
Trøndelag. Veldig bra! Disse regionale fora må - i tillegg til å finne lokale løsninger - kunne spille 
inn endringer og behov til Kompetanseforum Trøndelag som blir overbygningen. 
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Det må tas en beslutning om hvordan fylket vårt mest hensiktsmessig inndeles. Vi må heller ikke 
sprike her.  
 
NAV har allerede foretatt en inndeling av Trøndelag i arbeidsregioner. Men det er ikke sikkert at 
denne inndelingen er den mest hensiktsmessige for å speile fylkets ulike behov. Det må tilstrebes 
èn felles inndeling f.eks. basert på hvordan kommunene samler seg i regionråd.       
 
Enkeltkommentarer 
 
Målgruppe  
På s. 8 fremgår at «målgruppe for kompetansestrategien i Trøndelag er hovedsakelig den voksne 
befolkningen og deres behov for kompetanseutvikling, …». Hva er definisjon på «den voksne 
befolkning»? Andre steder i strategien fremheves betydning av riktig dimensjonering av de rette 
utdanningsretninger i den videregående skolen for å tilfredsstille arbeidslivets til enhver tid 
gjeldende behov. F.eks. på s. 20 med eget satsningsområde for førstegangsopplæring fra 
videregående opplæring til høyere utdanning. Formuleringen om en kompetansestrategi primært 
for voksenbefolkningen er uheldig og må fjernes. 
        
Gode valg for den enkelte og samfunnet 
s. 9 Siste bollepunkt burde ha spesifisert flyktningers situasjon. Flyktninger er ikke nok anerkjent 
som arbeidskraftressurs. Utfordringen er ikke bare at en del innvandrere må stå i jobber de er 
overkvalifiserte for, men at flyktninger ikke slippes til og får begynne en jobbkarriere pga en 
feilaktig holdning om at de ikke er reell arbeidskraft.    
 
Karriereveiledning for voksne 
3.2.2 s. 18. Integreringsperspektiv: Ufaglærte flyktninger må være en satsing for å kunne bli 
faglærte senere i yrkeskarrieren.  
 
4. Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft  
s 20; 2. avsnitt. «Dimensjonering». Her blir flyktninger skadelidende fordi «ressurser til 
disposisjon» overtrumper det reelle behovet. Jfr. flyktninger som ikke får plass i VGS. Når skal 
reelt behov være det som teller? Her må det komme resultatmål og tiltak i Handlingsprogram.  
 
Entreprenørskapskompetanse 
s 23; 4.3: Viktig. Dette avsnittet burde ha vært bygd ytterligere ut. Må i alle fall få større fokus i et 
Handlingsprogram.    
 
Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet  
s 23 4.4 nederst: Bra at innvandrere fremheves her. Dette området har også fått økt 
oppmerksomhet i de aller siste år. Men siste setning i avsnittet er diffus og intetsigende: «...ved at 
ulike aktører jobber bedre sammen». Må konkretiseres.  
 
5. Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse 
Dette er et godt formulert kapittel som ikke minst betoner viktigheten av mulighet for livslang 
læring både for arbeidstakere og for til enhver tid å dekke arbeidslivets behov. 5.1.1: Realiteten er 
at de som mest behøver kompetansetiltak ikke søker seg mot det/ikke får det. 5.1.2: Mangelen på 
lærebedrifter er begrensende. Det er et paradoks at arbeidsgiversiden ikke synes å forstå sitt eget 
beste. Her er det igjen viktig og strategien følges av tiltak som virker og som er nedfelt i et 
Handlingsprogram.     
 
Med hilsen 
IMDi Midt-Norge 
 
Rune S. Foss  
Regiondirektør    
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Frøya kommune gir følgende innspill til Trøndelag fylkeskommunes kompetansestrategi: 

Generelt: 
Frøya kommune av stor betydning for Trøndelag når det gjelder verdiskapning, og har et enormt 
potensiale for videre utvikling. Havbruksnæringa har et uuttømmelig behov for kompetent 
arbeidskraft på alle nivå noe som bør ha et enda sterkere fokus i fylkets kompetansestrategi. 
Fylkeskommunene samfunnsutviklerrolle må i enda større grad komme i fokus, gjennom å bidra til at 
distriktskommuner som Frøya får de beste forutsetninger for å utvikle seg videre. 
Dette er viktig da vi vet at Frøya kommune er en av kommunene i fylket med laveste utdanningsnivå i 
befolkningen. 
 
Kap 2: 
Befolkning 
Vi ser at det her er noe unyansert i forhold til befolkningsutvikling. 
Frøya er en av de kommunene i Norge som har hatt prosentvis størst vekst de siste årene. Med 
regionenes utviklingsmuligheter knyttet til havbruk, bør dette ha sterk fokus også relatert til fylkets 
kompetansestrategi. 
 
Kap 4: 
Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft 
Målet om at Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov må i enda større grad enn i dag ta opp i seg at utdanning må kunne skje lokalt i 
distriktskommuner. 
For oss som en distriktskommune er det er viktig at utdanning innen bla sykepleie, vernepleie og 
helsefagarbeider tilbys desentralisert. Dette vil bidra til å gi voksne mulighet til å oppnå fagbrev og 
bachelor- og mastergrad mens de er i arbeid. En større utnyttelsesgrad av digitale løsninger samt 
desentraliserte deltidstilbud kan bidra til dette.  
 
Distriktet har utfordringer med å skaffe både yrkesfaglig og akademisk kompetanse. Viktig at dette 
tas høyde for, og at alle skoler og skolesteder i distriktet har et så bredt utvalg av linjer som mulig. 
Unge som må forlate kommunen tidlig kommer sjeldnere tilbake etter endt utdanning enn unge som 
får ta videregående opplæring i egen kommune.  
Alle videregående skoler og skolesteder i distriktet bør tilby studiespesialisering lokalt for å stimulere 
flest mulig til å velge høyere utdanning, jfr kompetansemangelen/ lavt utdanningsnivå i distriktet. 
Dette er også viktig for å kunne dra nytte av kompetanse på tvers av studieretninger, samt for å være 
attraktiv som tilflyttingskommune. 
Frøya kommune ser pr dd en betydelig nedgang i antallet som søker seg til studiespesialisering etter 
at dette ble tatt bort fra skolestedet lokalt.  
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Yrkesopplæringsnemnda har behandlet saken i møte 28.03.2019 sak 

12/19 

 

Yrkesopplæringsnemnda sitt vedtak  

Yrkesopplæringsnemnda støtter prioriteringene i utkast til Kompetansestrategien 

og ser nytten av at det etableres Kompetanseforum Trøndelag 

 

Trøndelag er tjent med et organisert arbeidsliv. Den norske arbeidslivsmodellen 

skal være førende i Kompetansestrategien. Yrkesopplæringsnemnda støtter en 

tydeliggjøring av dimensjonering mot arbeidslivets behov.  

Det må tilrettelegges for gode dialogmøter i forkant av dimensjoneringen i 

samarbeid med Kompetanseforum Trøndelag og de regionale 

kompetanseforumene.  

 

 

Behandling 

I møte ble det fremmet forslag om følgende tillegg til vedtaket fra Kristine 

Svendsen, LO: 

 

Trøndelag er tjent med et organisert arbeidsliv. Den norske arbeidslivsmodellen 

skal være førende i Kompetansestrategien. Yrkesopplæringsnemnda støtter en 

tydeliggjøring av dimensjonering mot arbeidslivets behov.  

Det må tilrettelegges for gode dialogmøter i forkant av dimensjoneringen i 

samarbeid med Kompetanseforum Trøndelag og de regionale 

kompetanseforumene.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt, med tillegget fra Kristine Svendsen. 

 

 

Fylkesrådmannens innstilling 
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Yrkesopplæringsnemnda støtter prioriteringene i utkast til Kompetansestrategien 

og ser nytten av at det etableres Kompetanseforum Trøndelag 
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Saksprotokoll 
 

  

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 02.04.2019 
Sak: 83/19  
 

Tittel: Saksprotokoll - Svar - Høring - kompetansestrategi for 
Trøndelag  

 

Resultat: Innstilling vedtatt 
Arkivsak: 19/10661 
 
 
Vedtak 

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til 
kompetansestrategi for Trøndelag: 

 

1. Trondheim kommune mener at Kompetanseforum Trøndelag trenger ytterligere 
konkretisering for å sikre at dette blir en effektiv arbeidsform. Kompetanseforum 
planlegges etablert som et koordinerende ledd mellom fylket, andre deler av 
utdanningssystemet og arbeidslivet. Det fremgår ikke hvordan denne funksjonen 
tenkes organisert, hvilken myndighet som eventuelt legges til forumet og hva dette 
nye leddet krever av tilpasning hos Trondheim kommune og andre aktører. 

2. Trondheim kommune mener at frafallet i videre utdanning er for høyt, og Trøndelag 
bør gå foran i arbeidet med å motvirke og redusere frafallet og dermed bidra til ny 
kunnskap og nye løsninger som kan komme resten av landet til gode. Det fremgår av 
kunnskapsgrunnlaget at 3 av 4 gjennomfører videregående opplæring i Trøndelag 
innen 5 år etter oppstart. Dette er på nivå med resten av landet. Sammenliknet med 
andre land er andelen som begynner, men ikke fullfører videregående opplæring 
relativt høy i Norge.  

3. Trondheim kommune mener det må stilles tydeligere krav til tilstedeværelse i praksis. 
Fylkeskommunen spiller en viktig rolle i utdanningen av godt kvalifiserte fagarbeidere. 
En god utdanning omfatter både teoretisk opplæring på de videregående skolene og 
oppfølging i praksis, med vurdering av fag- og svenneprøver. En forutsetning for å 
gjennomføre praksis på en god måte er læringens tilstedeværelse. Det må stilles 
tydelige(re) krav til lærlingens tilstedeværelse i praksisperioden, på lik linje med de 
kravene som stilles i de videregående skolene.  

4. Trondheim mener at det er viktig med godt samsvar mellom teoretisk opplæring i 
videregående skole og arbeidslivets krav og forventninger. Fylkeskommunen bør 
legges til rette for utstrakt samarbeid mellom skole og bedrift. 

5. Trondheim kommune mener at Fylkeskommunen og kommunen bør prioritere god 
karriereveiledning både i ungdomsskolen og i videregående skole slik at arbeidslivets 
krav og forventninger til ferdigutdannede fagarbeideren blir formidlet til og forstått av 



Trondheim kommune 

Saksprotokoll for Formannskapet 02.04.2019  

 

elevene. Dette kan bidra til å redusere feilvalg og omvalg, og fremme mestring hos 
den enkelte. Trondheim kommune har siden 2016 hatt et godt samarbeid med 
fylkeskommunen om systematisk karriereveiledning av avgangselevene i grunnskolen 
(karrieredagene i oktober, hospitering for avgangselever på selvvalgt 
utdanningsprogram/skole). Evaluering viser at tiltakene er vellykkete og at de bør 
videreføres og tilpasses fagfornyelsen i videregående skole, der det fra 2020 innføres 
to nye yrkesfaglige utdanningsprogram. 

6. Trondheim kommune mener at fylkeskommunen bør bidra, sammen med 
lærebedriftene, til at voksne kan gjennomføre en videregående opplæring i bedrift 
som er tilpasset deres livssituasjon. Den nye fylkeskommunen bør utvikle en mer 
enhetlig praksis og fortolkning av opplæringsloven.  

7. Trondheim kommune mener at fylkeskommunen bør bidra i arbeidet med verdsetting 
av fagarbeideren, og gjennom dette bidra til at gjennomføring av yrkesfagveien til 
høyere utdanning blir en mulighet for fagarbeidere i alle fag. 

8. Stoltenbergutvalget la i februar frem sin rapport om uønskede kjønnsforskjeller i 
skolen. Et av tiltakene som foreslås av utvalget er et frivillig “utforskende” 11. skoleår, 
etter modell fra Danmark, hvor det er ungdommens egne interesser som styrer 
innhold. Trondheim kommune vil invitere fylkeskommunen til en dialog omkring 
dette.  

9. Trondheim kommune ønsker å utvikle Midtbyen helsestasjon, og gi et tilbud der til 
ungdom innen seksuell helse og kjønnsinkongruens, og at dette i samarbeid med 
fylkeskommunen utvikles til å bli et regionalt kompetansesenter. 

 
 
Behandling: 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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Integreringsrådet 2018-2019 har behandlet saken i møte 08.11.2018 sak 

27/18 

 

Integreringsrådet 2018-2019 sin uttalelse i saken: 

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 

 

Integreringsrådet anbefaler at utdanningssystemet gir innvandrere god veiledning 

i studieteknikker for å lære seg norsk og oppdatere sin fagkunnskap slik at de 

lettere kan integrere seg i arbeidslivet. 

 

 

Behandling 

Forslag fremmet av Margarita Pareja (MDG) 

Integreringsrådet anbefaler at utdanningssystemet gir innvandrere god veiledning 

i studieteknikker for å lære seg norsk og oppdatere sin fagkunnskap slik at de 

lettere kan integrere seg i arbeidslivet. 

 

Forslag fremmet av Daryoush Shahvand Shirazi 

Integreringsrådet anbefaler at utdanningssystemet gir innvandrere god 

veiledning/oppfølging i studieteknikker for å lære seg norsk og oppdatere sin 

fagkunnskap slik at de lettere kan integrere seg i arbeidslivet. 

 

 

Votering 
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fremmet av Margarita Pareja (MDG) og Daryoush Shahvand Shirazi ble 

satt opp mot hverandre. Forslag fra Margarita Pareja (MDG) fikk 5 stemmer 

(Margarita Pareja, Ahmet Karais, Hanna Maroz, Ismail Muhuadin, Tove Eivindsen 

(V) og ble vedtatt mot forslag fra Daryoush Shirazi som fikk 2 stemmer (Daryoush 

Shirazi, Anita Gilde (Frp) og falt. 

 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 
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Eldrerådet har behandlet saken i møte 07.11.2018 sak 34/18 

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Eldrerådet Trøndelag vil gi følgende høringsuttalelse til Kompetansestrategi for 

Trøndelag: 

 

Eldrerådet mener det må satses mer på utdanning av helsefagarbeidere og 

sykepleiere da det i årene framover vil bli stort behov for slikt personale i 

bl.a. eldreomsorgen. 

Eldrerådet vil oppfordre til at det fremskaffes tilstrekkelig antall lærlinge- 

og praksisplasser slik at utdanningskapasiteten kan utnyttes fullt ut. 

Det må tas skritt for å fremskaffe en etter- og videreutdanningsreform for 

ansatte i helse- og omsorgssektoren, og det må legges vekt på bl.a. videre 

opplæring i bruk av velferdsteknologi.  

 

For øvrig støttes Fylkesrådmannens innstilling. 

 

Behandling 

 

Egil Haugbjørg fremmet følgende forslag til høringsuttalelse fra Eldrerådet 

Trøndelag: 
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Eldrerådet mener det må satses mer på utdanning av helsefagarbeidere og 

sykepleiere da det i årene framover vil bli stort behov for slikt personale i 

bl.a. eldreomsorgen. 

Eldrerådet vil oppfordre til at det fremskaffes tilstrekkelig antall lærlinge- 

og praksisplasser slik at utdanningskapasiteten kan utnyttes fullt ut. 

Det må tas skritt for å fremskaffe en etter- og videreutdanningsreform for 

ansatte i helse- og omsorgssektoren, og det må legges vekt på bl.a. videre 

opplæring i bruk av velferdsteknologi.  

 

For øvrig støttes Fylkesrådmannens innstilling. 

 

Votering 

 

Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 
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Rådet for likestilling av funksjonshemmede har behandlet saken i møte 

08.11.2018 sak 39/18 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede sin uttalelse i saken 

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 

 

Med følgende merknad til kapittel 4.4, 2. avsnitt: 

Virksomheter som har arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne forutsettes 

universelt utformet. Disse arbeidstakerne har også rett til individuell tilrettelegging 

av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Jfr. Likestillings- og diskrimineringsloven. Det 

er derfor svært viktig at virksomheten i utgangspunktet har kunnskap om de 

rettigheter disse arbeidstakerne har i denne sammenhengen, og om hvilke tiltak 

som er nødvendige. 

 

Behandling 

Carl S Geving orienterte om saken. 

 

Merknad fremmet av Carl S Geving: 

 
Merknad til Kapittel 4.4, 2. avsnitt:  

Virksomheter som har arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne forutsettes 

universelt utformet. Disse arbeidstakerne har også rett til individuell 

tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Jfr. Likestillings- og 

diskrimineringsloven. Det er derfor svært viktig at virksomheten i 
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utgangspunktet har kunnskap om de rettigheter disse arbeidstakerne har i 

denne sammenhengen, og om hvilke tiltak som er nødvendige. 

 

Votering 

Fylkesrådmannens innstilling Enstemmig vedtatt 

Merknad til kap. 4.4, 2. avsnitt Enstemmig vedtatt 
 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 
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Kompetansestrategi  for  Trøndelag  

 

Arkivsak-dok. 201864494 

Saksbehandler Lisbeth Pedersen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 07.11.2018 34/18 

Yrkesopplæringsnemnda 08.11.2018 35/18 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 08.11.2018 39/18 

Integreringsrådet 2018-2019 08.11.2018 27/18 

Hovedutvalg for utdanning 14.11.2018 78/18 

Hovedutvalg for næring 14.11.2018 108/18 

Fylkesutvalget 27.11.2018  

Fylkesting 12.12.2018  

 

 

 

 

Hovedutvalg for utdanning har behandlet saken i møte 14.11.2018 sak 

78/18 

 

Hovedutvalg for utdanning sin uttalelse 

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 

 

Behandling 

Forslag fremmet av Margarita Pareja (MDG) 

 

Fylkestinget ønsker at utdanningssystemet gir innvandrere god veiledning i 

studieteknikker for å lære seg norsk og oppdatere sin fagkunnskap slik at de 

lettere kan integrere seg i arbeidslivet. 

 

 

Votering 

Innstilling Enstemmig vedtatt 

Forslag Margarita Pareja (MDG) Fikk 2 stemmer (MDG og Rødt) 

mot 13 stemmer (A, Sp, Krf, SV, 
H, V og FrP) og falt 
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Fylkesrådmannens innstilling:  

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 
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Kompetansestrategi  for  Trøndelag  

 

Arkivsak-dok. 201864494 

Saksbehandler Lisbeth Pedersen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 07.11.2018 34/18 

Yrkesopplæringsnemnda 08.11.2018 35/18 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 08.11.2018 39/18 

Integreringsrådet 2018-2019 08.11.2018 27/18 

Hovedutvalg for utdanning 14.11.2018 78/18 

Hovedutvalg for næring 14.11.2018 108/18 

Fylkesutvalget 27.11.2018  

Fylkesting 12.12.2018  

 

 

 

 

Hovedutvalg for næring har behandlet saken i møte 14.11.2018 sak 

108/18 

 

Hovedutvalg for næring sin uttalelse i saken  

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 

 

 

Behandling 

Terje Sørvik la fram saken. 

 

Votering 

Fylkesrådmannens innstilling Enstemmig vedtatt 
 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 
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Kompetansestrategi  for  Trøndelag  

 

Arkivsak-dok. 201864494 

Saksbehandler Lisbeth Pedersen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 07.11.2018 34/18 

Yrkesopplæringsnemnda 08.11.2018 35/18 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 08.11.2018 39/18 

Integreringsrådet 2018-2019 08.11.2018 27/18 

Hovedutvalg for utdanning 14.11.2018 78/18 

Hovedutvalg for næring 14.11.2018 108/18 

Fylkesutvalget 27.11.2018 309/18 

Fylkesting 12.12.2018 162/18 

 

 

 

 

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 27.11.2018 sak 309/18 

 

Fylkesutvalget sin innstilling  

 

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 

 

 

Behandling 

 

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling Enstemmig vedtatt 
 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Kompetansestrategi for Trøndelag sendes på høring, med høringsfrist 15. februar 

2019. 
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Lisbeth Pedersen 

Trøndelag fylkeskommune 

 

  

 

  

 
Deres ref: Lisbeth Pedersen Vår ref: HAAOKK  2019/370 Dato: 27.03.2019 

Høringsuttalelse kompetansestrategi for Trøndelag 

Innledning 

Det er et stort, komplisert og viktig område fylkeskommunen her tar mål av seg å beskrive 

og fylle. Levanger kommune har store forventninger til et tettere samarbeid med 

fylkeskommunen, universitetene og næringslivet både på fylkesnivå og i regionene. 

Trøndelags sterkeste fortrinn er sterke kunnskaps- og teknologimiljø og rike naturressurser 

på land og i havet.  

For å utnytte disse fortrinnene er menneskene som bor her og den kompetansen de besitter 

viktig. OECD peker på at Norge til tross for gode forutsetninger ikke klarer å utnytte 

befolkningens kompetanse godt nok. Årsaken er blant annet at ansvar og tiltak ikke er 

tilstrekkelig koordinert. Trøndelag fylkeskommune har gjennom arbeidet med denne 

kompetansestrategien tatt et viktig initiativ for å målrette og koordinere arbeidet bedre 

framover. 

Levanger kommune deler beskrivelsen av nåsituasjonen. 

I litteraturen om kompetanseutvikling er det spesielt tre trekk som er viktige: 

• Analytiske ferdigheter - å kunne forklare vanskelige forhold på en enkel måte 

• Entreprenøriell tenking - å sette sammen det vi allerede vet på nye måter, samtidig som vi 

tilegner oss ny kunnskap kontinuerlig 

• Tverrfaglighet – å forstå kunnskap fra et bredt fagspekter og kunne ta den i bruk i stedet 

for å spesialisere seg på et smalt fagfelt. 

Levanger kommune mener kompetanseplanen med sitt fokus på livslang læring og stadige 

kompetansepåfyll delvis oppfyller disse kravene. Samtidig oppfordrer vi fylkeskommunen til 

å jobbe tettere sammen med kommunene for å få de to universitetene i fylket til å samarbeide 

bedre om etter- og videreutdanninger tilpasset yrkeslivet. Det er viktig for å utnytte 

ressursene mest presist at fylke, kommuner og næringsorganisasjoner får en arena der man 

kan formidle behov. Her er RSA-ene viktige arenaer, og derfor mottas forslaget i kapitel 6 

om kompetanseforum med stor interesse.  
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Levanger kommune støtter også den grunnleggende strategien om å kvalifisere de som i dag 

er utenfor arbeidslivet til en jobb, og sørge for at de som er i arbeidslivet blir bedre 

kvalifisert til å fylle dagens og morgendagens jobb. 

God samferdsel er god kompetansepolitikk 

Levanger kommune mener imidlertid at fylkeskommunen også i kompetansestrategien burde 

beskrevet behovet for gode og effektive pendlermuligheter, spesielt på strekningen Steinkjer-

Melhus. Nav forteller gjentatte ganger om at det er lav mobilitet i arbeidskrafta. Gjennom 

mer effektive pendlermuligheter - spesielt med toget på lengre strekninger - gis det mulighet 

til å finne jobber som er interessante og tilpasset utdanning og erfaring uten at man trenger å 

flytte på seg. Å legge større bedrifter nærmere slike trafikknutepunkt gir også disse 

bedriftene mulighet til å hente sin arbeidskraft fra et større nedslagsfelt. 

Skal kommunene vokse og tiltrekke seg nye innbyggere er det viktig med et allsidig 

arbeidsliv. Vi ser at distriktene tappes for kompetansearbeidsplasser og det er med på å 

understreke behovet for effektive pendlermuligheter.   

Læring hele livet 

For regionen er det viktig at samarbeidet mellom skole og næringsliv styrkes ytterligere. 

Næringslivet må i større grad bli en arena for læring. Det kan gjøres som tverrfaglige 

prosjekter, men også som prosjekter i enkeltfag. Metoder som intervju og andre typer av 

informasjonsinnhenting, utplasseringer må i større grad tas i bruk. I framtida skjer endringer 

i stadig raskere grad i næringslivet. Derfor er det viktig at endringsvilje bygges inn i alle fag. 

Dessuten må medarbeiderne være åpne for kompetansepåfyll gjennom hele yrkeslivet. Et 

fagbrev eller en bachelorgrad er bare starten på et livsløp med mye læring. Undervisningen 

må tilpasses denne virkeligheten. 

Karriereveiledning i skolen/kontakt med næringslivet 

Det er viktig at karriereveilederne både i grunnskolen og videregående skole er godt 

oppdatert på endringer som skjer i arbeidslivet. Det hindrer feilvalg og dropouts. Gode 

virkemidler kan være utplassering av elever i bedrifter, representanter fra ulike fag kommer 

inn i skolen for å fortelle om hva de holder på med. «Industriens dag» som arrangeres i 

Verdal er en slik stor og effektiv møteplass. Vi ønsker at flere regioner tar i bruk slike 

virkemidler. 

Helhetlig 13-årig skoleløp 

Det 13-årige skoleløpet har to eiere, kommunen og fylkeskommunen. Her må det arbeides 

for å skape et mer sømløst løp med mål om økt gjennomføringsgrad. Det er viktig når man 

har to skoleeiere og ulike årshjul. Det må lages planer som gir gjensidige forpliktelser. 

Fagskoletilbudet 

Det to siste årene har man sett en klar styrking av fagskolenes posisjon i 

utdanningssamfunnet. Praktiske ingeniører er mangelvare. Det kan bli for stor avstand 

mellom teori og praksis i mange fag, ikke minst når man ser at også yrkesrettede 

bachelorutdanninger nå gis av universiteter. På side 21 beskrives fagskolenes rolle. I 

Levanger har man nå fagskoleutdanning innen helsefagfeltet. Vi mener det er viktig å 
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beholde og forsterke dette tilbudet fordi mer kunnskap er en av løsningene for å løse 

framtidas kapasitetsbehov i helsesektoren. 

Kompetansekartlegging 

På side 26 og 27 beskriver planen hvordan rett bruk av bedriftsstrategier synliggjør 

kompetansegapet som oppstår når bedriften trenger en annen type kompetanse enn den man 

har for å nå de strategiske målene. Her pekes det på å bruke næringsforeninger, 

bransjeorganisasjoner og klynger til å tenke metodisk sammen. Dette kan ikke understrekes 

sterkt nok. Den kompetansekartleggingen som de siste årene er utført og systematisert blant 

annet i industriparken i Verdal, er viktig for å utvikle vårt næringsliv videre. Her peker 

planen på hvem som skal hjelpe de mindre bedriftene. Det er bra, siden store deler av det 

private næringslivet i Trøndelag består av små og mellomstore bedrifter. Men det er også 

mangel på forståelse av kompetanseplaner i de større bedriftene. Vi utfordrer spesielt 

universitetene å dele kunnskap om hvordan man bygge slike kompetanseplaner inn i en 

forretningsstrategi. 

Det er spesielt viktig for å unngå utstøtingsmekanismer i et arbeidsliv som endres stadig 

raskere. Kostnadene for bedriften, samfunnet og individet blir store hvis man velger å bytte 

ut kompetanse i stedet for å utvikle den kompetansen man har i de ansatte. 

Lokale behov 

Hele Innherred er et stort landbruksdistrikt. Landbruket krever stadig ny kompetanse. Vi ser 

at mange først tar over gård når de har tatt en annen utdanning og jobbet fem-ti år i et annet 

yrke. Skal gården fortsatt utvikle seg er det viktig at bonden, som kanskje er i 30-åra, har 

mulighet til å lære seg agronomi. Derfor understrekes det herfra hvor viktig voksen-

agronom-tilbudet som i dag gis på Mære landbruksskole er for rekruttering til næringa på 

Innherred. 

Regionen vil ha stort behov for helsefaglig kompetanse på alle nivå. Det gjelder sykepleiere, 

men også vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer (i prioritert 

rekkefølge). Det er også et økende behov for personer med helsefaglig og ledelsesfaglige 

kombinasjoner der også økonomistyring inngår. 

Kommunene rekrutterer fagutdannede gjennom intensjonsavtaler og lærlingeordninger. Det 

er viktig at det settes trykk på dette da man forventer at færre vil velge denne 

studieretningen. Framover ser det ut som det er stor underdekning på denne typen 

fagkompetanse rettet mot omsorgsyrkene. 

Forøvrig vises til kunnskapsgrunnlaget til kompetansestrategien når det gjelder behov for 

arbeidskraft og kompetanse i regionen. Kunnskapsgrunnlaget er viktig også i Levanger 

kommune sitt strategiske planarbeid og kommunen imøteser gjerne at det oppdateres og 

gjøres tilgjengelig for kommunene. 

Med hilsen 

 

Håkon Okkenhaug 

Næringssjef 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 



 

Namsos kommune 
Rådmann i Namsos 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr 
Postboks 333 Sentrum Abel Margrethe Meyers gt 12, 

Namsos 
74217100 Bank: 4212 31 87436 

7801 NAMSOS  Telefaks Skatt: 6345 06 17034 
E-post:    Org.nr   
postmottak@namsos.kommune.no    

 

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus, Postboks 2560 
7735  STEINKJER 
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Høringsuttalelse - Kompetansestrategi for Trøndelag 

Vedlagt følger utskrift av vedtak i ovennevnte sak, 
 
 
 
 
 
Vår ref. 2019/718–4 bes oppgitt ved henvendelse 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rønnaug Aaring 
Assisterende rådmann Nye Namsos 
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Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 28.02.2019 

Saksopplysninger 

Fylkestinget i Trøndelag vedtok i sak 161/18, å sende høringsutkast «Kompetansestrategi for 
Trøndelag» til kommuner, regionråd og andre aktuelle høringsparter for innspill. 
I tillegg ønskes det konkrete innspill som vil legge grunnlag for handlingsprogram. 
Høringsfrist er satt til 22. mars 2019. 
Sammenslåingen av Trøndelag har utløst behov for nye regionale planer. Trøndelagsplanen ble 
vedtatt i desember 2018, og nå står Kompetansestrategi for Trøndelag for tur. 
Trøndelag Fylkeskommune inviterer også i denne sammenheng alle kommunene i Namdalen til 
dialogmøte 4. mars 2019 om strategier og planer som er, eller kommer, på høring i vår.  
Dette gjelder, i tillegg til Kompetansestrategi for Trøndelag, 4 delstrategier innen samferdsel, 
endring i vegstasjonsstruktur – og oppgaver, og kulturstrategi for Trøndelag.  
I forrige møte tok fellesnemnda i Nye Namsos kommune stilling til Planprogram for regional 
arealbruk. 
 De vurderinger, kommentarer og konkrete innspill som er gitt, er i henhold til innholdet i 
Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos, datert 16.06.2016 og 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020 – 2032, datert 
04.04.2018. 

Høringsuttalelse 

Nye Namsos kommune viser til tilsendt høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag» og 
brev datert 14.01.2019. 
 
Nye Namsos kommune er midt inne i en prosess med utarbeidelse av kommuneplanens 
samfunnsdel for Namsos kommune 2020 – 2032, og viktige strategier for samfunnsutviklingen i 
den nye kommunen er i ferd med å peke seg ut.  
Hovedmålsettingen for å etablere Nye Namsos kommune er; 

- å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens 
kommuner hver for seg 

- å sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode bo – og levekår for 
innbyggerne i alle deler av kommunen 

Kommunens samfunnsdel skal vedtas av det nye kommunestyret i januar 2020. 
I planprogrammet for kommunens samfunnsdel er det det beskrevet 12 overordnede strategier for 
å sikre målsettingene i intensjonsavtalen, herunder strategi for et helhetlig læringsløp fra 
barnehage til videregående skole og strategi for kompetanseutvikling og rekruttering. 
Innhold og mål for alle 12 overordnede strategier er under utarbeidelse i perioden fram til 
sommeren 2019. 
Høringsuttalelsen fra Nye Namsos kommune, vil i så måte ikke kunne uttale seg i forhold til 
lokale prioriteringer. 
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Nye Namsos kommune anser det som utarbeides av nye regionale planer og strategier, som 
viktige strategiske premissleverandører for de prioriteringer og veivalg som skal gjøres i den nye 
kommunen. De lokale prioriteringene må sees i sammenheng med de overordnede regionale 
plandokumentene, og Nye Namsos kommune imøteser den prosessen som er igangsatt og ser stor 
nytte i å delta. 
Kompetansestrategien som er sendt ut for høring har et samfunnsperspektiv og et 
individperspektiv med mål om 

 et konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlig tjenester 
 at flest mulig kan inkluderes i arbeidslivet 

Videre inneholder kompetansestrategien følgende satsingsområder: 
1. gode valg for den enkelte og for samfunnet 
2. utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft 
3. læring i arbeidslivet – og god bruk av kompetanse 

Det er i tillegg utarbeidet 9 delmål for å underbygge de tre hovedmålene. 
Målgruppe for kompetansestrategien i Trøndelag er hovedsakelig den voksne befolkningen og 
deres behov for kompetanseutvikling, som skal møte arbeidslivets kompetansekrav. Dette fordi 
bare ca. 3 % av arbeidsstyrken er ny arbeidskraft direkte fra utdanningsinstitusjon. 

 
Høringsutkastet Kompetansestrategi for Trøndelag svarer på mange områder opp under nye 
Namsos kommune sine hovedmålsettinger gjennom både samfunns – og individperspektivet.  
Nye Namsos kommune vil fremheve følgende områder som særlig vil være viktig å gjennomføre 
på en god måte for å sikre et mest mulig omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeids – og 
næringsliv fram mot 2030:  

1) Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring. 
Samhandling mellom videregående utdanning og høyere utdanning må gjennomføres slik 
at elevene kan velge riktig studium og er bedre forberedt på overgangen til høyere 
utdanning. 
Selv om målgruppen for strategien hovedsakelig er den voksne befolkningen, må man 
ikke glemme hele utdanningsforløpet med oppstart for 6-åringen i grunnskolen.  
Overgangsfasen mellom grunnskole og videregående skole har vist seg å være krevende 
for en del elever. 

2) Det er tildels store rekrutteringsutfordringer til yrker som krever høyere utdanning. 
Geografisk avstand har stor betydning for valg av studiested, og det blir viktig å 
opprettholde et mangfold av utdanningsmuligheter av høy kvalitet i regionen. 
Et bidrag vil være opprettholdelse og utvikling av videregående og høyere utdanning i 
Namdalen og løfte fram Namsos sin viktige senterfunksjon med både videregående skole, 
universitet, sykehus og flyplass. 

3) Det vil være viktig å legge til rette for desentralisert livslang læring for å beholde, utnytte 
og utvikle eksisterende kompetanse. Her vil blant annet digital infrastruktur være 
avgjørende, fibernett blir stadig mer å anse som kritisk infrastruktur innen stadig flere 
områder i samfunnet. Denne utviklingen vil stille større krav til dekning, kapasitet og 
robusthet i fiberinfrastruktur i årene framover. 
Det er en forutsetning at fylket og kommunene har en bredbåndinfrastruktur lokalt og 
regionalt som gir alle innbyggere og næringsliv tilstrekkelig kapasitet. 
Vi ser i denne sammenheng også det særlige behovet for vekting på kompetanseutvikling 
i forhold til kommende IKT-satsninger både lokalt, regionalt og sentralt. 

4) Sentralisering av befolkningen kan medføre utfordringer med å opprettholde og utvikle 
relevant kompetanse til deler av arbeidslivet i store deler av Trøndelag. 
Rekrutteringsproblemene er generelt større utenfor utdanningssentra i Trøndelag. 
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Samtidig vet vi at mye av verdiskapingen er knyttet til ressurser som finnes lokalt og at 
kommunenes og næringslivets kompetansebehov vil være i stadig endring. Det vil i denne 
sammenheng være viktig å legge til rette for etter – og videreutdanning gjennom å 
videreutvikle desentralisert utdanning, både deltid og heltid. 

5) Gode og tilpassede tilbud innen videregående opplæring for voksne er også et viktig 
element for å bidra til et fremtidsrettet arbeidsliv. 
Utdanningssystemet og arbeidslivet må samarbeide bedre for å sikre at flere voksne som 
står utenfor arbeidslivet kan kvalifiseres, og gjerne tilby opplæringsløp som kombinerer 
praksis i arbeidslivet med teoriopplæring.  

6) Nye Namsos vil understreke viktigheten av at fylkets kompetansestrategi tar hensyn til 
regionale ulikheter når det gjelder utfordringer og muligheter til kompetanseutvikling. 
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1 Høringsutkast - Kompetansestrategi for Trøndelag - sikre et mest mulig omstillingsdyktig og framtidsrettet 
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Prosjektleders forslag til vedtak: 

1. Fellesnemdas arbeidsutvalg (FNAU) i Nye Steinkjer mener det er positivt at fylkeskommunen 
utarbeider en egen kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med 
innhenting av underlag og vurderinger.  

2. FNAU slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og oversender disse som 
innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 07.03.2019: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 07.03.2019: 

1. Fellesnemdas arbeidsutvalg (FNAU) i Nye Steinkjer mener det er positivt at fylkeskommunen 
utarbeider en egen kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med 
innhenting av underlag og vurderinger.  

2. FNAU slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og oversender disse som 
innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
 
 
 
 
  



Saksopplysninger: 
Fra Trøndelag fylkeskommune er mottatt forslag til kompetansestrategi for Trøndelag- til høring.  
Høringsutkastet har tre hovedmål og ni delmål. Disse er:  
 

1. Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel 
etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 

• Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse skal gi grunnlag 
for dialog, analyse og planlegging av utdanningstilbud. 

• Tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester for alle innbyggere i Trøndelag skal gi 
grunnlag for gode valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot kjønnstradisjonelle 
utdanningsvalg, innvandreres behov for karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv og 
samiske forhold. 

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov. 

• Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging 
og dimensjonering av utdanningene. 

• Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp. 
• Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. 
• Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 

opplæringsløp. 
3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god 
bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov. 

• Flere investerer i kompetanseutvikling. 
• Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. 
• Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen. 

 
Et sentralt tiltak som løftes fram i strategien er etablering av Kompetanseforum Trøndelag. Dette skal være et 
forpliktende samarbeid på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikken i Trøndelag. Fylkeskommunen 
utpekes som ansvarlig for etablering og drift av forumet.  
 
Før saksframlegget her er utarbeidet, er høringsdokumentene drøftet med representanter for Steinkjer 
næringsselskap, voksenopplæringa i Steinkjer og oppvekstetaten i kommunen.    
 
 
Saksvurderinger: 
 
Strategiplanen er gjennomarbeidet og omfatter sentrale tema. Målsettinger og satsingsområder er relevante 
for arbeidslivet. Det er viktig og riktig at fylkeskommunen tar den rollen de her legger opp til, som pådriver og 
koordinator innen kompetanseområdet.  
 
Vi har ellers noen kommentarer til planen og råd med hensyn til handlingsplanen som skal utarbeides- for å 
gjøre strategien enda mer presis.  
 
Tilrettelegging for involvering 
Kommunene og øvrig næringsliv kunne med fordel vært mer involvert tidlig i strategiarbeidet, for å sikre at 
strategien forankres hos aktørene i arbeidslivet. Eierskap til bakgrunnskunnskap og målsettinger fører til at 
strategiske grep blir implementert. For å sikre forankring bør det bør være et mål at strategi og handlingsplan 
skal være kjent blant alle aktører i arbeidslivet. Det krever at innholdet i dokumenter gjøres lettere tilgjengelig. 
Strategiplanen består av relativt tunglest tekst. Formidling via enklere tekster, bilder og video vil bli viktig for å 
nå ut med innholdet.  
 
Tydelig og målbare mål 
Vi vil også understreke betydningen av tydelige KPI’er, for å sikre måloppnåelse. Vi anbefaler å tydeliggjøre 
hvilke hovedindikatorer resultatmålingen skal skje i forhold til. Viktige nøkkeltall må være kjent blant aktørene 



i arbeidslivet. Når hver enkelt aktør vet hva som blir målt, blir det enklere å se hvilken innsats den enkelte kan 
gjøre, for å sikre god måloppnåelse, samlet sett for regionen. 
 
Konkretisering 
Innretningen på strategiplanen er på et svært overordnet nivå. Vi kunne tenkt oss noe mer konkretisering på 
enkelte områder, eksempelvis:  

- Lokale tilpasninger, etter som behov og tiltak kan variere mellom by og land og kyst og innland. 
- Vi savner en oversikt over aktørbildet, sammenstilt med livsløpet til arbeidstakere/gründere. Ut fra et 

slikt bilde, kan man se ansvarsfordeling mellom aktører, og når i livsløpet det vil være mest å sette inn 
tiltak for kompetanseheving og karriereutvikling.  

- Oversikt over behovet for ny kompetanse i arbeidslivet i strategiplanperioden. Dette er nevnt i 
oppsummeringa av kapittel 3, og blant oppgavene for kompetanseforum Trøndelag i kapittel 6. Vi 
antar derfor at det vil bli en del av handlingsplanen. Vi mener imidlertid at noe mer konkretisering av 
kompetansebehov kunne vært ønskelig også i strategiplanen, som grunnlag for valg av 
satsingsområder og målformuleringer. 

- Oversikt over regionens bostedsattraktivitet, hvilke kompetanser vi har i ulike deler av regionen, og 
hvilke muligheter for karriereløp det gir. 

 
Dette er elementer som vi mener ville vært naturlig å konkretisere i strategiplanen, men hvis det ikke er mulig i 
sluttføringen av dokumentet, anbefaler vi at det tas inn i arbeidet med handlingsplanen. 
 
Kvalifisering kontra gründerskap 
Vi stiller spørsmål ved at kvalifisering av arbeidsstyrken i regionen er tillagt såpass mye større vekt enn 
rekruttering av gründere, ledertalenter og arbeidstakere utenfra til regionen. Det ene utelukker ikke det andre, 
og vi mener at en bedre balanse vil styrke strategiplanen. For å aktivt tiltrekke kompetanse til ulike deler av 
regionen, trengs god oversikt og tydelig kommunikasjon rundt bostedsattraktivitet og muligheter for 
karriereløp i alle deler av regionen. 
 
Å stimulere til gründerskap er så vidt nevnt i plandokumentet, men dette kan også med fordel tillegges større 
vekt, som strategisk grep i arbeidslivet for økt sysselsetting og verdiskaping. Kompetansebehov innen 
intraprenørskap, medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser og samfunnsentreprenørskap er ikke nevnt i 
dokumentet.  
 
Kompetanse og kvalifisering 
Karriereveiledning og tiltak for å kvalifisere arbeidstakere er tillagt stor vekt i dokumentet, med rette. Men 
kompetanseheving hos arbeidsgivere når det gjelder kvalifisering og inkludering av arbeidstakere har like stor 
betydning. Vi savner fokus på arbeidsgiveres rolle og betydningen av god ledelse som strategisk grep i 
plandokumentet. Mange utfordringer i arbeidslivet kan løses gjennom profesjonalisering av både 
lederkompetanse på alle nivå, og bedrifters rekruttering til styreverv og strategisk bruk av styrets kompetanse 
og nettverk. 
 
Kompetanse og kvalifisering når det kommer til trepartssamarbeid, tillitsvalgtes rolle mv er også sentralt for å 
få til dette. Innen offentlig sektor er det etablerte systemer for dette, men i privat næringsliv kan det nok være 
mer tilfeldig. Skolering av ledere og tillitsvalgte mht roller og samarbeidsformer vil være en nøkkel her.  
 
En svært stor andel av kompetanseheving i arbeidslivet skjer innenfor de daglige arbeidsoppgavene, i arbeid 
med fornying og produksjons- og tjenesteutvikling. Strategien legger stor vekt på å øke deltagelsen i 
formaliserte opplæringsløp. Det er viktig, men det kan være vel så mye å hente på å øke kvaliteten på den 
løpende kompetanseutviklingen i arbeidshverdagen. Vi savner dette perspektivet.  
 
Realkompetansevurdering er nevnt som forutsetning for videre opplæringsløp, men for å ha et grunnlag for 
realkompetansevurdering, er det viktig at den forutgående, uformelle kompetansehevingen er effektiv og 
kvalitativt god. I strategiplanen er fornying gjennom forskning og innovasjon nevnt som grep for mer effektiv 
og lønnsom produksjon. Når det kommer til kompetansetiltak på dette feltet pekes det på formelle prosesser 
og opplæring, eksempelvis kompetansedeling i nettverk, studenter som ressurs, forskning i praksisfeltet som 



grep for å oppnå et mer praksisnært utdanningstilbud, samt desentraliserte og/eller modulbaserte 
opplæringsløp. Ingen av disse tiltakene bidrar til å kvalitetssikre de løpende innovasjonsprosessene i 
arbeidshverdagen. Det kreves strategisk satsing på medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser, hvor alle 
ansatte får erfaring med å delta aktivt i prosjektpartnerskap med eksterne samarbeidspartnere og 
utviklingsmiljø. Dette er kjernen i Steinkjer kommunes forsknings- og utviklingsstrategi. Høy lederkompetanse 
er avgjørende for å lykkes med intern kompetanseheving gjennom kvalitativt gode fornyingsprosesser.   
 
Universitetsstruktur og studietilbud 
Kommunene er opptatt av at universitetsstrukturen og studietilbudet kobles mye tettere med behovet for 
kompetanseutvikling i arbeidslivet. Overgangen fra HINT til Nord har gitt kommuner og næringsliv 
utfordringer, fordi det desentraliserte, tilpassede voksenopplæringstilbudet er falt bort. Avstanden mellom 
behovet for kompetanse i arbeidslivet og forskning og kommunikasjon innen universitetssektoren er økt, og er 
til hinder for å styrke kompetanseheving i regionen.  
Vi opplever at både UH-sektoren og forskningsinstitutter har lite fokus på og lav kompetanse innen praksisnær 
forskning, sammen med aktørene i arbeidslivet, noe som igjen hindrer utvikling av effektivitet og kvalitet i den 
løpende kompetansehevingen knyttet til fornying og tjenesteutvikling nevnt ovenfor.  
 
Strategien peker på behov for praktisk tilpasning av pedagogikken, for å sikre økt formalkompetanse blant 
elever. Dette støtter vi fullt ut, både i grunnopplæring og voksenopplæring. Det må gjelde alle elever, ikke kun 
for kvalifisering av særskilte grupper, som er nevnt i strategidokumentet (arbeidstakere med 
funksjonshemming og innvandrere). 
 
Vi vet at mangfold gir økt verdiskaping. Kulturforståelse må derfor være en viktig del av all 
kompetanseutvikling. 
 
For å få et regionalt kompetanseforum til å fungere etter hensikten, må det gjøres forpliktende. Dessuten må 
aktiviteten legges til eksisterende møtearenaer, for å minimere ressursbehovet blant aktørene i forumet.  
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Fylkets hus 
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7735 STEINKJER     Steinkjer, 18.03.2019  
 
 
INNSPILL TIL KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG  
 
FFO Trøndelag er glade for at i sammendraget sies noe om at færrest mulig skal stå utenfor 
arbeidslivet og at flest mulig skal inkluderes.  
 
KOMMENTARER TIL SAMMENDRAGET: 
Kompetansestrategien har tre hovedmål og ni delmål – Hovedpunkt 1. Helhetlig system for 
karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet 
og den enkels bruk av kompetanse – delpunkt 2.  Her er det også viktig å ha spesielt fokus 
personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke i tillegg til de andre som er presisert. 
 
Hovedmål 3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god 
bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifiserte i samsvar med arbeidslivets behov. Her 
mener FFO Trøndelag at vi savner et delmål – Et inkluderende arbeidsliv for 
funksjonshemmede og kronisk syke. Dette for å utnytte hele arbeidskraftressursen i 
Trøndelag. 
 
Dette understøttes av internasjonale anbefalinger – OECD – Skills Strategy Diagnostic Report 
som påpeker at Norge til tross for gode forutsetninger ikke greier å utnytte befolkningens 
kompetanse god nok.   
 
2. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG MÅL. 
Deltakelse i arbeidslivet – Det at sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne er 
betydelig lavere enn for befolkningen eller og en stor andel av voksne i Trøndelag mangler 
grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning og IKT. FFO Trøndelag mener at Trøndelag 
fylkeskommune må ha ambisjoner om å gjøre noe med denne trenden. FFO Trøndelag 
mener det er viktig og lag en egen strategi på hvordan snu denne trenden, da i tett dialog og 
samarbeid med næringslivet, offentlige etater og da gjerne i samarbeid med 
brukerorganisasjonene også. 
 
2.1 Kompetansestrategiens satsingsområder 
FFO Trøndelag er glade for at det ønskes å settes lys på inkludering i arbeidslivet – ber om at 
det presiseres at dette også gjelder gruppen funksjonshemmede og kroniske syke. 
 
3. GODE VALG FOR DEN ENKELTE OG SAMFUNNET 
Mål – Helhetlig system for karriereveiledning skal gi bedre samsvar mellom etterspørsel og 
arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 
 



 
 
 
Karriereveiledning er også viktig for personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom. 
Derfor må dette punktet inn i delmålet. 
 
3.2.2 Karriereveiledning for voksne  
Nytt kulepunkt – Veiledning til funksjonshemmede og kronisk syke. 
 
Karriereveiledningen er ofte litt mangelfull for våre grupper, da de som skal veiledere ikke 
har kunnskaper nok om ulike funksjonshemminger og kronisk sykdom. FFO Trøndelag ønsker 
å utfordre Trøndelag fylkeskommune på å inngå et samarbeid med brukerorganisasjonene 
om hvordan kan karriereveilederne kan få god kompetanse på dette.  
 
4. UTDANNINGSSYSTEMET SOM BIDRAR TIL TILSTREKKELIG OG RELEVANT KOMPETANSE 
OG ARBEIDSKRAFT. 
 
FFO Trøndelag synes det er viktig med tidlig innsats. Helt fra barnehagen og oppover i 
utdanningsløpet – da spesielt med tanke på at 70 % av unge mottakere av AAP i Trøndelag 
har psykiske lidelser som årsak til at de ikke kommer seg inn i arbeidsmarkedet.  
 
Mål – Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov  
  
Siste delmål – Tilrettelegging utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og 
tilpassende opplæringsplan. Det og ha et fleksibelt arbeidsliv for mennesker med 
funksjonshemming og kronisk syke er meget viktig. Det er også flere forhold må ligge til rette 
for å få dette til, som bedre samarbeid med helsesektoren og tilgang til BPA og 
funksjonsassistenter, samt en fungerende transportordning for funksjonshemmede. 
 
4.4 Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet. 
Her sier planen at arbeidstakere med funksjonshemminger eller andre helseutfordringer vil 
ha særlige behov for tilrettelegging, og dette krever godt samarbeid mellom ulike instanser.  
 
Dette bør presiseres i 4.5 oppsummeringen og vurdering  
Utdanningssystemet og arbeidslivet må samarbeide bedre for å sikre flere 
funksjonshemmede og kronisk syke og andre grupper utenfor arbeidslivet kan kvalifiseres, 
og gjerne tilby opplæringsløp som kombinerer praksis i arbeidslivet med teoriopplæring.  
 
Med vennlig hilsen 
For FFO Trøndelag 
 
 
Lars Morten Lersveen  (sign.)    Kari Frøseth Johansen (sign.) 
Leder       fylkessekr. 
 



Kompetansestrategi – innspill til høring fra Karrieresenteret i Trøndelag 

Frist for høring 22.03.2019. Innspill sendt 18.03.2019 

 

s.18 i Kompetansestrategien 

3.2 Karriereveiledning  

Original tekst: 

Karriereveiledning skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg. 

Karriereveiledning er en lovpålagt oppgave i grunnopplæringa, der samarbeid skole – arbeidsliv er 

svært viktig for å gi gode tjenester. Universitet og høgskoler har studieveiledere for sine studenter, men 

i varierende grad tilbud om karriereveiledning. Flere instanser som blant annet NAV, 

attføringsbedrifter, norskopplæringen i kommunene og karrieresenteret tilbyr karriereveiledning for 

voksne. 

Forslag til endring: 

Karriereveiledning skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg. 

Karriereveiledning er en lovpålagt oppgave i grunnopplæringa, der samarbeid skole – arbeidsliv er 

svært viktig for å gi gode tjenester. Flere instanser som blant annet Karrieresenteret i Trøndelag, NAV, 

arbeidsmarkedsbedrifter og introduksjonsprogrammene i kommunene tilbyr karriereveiledning for 

voksne. Universitet og høgskoler har studieveiledere for sine studenter, men i varierende grad tilbud 

om karriereveiledning. 

Årsak til endring: 

Karrieresenteret er en egne instans og bør stå først i en fylkeskommunal strategi.  

Attføringsbedrift er et mindre brukt begrep i dag enn arbeidsmarkedsbedrifter. Begrepet 

arbeidsmarkedsbedrifter favner mer.  

 

3.2.1 Karriereveiledning i grunnopplæringa  

Original tekst: 

Omfattende forskning på karriereveiledninga i grunnopplæringa i Midt-Norge 19 viste at for å kunne 

tilby elevene karrierelæring, er skolen avhengig av godt samarbeid med arbeidslivet og andre 

samarbeids- aktører. De fylkesvise karrieresentrene trekkes blant annet frem som et viktig 

kompetansemiljø for rådgivere, lærere og ledere i grunnopplæringa. Forskningen kom med en rekke 

anbefalinger for hvordan skoleeiere bør legge til rette for bedre samhandling. 

Forslag til endring: 

Ingen endring 

 

 

 

 



3.2.2 Karriereveiledning for voksne  

Original tekst: 

Arbeidslivet er i omstilling, og kravet til læring vil øke fremover. Flere vil skifte jobb eller karrierevei 

oftere, og derfor vil flere ha behov for karriereveiledning. Karriereveiledningstilbudet må spesielt 

utvikles innen:   

• Seniorperspektiv: Karriereveiledning kan bidra til at eldre arbeidstakere/seniorer står lenger      

i jobb ved bevissthet om hvilke muligheter som finnes.   

• Integreringsperspektiv: Tilgang på karriereveiledning kan bidra til at flyktninger og nye 

bosatte      kommer raskere i gang med et kvalifiseringsløp som gir en mer stabil tilknytning til 

arbeidslivet.   

• Kjønnsperspektiv: Karriereveiledning som kan bidra til å motvirke kjønnsdelte 

utdanningsvalg.   

• Veiledning i samisk perspektiv: Det samiske samfunnet har noen særskilte kompetansebehov      

som skiller seg fra behovene ellers i det norske samfunnet. Dette har innvirkning på behov for      

karriereveiledning hos den samiske befolkningen.  

Forslag til endring: 

Arbeidslivet er i omstilling med stort fokus på digital- og teknologisk kompetanse. Arbeidslivet og 

skolens utvikling bidrar til å endre kravet til den enkeltes omstillingsferdigheter. Flere vil skifte jobb 

eller karrierevei oftere, og derfor vil flere ha behov for karriereveiledning. Karriereveiledning for 

voksne, endret krav til den enkeltes omstillingskompetanse, øker fokuset på livslang læring i et system. 

Karriereveiledningstilbudet må spesielt utvikles med et mål om livslang læring.  

Karrieresenteret i Trøndelag tilbyr profesjonell karriereveiledning for voksne i Trøndelag og skal være 

et ressurs- og kompetansesenter innenfor fagfeltet. Senteret tilbyr også karriereveiledningstjenester 

for arbeids- og næringsliv. Digital karriereveiledning vil være en satsning framover, ikke minst med 

tanke på å nå flere veisøkere og sette flere i stand til å ta bevisste valg. Dette er i tråd med en satsning 

fra nasjonale myndigheter på karriereveiledningsfeltet. 

Årsak til endring: 

De fire fokusområdene som fjernes er nevnt som delmål på side 16.  

De fire områdene det er fokusert på i original teksten er ivaretatt av andre instanser, hvor 

fylkeskommunen ved Karrieresenteret er inne med bidrag.  

Viktig å fremheve nøkkelord som; omstilling, digital, teknologi, ressurs- og kompetansesenter, arbeids 

og næringsliv, livslang læring – nøkkelord som igjen skal speiles i handlingsplanen. Da kan vi se 

sammenheng mellom partnerskap, kompetansestrategi og handlingsplan 

Lager to små avsnitt – ett om karriereveiledningens plass i et samfunn i endring. Det sier også noe om 

behovet. Avsnitt to sier litt om hvordan fylket svarer ut denne endringen ved å gi ulike tilbud gjennom 

Karrieresenteret. 

 

 

 

 



3.3 Oppsummering og vurdering   

Original tekst: 

• Et samstemt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse og 

arbeidskraft i Trøndelag er viktig for en kunnskapsbasert dialog og grunnlag for prioriteringer av felles 

innsats og gode valg.  

• Karriereveiledning kan bidra til å skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og 

velinformerte valg.  

Forslag til endring: 

Ingen endring 

 

 

 

Mvh. 

Håkon Andreassen 

Teamleder Karrieresenteret i Trøndelag 
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Kompetansestrategi  for  Trøndelag  

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
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og ser nytten av at det etableres Kompetanseforum Trøndelag.  
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Vedlegg:  

 

1) Kompetansestrategi for Trøndelag  

2) Kompetansestrategi – kunnskapsgrunnlaget 

3) Kompetansestrategien – høringsbrev av 14.01.2019 

 

 

Bakgrunn: 

 Yrkesopplæringsnemnda behandlet i sin sak 35/18 Kompetansestrategi for 

Trøndelag og vedtok å sende saken på høring.  

 Fylkestinget vedtok i sak 161/18 å sende ut høringsutkast for 

Kompetansestrategi for Trøndelag. Høringsfristen var satt til 22. mars. 

Yrkesopplæringsnemnda har utvidet høringsfrist til 28. mars.  

 

 

Faktiske opplysninger: 

Kompetansestrategien er en regional strategi, utarbeidet i tråd med prioriteringene 

i Trøndelagsplanen 2018-2030. Den skal bidra til å ruste trøndersamfunnet til å 

møte nye kompetansekrav som følger av sentrale drivkrefter som 

teknologiutvikling, globalisering, demografiutviklinger, klima og miljøutfordringer. 

 

Strategien skal være grunnlag for tettere og mer forpliktende samhandling mellom 

arbeidsliv, offentlig sektor og utdanningsaktørene. Den har et samfunnsperspektiv 

og et individperspektiv med mål om; 

 et konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlige tjenester, 

 at flest mulig kan inkluderes i arbeidslivet, 

 

Tilbud og etterspørsel etter kompetanse, samt drivkrefter som påvirker 

samfunnsutviklinga beskriver Trøndelags fortrinn og muligheter. Dette 

kunnskapsgrunnlaget og innspill fra en rekke aktører har gitt følgende 

satsingsområder for kompetansestrategien: 

 Gode valg for den enkelte og for samfunnet. 

 Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og 

arbeidskraft. 

 Læring i arbeidslivet – og god bruk av kompetanse. 

 

Høringsinnspill vil danne grunnlag for utforming av endelig kompetansestrategi. 

Strategien vil bli endelig behandlet i Fylkestingets møte i april 2019. 

 

Kompetansestrategiens overordna mål er at enkeltmennesker og virksomheter har 

en kompetanse som gir et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god 

offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. 

Hovedmålene er: 

 Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom 

etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen 

kompetanse. 

 Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 

kompetansebehov. 

 Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og 

god bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med 

arbeidslivets behov. 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Click or tap here to enter text. 

Dokumentnr.: 201864494-17  side 3 av 3 

 

 

 

I Kompetansestrategien foreslås det å etablere et partnerskap på fylkesnivå med 

ansvar for kompetansepolitikk i Trøndelag i et Kompetanseforum Trøndelag. Det 

legges til rette for helhetlig og samordnet oppfølging av strategien, gjennom felles 

mål, koordinert innsats og avklart ansvarsfordeling. Forumet er foreslått 

samordnet med andre arenaer og partnerskap for å sikre effektivitet og en 

helhetlig tilnærming på fylkesnivå. Videre er det foreslått å etablere regionale 

kompetansefora som utfordres på regionale utfordringer og muligheter. 

 

I strategien vises det til at høyere yrkesfaglig utdanning skal dekke arbeidslivets 

kompetansebehov lokalt, regionalt og nasjonalt, samt at det er et mål at 

skoleslaget skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, 

og at en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning. Det pekes 

også på at det er viktig å se utdanningssystemet i sammenheng og at de ulike 

delene i utdanningssystemet må være tilpasset hverandre på en slik måte at en 

får gode overganger mellom skoleslagene. Høyere yrkesfaglig utdanning er godt 

egnet til å videreutdanne eller spisse fagkompetansen hos de som har fag- eller 

svennebrev. 

 

Karriereveiledning er et sentralt tiltak i kompetansestrategien. Det er et mål å 

styrke dette tilbudet slik at den enkelte får bedre evne og mulighet til å ta bevisste 

og velinformerte utdanning og yrkesvalg. 

 

Parallelt med utarbeidelse av Kompetansestrategien er det satt i gang en prosess 

for å utarbeide handlingsprogram som skal følge opp føringene i strategien. 

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Yrkesopplæringsnemnda støtter prioriteringene i utkast til Kompetansestrategien 

og ser nytten av at det etableres Kompetanseforum Trøndelag.  
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Høringssvar på kompetansestrategi for Trøndelag - Framtidsrettet arbeids- og 
næringsliv 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 Inderøy kommune mener det er positivt at fylkeskommunen utarbeider en egen kompetansestrategi 
for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med innhenting av underlag og vurderinger.  

 Inderøy kommune slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og 
oversender disse som innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
 

Behandling i Formannskapet - 13.03.2019  

Saksordfører:  

Avstemming 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

Vedtak i Formannskapet - 13.03.2019 

 Inderøy kommune mener det er positivt at fylkeskommunen utarbeider en egen 
kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med innhenting av 
underlag og vurderinger.  

 Inderøy kommune slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og 
oversender disse som innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
 

Vedlegg 
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1 Innspill til hvordan vi i Trøndelag sammen kan sikre et mest mulig omstillingsdyktig og 
framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030! 

 

Bakgrunn 

Fra Trøndelag fylkeskommune er mottatt forslag til kompetansestrategi for Trøndelag- til høring.  
Høringsutkastet har tre hovedmål og ni delmål. Disse er:  
 

1. Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel 
etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 

• Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse skal gi 
grunnlag for dialog, analyse og planlegging av utdanningstilbud. 

• Tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester for alle innbyggere i Trøndelag skal 
gi grunnlag for gode valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot 
kjønnstradisjonelle utdanningsvalg, innvandreres behov for 
karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv og samiske forhold. 

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov. 

• Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging 
og dimensjonering av utdanningene. 

• Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av 
opplæringsløp. 

• Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. 
• Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og 

tilpassede 
opplæringsløp. 

3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god 
bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov. 

• Flere investerer i kompetanseutvikling. 
• Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i arbeids- og 

samfunnsliv. 
• Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen. 

 
Et sentralt tiltak som løftes fram i strategien er etablering av Kompetanseforum Trøndelag. Dette skal 
være et forpliktende samarbeid på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikken i Trøndelag. 
Fylkeskommunen utpekes som ansvarlig for etablering og drift av forumet.  
 
Fylkeskommunen ber om innspill til kompetansestrategien innen 22. mars 2019. 

 

Vurdering 

Strategiplanen er gjennomarbeidet og omfatter sentrale tema. Målsettinger og satsingsområder er 
relevante for arbeidslivet. Det er viktig og riktig at fylkeskommunen tar den rollen de her legger opp til, 
som pådriver og koordinator innen kompetanseområdet.  
 
Vi har ellers noen kommentarer til planen og råd med hensyn til handlingsplanen som skal utarbeides- 
for å gjøre strategien enda mer presis.  
 
Tilrettelegging for involvering 
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Kommunene og øvrig næringsliv kunne med fordel vært mer involvert tidlig i strategiarbeidet, for å sikre 
at strategien forankres hos aktørene i arbeidslivet. Eierskap til bakgrunnskunnskap og målsettinger fører 
til at strategiske grep blir implementert. For å sikre forankring bør det bør være et mål at strategi og 
handlingsplan skal være kjent blant alle aktører i arbeidslivet. Det krever at innholdet i dokumenter 
gjøres lettere tilgjengelig. Strategiplanen består av relativt tunglest tekst. Formidling via enklere tekster, 
bilder og video vil bli viktig for å nå ut med innholdet.  
 
Tydelig og målbare mål 
Vi vil også understreke betydningen av tydelige KPI’er, for å sikre måloppnåelse. Vi anbefaler å 
tydeliggjøre hvilke hovedindikatorer resultatmålingen skal skje i forhold til. Viktige nøkkeltall må være 
kjent blant aktørene i arbeidslivet. Når hver enkelt aktør vet hva som blir målt, blir det enklere å se 
hvilken innsats den enkelte kan gjøre, for å sikre god måloppnåelse, samlet sett for regionen. 
 
Konkretisering 
Innretningen på strategiplanen er på et svært overordnet nivå. Vi kunne tenkt oss noe mer 
konkretisering på enkelte områder, eksempelvis:  

- Lokale tilpasninger, etter som behov og tiltak kan variere mellom by og land og kyst og innland. 
- Vi savner en oversikt over aktørbildet, sammenstilt med livsløpet til arbeidstakere/gründere. Ut 

fra et slikt bilde, kan man se ansvarsfordeling mellom aktører, og når i livsløpet det vil være mest 
å sette inn tiltak for kompetanseheving og karriereutvikling.  

- Oversikt over behovet for ny kompetanse i arbeidslivet i strategiplanperioden. Dette er nevnt i 
oppsummeringa av kapittel 3, og blant oppgavene for kompetanseforum Trøndelag i kapittel 6. 
Vi antar derfor at det vil bli en del av handlingsplanen. Vi mener imidlertid at noe mer 
konkretisering av kompetansebehov kunne vært ønskelig også i strategiplanen, som grunnlag for 
valg av satsingsområder og målformuleringer. 

- Oversikt over regionens bostedsattraktivitet, hvilke kompetanser vi har i ulike deler av regionen, 
og hvilke muligheter for karriereløp det gir. 

 
Dette er elementer som vi mener ville vært naturlig å konkretisere i strategiplanen, men hvis det ikke er 
mulig i sluttføringen av dokumentet, anbefaler vi at det tas inn i arbeidet med handlingsplanen. 
 
Kvalifisering kontra gründerskap 
Vi stiller spørsmål ved at kvalifisering av arbeidsstyrken i regionen er tillagt såpass mye større vekt enn 
rekruttering av gründere, ledertalenter og arbeidstakere utenfra til regionen. Det ene utelukker ikke det 
andre, og vi mener at en bedre balanse vil styrke strategiplanen. For å aktivt tiltrekke kompetanse til 
ulike deler av regionen, trengs god oversikt og tydelig kommunikasjon rundt bostedsattraktivitet og 
muligheter for karriereløp i alle deler av regionen. 
 
Å stimulere til gründerskap er så vidt nevnt i plandokumentet, men dette kan også med fordel tillegges 
større vekt, som strategisk grep i arbeidslivet for økt sysselsetting og verdiskaping. Kompetansebehov 
innen intraprenørskap, medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser og samfunnsentreprenørskap er ikke 
nevnt i dokumentet.  
 
Kompetanse og kvalifisering 
Karriereveiledning og tiltak for å kvalifisere arbeidstakere er tillagt stor vekt i dokumentet, med rette. 
Men kompetanseheving hos arbeidsgivere når det gjelder kvalifisering og inkludering av arbeidstakere 
har like stor betydning. Vi savner fokus på arbeidsgiveres rolle og betydningen av god ledelse som 
strategisk grep i plandokumentet. Mange utfordringer i arbeidslivet kan løses gjennom 
profesjonalisering av både lederkompetanse på alle nivå, og bedrifters rekruttering til styreverv og 
strategisk bruk av styrets kompetanse og nettverk. 
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Kompetanse og kvalifisering når det kommer til trepartssamarbeid, tillitsvalgtes rolle mv er også sentralt 
for å få til dette. Innen offentlig sektor er det etablerte systemer for dette, men i privat næringsliv kan 
det nok være mer tilfeldig. Skolering av ledere og tillitsvalgte mht roller og samarbeidsformer vil være en 
nøkkel her.  
 
En svært stor andel av kompetanseheving i arbeidslivet skjer innenfor de daglige arbeidsoppgavene, i 
arbeid med fornying og produksjons- og tjenesteutvikling. Strategien legger stor vekt på å øke 
deltagelsen i formaliserte opplæringsløp. Det er viktig, men det kan være vel så mye å hente på å øke 
kvaliteten på den løpende kompetanseutviklingen i arbeidshverdagen. Vi savner dette perspektivet.  
 
Realkompetansevurdering er nevnt som forutsetning for videre opplæringsløp, men for å ha et grunnlag 
for realkompetansevurdering, er det viktig at den forutgående, uformelle kompetansehevingen er 
effektiv og kvalitativt god. I strategiplanen er fornying gjennom forskning og innovasjon nevnt som grep 
for mer effektiv og lønnsom produksjon. Når det kommer til kompetansetiltak på dette feltet pekes det 
på formelle prosesser og opplæring, eksempelvis kompetansedeling i nettverk, studenter som ressurs, 
forskning i praksisfeltet som grep for å oppnå et mer praksisnært utdanningstilbud, samt desentraliserte 
og/eller modulbaserte opplæringsløp. Ingen av disse tiltakene bidrar til å kvalitetssikre de løpende 
innovasjonsprosessene i arbeidshverdagen. Det kreves strategisk satsing på medarbeiderdrevne 
innovasjonsprosesser, hvor alle ansatte får erfaring med å delta aktivt i prosjektpartnerskap med 
eksterne samarbeidspartnere og utviklingsmiljø. Høy lederkompetanse er avgjørende for å lykkes med 
intern kompetanseheving gjennom kvalitativt gode fornyingsprosesser.   
 
Universitetsstruktur og studietilbud 
Kommunene er opptatt av at universitetsstrukturen og studietilbudet kobles mye tettere med behovet 
for kompetanseutvikling i arbeidslivet. Overgangen fra HINT til Nord har gitt kommuner og næringsliv 
utfordringer, fordi det desentraliserte, tilpassede voksenopplæringstilbudet er falt bort. Avstanden 
mellom behovet for kompetanse i arbeidslivet og forskning og kommunikasjon innen 
universitetssektoren er økt, og er til hinder for å styrke kompetanseheving i regionen.  
Vi opplever at både UH-sektoren og forskningsinstitutter har lite fokus på og lav kompetanse innen 
praksisnær forskning, sammen med aktørene i arbeidslivet, noe som igjen hindrer utvikling av 
effektivitet og kvalitet i den løpende kompetansehevingen knyttet til fornying og tjenesteutvikling nevnt 
ovenfor.  
 
Strategien peker på behov for praktisk tilpasning av pedagogikken, for å sikre økt formalkompetanse 
blant elever. Dette støtter vi fullt ut, både i grunnopplæring og voksenopplæring. Det må gjelde alle 
elever, ikke kun for kvalifisering av særskilte grupper, som er nevnt i strategidokumentet (arbeidstakere 
med funksjonshemming og innvandrere). 
 
Vi vet at mangfold gir økt verdiskaping. Kulturforståelse må derfor være en viktig del av all 
kompetanseutvikling. 
 
For å få et regionalt kompetanseforum til å fungere etter hensikten, må det gjøres forpliktende. 
Dessuten må aktiviteten legges til eksisterende møtearenaer, for å minimere ressursbehovet blant 
aktørene i forumet.  
 
 

 

Konklusjon 

Se rådmannens innstilling 
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Til: Lisbeth Pedersen, Utdanning - seksjon Tilbud og kompetanse 

 

Fra: Randi Nordgaard Hermstad, Gauldal videregående skole 

 

Dato: 22.03.2019 

 

Dokumentnr.: 201864494-19 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

 

Gauldal videregående skole - innspill til 
kompetansestrategien  

Vi har lest gjennom kunnskapsgrunnlaget for og utkastet til kompetansestrategi for 

Trøndelag. 

I alt vesentlig slutter vi oss til strategiforslaget. Og vi har følgende innspill: 

 Karriereveiledning er framhevet i strategiplanen som et viktig verktøy for at den 

enkelte skal ta «bevisste og velinformerte valg».  Det er blant annet opprettet 

karrieresenter i Trondheim og tre steder i nordfylket.  Vi ser og er glad for at dette 

er en del av en nasjonal strategi og i samarbeid med NAV.   

 

I denne sammenhengen vil vi trekke fram den kompetansen som de videregående 

skolene har – både knytta til skolens rådgivingstjeneste men og til ressurssentrene 

som finnes på mange av skolene i sør.  Vi mener at det lokale karrierearbeidet bør 

framheves og være en sentral del av den helhetlige offentlige karriereveiledningen 

både for elever og voksne 

De videregående skolene bør gis en tydelig rolle i organiseringa av 

karriereveiledningen.  

 
 Forpliktende samarbeid i alle deler av Trøndelag 

Ny «Samfunnskontrakt for flere læreplasser» i 2016: "Alle kvalifiserte søkere skal få 

tilbud om læreplass" Hvordan samarbeider vi for å oppnå dette – både i offentlig og 

privat sektor? Det er positivt å registrere at flere av kommunene i Trøndelag Sør tar 

vare på egne ungdommer ved å tilby læreplass i hjemkommunen. Forpliktende 

samarbeidsavtaler må til.  

Kompetansebehovene knyttet til høyskoleutdannelse er også store i vår del av 

Trøndelag. Hvordan kan vi samarbeide om god karriereveiledning også til de som 

ønsker å ta høyere utdanning? De må få kunnskap om gode karrieremuligheter i 

hele regionen.  



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Gauldal videregående skole 
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Gauldal videregående skole ønsker et forpliktende samarbeid mellom 

videregående opplæring, kommuner, NAV og 

næringshager/Næringsforening i alle deler av Trøndelag Sør 

 
 Trøndelag høyere yrkesfagskole – avdeling Gauldal 

Gauldal videregående skole og Gauldal fagskole ser positivt på framtida med tanke 

på muligheten for å distribuere relevant høyere yrkesfaglig kompetanse fra et større 

sammenslått fagmiljø gjennom Trøndelag høyere yrkesfagskole til alle deler av 

Trøndelag. Vi mener utvikling av nye tilbud bør skje i tett samarbeid med de 

etablerte fagskole-avdelingene i Trøndelag. Vi mener dette skoleslaget vil komme til 

å spille en stadig viktigere rolle i utdanningssystemet framover.  

Gauldal videregående skole mener høyere yrkesfaglig utdanning bør tilbys 

og distribueres ut til de ulike regionene i Trøndelag.   

 
 Voksenopplæringen 

Voksnes læring med og uten formell rett til videregående opplæring vil ikke bli 

mindre viktig framover. Den vil komme til å spille en stadig viktigere rolle både i 

inkluderingsarbeid og for oppdatering av kompetanse i et arbeidsliv i stadig endring.  

Gauldal videregående skole støtter de målsettingene for voksnes læring 

som er formulert i kompetansestrategiens kapittel 5 om Læring i 

arbeidslivet og god bruk av kompetanse.  

 
 Desentralisert høyskoleutdanning 

Med et av landets største universitet lokalisert i fylket kan en fort slå seg til ro med 

at behovet for høyere utdanning dekkes gjennom tilbud på campus – både når det 

gjelder grunnutdanning og etterutdanning.  Men det finnes et behov for både 

grunnutdanning og etterutdanning. Eksempelvis er erfaringene at desentralisert 

sykepleierutdanning rekrutterer stabil arbeidskraft til kommunene.  

Det har vært lagt til rette for desentraliserte høyskoleutdanningstilbud over lang tid. 

Røros Ressurs/Røros vgs hadde ansvar for arbeidsfeltet i tiltaksprogrammet blilyst 

som omfatta kommunene Selbu, Tydal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, 

Oppdal, Meldal, Orkanger og Rindal.  Det ble etablert et nettverk av lokale 

studiesteder (som delvis er intakt i dag) hvor videokonferanse og andre 

kommunikasjonsløsninger ble brukt.  Gjennom avtaler med HiST og 

Studiesenteret.no ble en lang rekke studietilbud tilbudt.  Dessverre ble ikke dette 

videreført ved programperiodenes utløp.  Finansiert med midler fra prosjektet, 

Statlige midler fordelt via Fylkesmannen samt brukerbetaling i noen grad.  

Gauldal videregående skole mener det bør inngås forpliktende 

samarbeidsavtaler mellom Trøndelag fylkeskommune og NTNU og 

Universitet Nord for å tilby desentraliserte studietilbud.   

 
 Kompetanseforum i Trøndelag og i Trøndelag Sør 

Gauldal videregående skole sier ja til etablering av kompetanseforum i Trøndelag og 

et eget forum for hver del av fylket – for vår region i Trøndelag Sør. Vi sier 

imidlertid nei til at en skole representerer alle de andre i et kompetanseforum for 

vår region. Vi er alle samfunnsutviklere i samarbeid med arbeid- og næringsliv. 

Derfor må alle kunne møte i et regionalt forum.  

Gauldal videregående skole sier ja til etablering av kompetanseforum i 

Trøndelag Sør og vi ønsker å delta i forumet. 

  

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune  
Fosen videregående skole  
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Fosen videregående skole / Fosen ressurssenter - 
Innspill til høring om kompetansestrategi for 

Trøndelag 

Vi ser positivt på at Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et strategidokument for 

framtidig kompetanseutvikling, der det er lagt et høyt ambisjonsnivå for å utvikle et 

konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlige tjenester, og der flest mulig kan 

inkluderes i arbeidslivet.  Som distrikts-skole med stor tilbudsbredde og eget ressurssenter 

for å ivareta kompetansetilbud for voksne velger vi å belyse noen utfordringer vi har, som 

innspill til høringsutkastet. 

 

Kapittel 2: UTFORDRINGER, MULIGHETER OG MÅL 

Side 12 til 14 i Kompetansestrategien - Satsingsområder 

Strukturendringer for voksenopplæring i Trøndelag: 

 

Det innføres i løpet av våren 2019 ny struktur for voksenopplæring i Trøndelag 

fylkeskommune. Fosen Videregående Skole er tildelt rolle som en samarbeidsskole med 

Rissa Videregående skole (Indre Fosen videregående skole). Vi ser fram til dette 

samarbeidet.  

 

Vi mener at ressurssentrene bør få en sterkere rolle innenfor voksenopplæring, både med 

de utdanningsløpene Trøndelag allerede har for voksne og med de nye løpene som kommer 

til å bli innført i fylket.  Ved innføring av ny økonomimodell bør det legges til grunn at de 

lokale ressurssentrene, uavhengig om det er koordineringsskole eller samarbeidsskole 

tildeles en grunnfinansiering som bidrar til at voksnes rett og mulighet til utdanning sikres. 

Framtidas arbeidsliv ute ved kysten av Trøndelag er allerede preget av digitalisering, 

automatisering og robotteknologi både for landbruk, skogbruk og havbruk. 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Fosen videregående skole 
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Primærnæringene ligger så absolutt ikke etter når det kommer til nytenkning. Vi må 

imøtekomme alle bransjer og næringer her ute lokalt, og tilby så fersk kompetanse som 

mulig. 

 

Sett over lang tid har de lokale ressurssentrene har hatt en tydelig rolle i 

voksenopplæringen, både for voksne med og uten utdanningsrett. Ressurssentrene har 

vært selvfinansierende og har bidratt til å styrke de lokale videregående skolenes økonomi. 

Inntektsgrunnlaget har tidligere i stor grad vært kurs for næringslivet, hvor ressurssentrene 

har tilbudt sertifiseringskurs og kompetansebevis for fagarbeidere. Dette har vært en bra 

inntektskilde og bidratt til å sikre en økonomisk buffer, som igjen har sikret at 

ressurssentrene kunne utvikle teoriforberedende kurs til praksiskandidater uten fagbrev. Vi 

ser nå at konkurransen på slike sertifiseringskurs er stor, både fra private aktører, 

opplæringskontor og spesielt fra internettbasert utdanning der man kan velge 

kompetanseheving for en billig penge digitalt. Konkurransen er tøff, og vi ser at vi ofte 

taper kampen, til tross for at vi tilbyr kurs av høy kvalitet. Det er bekymringsverdig, da det 

til slutt kan gå utover voksne med rett til utdanning i distriktene. 

 

Vi ser derfor gjerne at ressurssentrenes rolle hadde blitt mer omtalt i strategiplanen. 

 

 

Kapittel 3: GODE VALG FOR DEN ENKELTE OG SAMFUNNET 

Side 18 i Kompetansestrategien -  Karriereveiledning 

Karrieresenter: 

 

Viktigheten av god karriereveiledning kommer godt fram i teksten i Kompetansestrategien, 

også hvor dette tilbys.  De lokale ressurssentrene sin rolle mht. å gi karriereveiledning er 

imidlertid ikke omtalt. 

 

Fosen ressurssenter har i dag rollen som førstelinjetjeneste for voksne med tanke på 

karriereveiledning og støtte til voksne som trenger dette. Vi er behjelpelige med kartlegging 

av tidligere utdanning og praksis, hvor vi deretter bistår med innsøking til ViGO Voksen for 

utdanning, realkompetansevurdering og praksisvurdering.  Dette er tidkrevende prosesser, 

med relativt liten økonomisk kompensasjon slik ordningen er i dag.  

 

Vi anbefaler derfor at de lokale ressurssentrenes rolle som karrieresenter styrkes 

økonomisk, utover det tilskuddet som tilføres i dag. Dette for å sikre at voksne bosatt i 

distriktet fortsatt skal få den veiledning som er nødvendig. 

 

Kapittel 4: UTDANNINGSSYSTEM SOM BIDRAR TIL TILSTREKKELIG OG RELEVANT 

KOMPETANSE OG ARBEIDSKRAFT 

Side 20 til 24 i Kompetansestrategien 

Desentralisert fagskole og høgskoler: 

 

Vi synes det er positivt at det skal satses på bedre samordning på tvers av 

utdanningsnivåene. På Fosen er det mange som ønsker et godt tilbud lokalt for å kunne ta 

enten fagskolepoeng eller høyskolestudium uten at man må pendle for å oppnå dette.  

Spesielt fagarbeidere med mellomleder-status i sin bedrift har ytret ønske overfor Fosen 

Ressurssenter på akkurat dette. 

 

 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Fosen videregående skole 
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Kapittel 5: LÆRING I ARBEIDSLIVET OG GOD BRUK AV KOMPETANSE 

Side 26 til 30 i Kompetansestrategien 

Nye utdanningsløp: 

 

Prosjektet Modulstrukturert fag- og yrkesutdanning er kommet godt i gang i Trøndelag. 

Fosen ressurssenter deltar i dette prosjektet med elever i salgsfaget. Målgruppen for 

prosjektet er voksne med utdanningsrett, rekruttert via NAV fra utenforskapet. Dette er 

gjerne voksne som både i skole og arbeidsliv har startet og sluttet ved opptil flere 

utdanninger. Vi erfarer at den grundige oppfølgingen og tilstedeværelsen et ressurssenter 

kan gi disse elvene er et stort pluss for elevene som følger prosjektet. Det er derfor viktig å 

legge til rette for at ansvaret for prosjektet forankres hos ressurssentrene, når det nå er 

foreslått at prosjektet skal utvides både i tid og antall fag. 

 

Vi mener at ressurssentrene også har gode forutsetninger for å administrere tilbudet 

«Fagbrev på jobb», som er ment for kandidater som gjerne vil få et langt løp fram til 

fagbrevet; mye lenger enn ordinær lærlingtid. Det er derfor viktig at disse får hjelp og 

støtte til teoriopplæring i programfagene. Vi ser at ressurssenteret vil fungere som et 

bindeledd mellom kandidater til Fagbrev på jobb og videregående skole. 

 

Ved at ansvaret for disse nye utdanningsforløpene forankres hos ressurssentrene, og at det 

i tillegg innføres en grunnfinansiering vil en også trygge det videre arbeidet med utvikling 

av teoriforberedende kurs ute i distriktene. Det vil sikre at voksne kan øke sin kompetanse 

og ta utdanning der de faktisk bor. Ressurssentrene vil med det fastholde sitt 

samfunnsansvar og være den beste tilbyderen på utdanning for voksne. 

 

Konklusjon 

Vi mener det er viktig at ressurssentrene ved de videregående skolene, som tilbydere av 

utdanning og kompetanseheving for voksne fremdeles får beholde sin selvstendighet og 

fleksibilitet.  Vi håper at Kompetansestrategien for Trøndelag også kan tydeliggjøre 

ressurssentrenes rolle i arbeidet med å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv, en 

god offentlig sektor og at flest mulig er i arbeid. 

 

 

Arve Ophaug       Maia Revdal 

Avdelingsleder Fosen ressurssenter    Rektor 
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HØRING - INNSPILL TIL HVORDAN VI KAN SIKRE ET MEST MULIG 
OMSTILLINGSDYKTIG OG FRAMTIDSRETTET ARBEIDS- OG 
NÆRINGSLIV FRAM MOT 2030 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Høringsutkast - Kompetansestrategi for Trøndelag - sikre et mest mulig omstillingsdyktig og 
framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030 

 
Ikke vedlagte dokumenter: 
Ingen 
 
Hjemmel for behandling: 
Egenkompetanse i medhold av delegasjonsreglementets pkt. 4.1.1. 
 
Saksopplysninger: 
Saken har vært underlagt felles saksbehandling gjennom Inn- Trøndelag samarbeidet. Saksbehandler 
har vært Grete Waaseth. 
 
Fra Trøndelag fylkeskommune er mottatt forslag til kompetansestrategi for Trøndelag- til høring.  
Høringsutkastet har tre hovedmål og ni delmål. Disse er:  
 
1. Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel 
etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 
 
- Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse skal gi grunnlag for  
   dialog, analyse og planlegging av utdanningstilbud. 
- Tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester for alle innbyggere i Trøndelag skal gi grunnlag  
   for gode valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot kjønnstradisjonelle utdanningsvalg,  
   innvandreres behov for karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv og samiske forhold. 
 
2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 

kompetansebehov. 
 
- Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging 
   og dimensjonering av utdanningene. 
- Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp. 
- Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. 
- Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 
   opplæringsløp. 
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3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god 
bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov. 
 

- Flere investerer i kompetanseutvikling. 
- Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. 
- Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen. 
 
Et sentralt tiltak som løftes fram i strategien er etablering av Kompetanseforum Trøndelag. Dette skal 
være et forpliktende samarbeid på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikken i Trøndelag. 
Fylkeskommunen utpekes som ansvarlig for etablering og drift av forumet.  
 
Før saksframlegget her er utarbeidet, er høringsdokumentene drøftet med representanter for Steinkjer 
næringsselskap, voksenopplæringa i Steinkjer og oppvekstetaten i kommunen.    
 
 
Vurdering: 
Strategiplanen er gjennomarbeidet og omfatter sentrale tema. Målsettinger og satsingsområder er 
relevante for arbeidslivet. Det er viktig og riktig at fylkeskommunen tar den rollen de her legger opp 
til, som pådriver og koordinator innen kompetanseområdet.  
 
Vi har ellers noen kommentarer til planen og råd med hensyn til handlingsplanen som skal utarbeides- 
for å gjøre strategien enda mer presis.  
 
Tilrettelegging for involvering 
Kommunene og øvrig næringsliv kunne med fordel vært mer involvert tidlig i strategiarbeidet, for å 
sikre at strategien forankres hos aktørene i arbeidslivet. Eierskap til bakgrunnskunnskap og 
målsettinger fører til at strategiske grep blir implementert. For å sikre forankring bør det bør være et 
mål at strategi og handlingsplan skal være kjent blant alle aktører i arbeidslivet. Det krever at innholdet 
i dokumenter gjøres lettere tilgjengelig. Strategiplanen består av relativt tunglest tekst. Formidling via 
enklere tekster, bilder og video vil bli viktig for å nå ut med innholdet.  
 
Tydelig og målbare mål 
Vi vil også understreke betydningen av tydelige KPI’er, for å sikre måloppnåelse. Vi anbefaler å 
tydeliggjøre hvilke hovedindikatorer resultatmålingen skal skje i forhold til. Viktige nøkkeltall må 
være kjent blant aktørene i arbeidslivet. Når hver enkelt aktør vet hva som blir målt, blir det enklere å 
se hvilken innsats den enkelte kan gjøre, for å sikre god måloppnåelse, samlet sett for regionen. 
 
Konkretisering 
Innretningen på strategiplanen er på et svært overordnet nivå. Vi kunne tenkt oss noe mer 
konkretisering på enkelte områder, eksempelvis:  

- Lokale tilpasninger, etter som behov og tiltak kan variere mellom by og land og kyst og innland. 
- Vi savner en oversikt over aktørbildet, sammenstilt med livsløpet til arbeidstakere/gründere. Ut fra et 

slikt bilde, kan man se ansvarsfordeling mellom aktører, og når i livsløpet det vil være mest å sette inn 
tiltak for kompetanseheving og karriereutvikling.  

- Oversikt over behovet for ny kompetanse i arbeidslivet i strategiplanperioden. Dette er nevnt i 
oppsummeringa av kapittel 3, og blant oppgavene for kompetanseforum Trøndelag i kapittel 6. Vi 
antar derfor at det vil bli en del av handlingsplanen. Vi mener imidlertid at noe mer konkretisering av 
kompetansebehov kunne vært ønskelig også i strategiplanen, som grunnlag for valg av 
satsingsområder og målformuleringer. 

- Oversikt over regionens bostedsattraktivitet, hvilke kompetanser vi har i ulike deler av regionen, og 
hvilke muligheter for karriereløp det gir. 
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Dette er elementer som vi mener ville vært naturlig å konkretisere i strategiplanen, men hvis det ikke 
er mulig i sluttføringen av dokumentet, anbefaler vi at det tas inn i arbeidet med handlingsplanen. 
 
Kvalifisering kontra gründerskap 
Vi stiller spørsmål ved at kvalifisering av arbeidsstyrken i regionen er tillagt såpass mye større vekt 
enn rekruttering av gründere, ledertalenter og arbeidstakere utenfra til regionen. Det ene utelukker ikke 
det andre, og vi mener at en bedre balanse vil styrke strategiplanen. For å aktivt tiltrekke kompetanse 
til ulike deler av regionen, trengs god oversikt og tydelig kommunikasjon rundt bostedsattraktivitet og 
muligheter for karriereløp i alle deler av regionen. 
 
Å stimulere til gründerskap er så vidt nevnt i plandokumentet, men dette kan også med fordel tillegges 
større vekt, som strategisk grep i arbeidslivet for økt sysselsetting og verdiskaping. Kompetansebehov 
innen intraprenørskap, medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser og samfunnsentreprenørskap er ikke 
nevnt i dokumentet.  
 
Kompetanse og kvalifisering 
Karriereveiledning og tiltak for å kvalifisere arbeidstakere er tillagt stor vekt i dokumentet, med rette. 
Men kompetanseheving hos arbeidsgivere når det gjelder kvalifisering og inkludering av arbeidstakere 
har like stor betydning. Vi savner fokus på arbeidsgiveres rolle og betydningen av god ledelse som 
strategisk grep i plandokumentet. Mange utfordringer i arbeidslivet kan løses gjennom 
profesjonalisering av både lederkompetanse på alle nivå, og bedrifters rekruttering til styreverv og 
strategisk bruk av styrets kompetanse og nettverk. 
 
Kompetanse og kvalifisering når det kommer til trepartssamarbeid, tillitsvalgtes rolle mv er også 
sentralt for å få til dette. Innen offentlig sektor er det etablerte systemer for dette, men i privat 
næringsliv kan det nok være mer tilfeldig. Skolering av ledere og tillitsvalgte mht roller og 
samarbeidsformer vil være en nøkkel her.  
 
En svært stor andel av kompetanseheving i arbeidslivet skjer innenfor de daglige arbeidsoppgavene, i 
arbeid med fornying og produksjons- og tjenesteutvikling. Strategien legger stor vekt på å øke 
deltagelsen i formaliserte opplæringsløp. Det er viktig, men det kan være vel så mye å hente på å øke 
kvaliteten på den løpende kompetanseutviklingen i arbeidshverdagen. Vi savner dette perspektivet.  
 
Realkompetansevurdering er nevnt som forutsetning for videre opplæringsløp, men for å ha et grunnlag for 
realkompetansevurdering, er det viktig at den forutgående, uformelle kompetansehevingen er 
effektiv og kvalitativt god. I strategiplanen er fornying gjennom forskning og innovasjon nevnt som grep 
for mer effektiv og lønnsom produksjon. Når det kommer til kompetansetiltak på dette feltet pekes det 
på formelle prosesser og opplæring, eksempelvis kompetansedeling i nettverk, studenter som ressurs, 
forskning i praksisfeltet som grep for å oppnå et mer praksisnært utdanningstilbud, samt desentraliserte 
og/eller modulbaserte opplæringsløp. Ingen av disse tiltakene bidrar til å kvalitetssikre de løpende 
innovasjonsprosessene i arbeidshverdagen. Det kreves strategisk satsing på medarbeiderdrevne 
innovasjonsprosesser, hvor alle ansatte får erfaring med å delta aktivt i prosjektpartnerskap med 
eksterne samarbeidspartnere og utviklingsmiljø. Dette er kjernen i Steinkjer kommunes forsknings- 
og utviklingsstrategi. Høy lederkompetanse er avgjørende for å lykkes med intern kompetanseheving 
gjennom kvalitativt gode fornyingsprosesser.   
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Universitetsstruktur og studietilbud 
Kommunene er opptatt av at universitetsstrukturen og studietilbudet kobles mye tettere med behovet 
for kompetanseutvikling i arbeidslivet. Overgangen fra HINT til Nord har gitt kommuner og 
næringsliv utfordringer, fordi det desentraliserte, tilpassede voksenopplæringstilbudet er falt bort. 
Avstanden mellom behovet for kompetanse i arbeidslivet og forskning og kommunikasjon innen 
universitetssektoren er økt, og er til hinder for å styrke kompetanseheving i regionen.  
Vi opplever at både UH-sektoren og forskningsinstitutter har lite fokus på og lav kompetanse innen 
praksisnær forskning, sammen med aktørene i arbeidslivet, noe som igjen hindrer utvikling av 
effektivitet og kvalitet i den løpende kompetansehevingen knyttet til fornying og tjenesteutvikling 
nevnt ovenfor.  
 
Strategien peker på behov for praktisk tilpasning av pedagogikken, for å sikre økt formalkompetanse 
blant elever. Dette støtter vi fullt ut, både i grunnopplæring og voksenopplæring. Det må gjelde alle 
elever, ikke kun for kvalifisering av særskilte grupper, som er nevnt i strategidokumentet 
(arbeidstakere med funksjonshemming og innvandrere). 
 
Vi vet at mangfold gir økt verdiskaping. Kulturforståelse må derfor være en viktig del av all 
kompetanseutvikling. 
 
For å få et regionalt kompetanseforum til å fungere etter hensikten, må det gjøres forpliktende. 
Dessuten må aktiviteten legges til eksisterende møtearenaer, for å minimere ressursbehovet blant 
aktørene i forumet.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Snåsa kommune mener det er positivt at fylkeskommunen utarbeider en egen 
kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med innhenting av 
underlag og vurderinger.  

2. Snåsa kommune slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger og 
oversender disse som innspill til å gjøre strategien enda bedre.  

 
 
Behandling/vedtak i Snåsa formannskap den 19.03.2019 sak 46/19 
Behandling: 
Ingeborg Berg fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2. 
Det oppfordres til samhandling med nettverk for karriereveiledere i grunnskolen og videregående 
skole. 
 
Votering. 
Ingeborg Berg sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Forslag til vedtak med det vedtatte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Snåsa formannskaps vedtak: 

1. Snåsa kommune mener det er positivt at fylkeskommunen utarbeider en egen 
kompetansestrategi for nye Trøndelag. Det er gjort et grundig arbeid med innhenting av 
underlag og vurderinger.  

2. Snåsa kommune slutter seg til de vurderinger som framkommer under saksvurderinger med 
følgende tillegg,- 
- Det oppfordres til samhandling med nettverk for karriereveiledere i grunnskolen og 

videregående skole. 
og oversender disse som innspill til å gjøre strategien enda bedre. 
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Hei! 
 
På vegne av Traineeordningene i Trøndelag, så har vi lagd et høringssvar til Kompetansestrategien for 
Trøndelag. Høringssvaret ligger vedlagt! 
 
Med vennlig hilsen  

Intro Trainee 
 
Marit S. Eriksen 

Daglig leder  
 
Jakob Weidemannsgt. 9, 7713 Steinkjer  
 Epost:   marit.eriksen@introtrainee.no 
 Tlf:       +47 93 44 12 47 

 Web:     www.introtrainee.no 
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Innspill til høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag» 

Traineeordningene i Trøndelag mener at høringsutkastet til Kompetansestrategi for Trøndelag er et 

godt skrevet dokument som inneholder viktige punkt for å nå målene om et konkurransedyktig 

næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet i 

Trøndelag. 

Vi har et par kommentarer til dokumentet, som vi håper arbeidsgruppa ser på: 

Flere steder i dokumentet står det at «Nyutdannede tilfører arbeidslivet ny kompetanse, men utgjør 

kun 3 % av arbeidsstyrken». Det stemmer nok at nyutdannede utgjør 3 % av arbeidsstyrken, og ser 

man på en gjennomsnittlig arbeidskarriere så vil denne være på rundt 40 år. Statistisk sett vil man i 

hver aldersgruppe ha 2,5 % av arbeidsstyrken. I så måte er de nyutdannede minst like mange og 

minst like viktige som hver enkelt aldersgruppe i yrkeslivet deretter. Slik dokumentet nå er formulert, 

så er vår vurdering at det gir inntrykk at de nyutdannede er en uvesentlig og liten andel av 

arbeidsstyrken, og dette er uheldig etter vår mening. Rekrutterer man nyutdannede, så rekrutterer 

man også en person som i de fleste tilfellene etablerer seg og stifter familie, og totalen av dette gjør 

at de nyutdannede er ekstra viktige. Traineeordningene i Trøndelag ønsker å få frem at man ikke skal 

bagatellisere denne yrkesgruppen, noe som vi delvis leser dokumentet til å gjøre nå. 

Ellers er det flott at traineeordningene er nevnt og løftet opp i dokumentet. Selv skulle vi gjerne sett 

at vi fikk enda litt større plass, og gjerne som et eget kulepunkt under hovedmål 3 og delmål 9. 

Forslag til endring av tekst i dette kulepunktet er som følgende: 

 -Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen, hvor traineeordningene er et 

godt verktøy spesielt tilpasset yngre nyutdannede. 

I tillegg ser vi at under punkt 5.2.2 – Rekruttering av arbeidstakere med spisskompetanse til hele 

regionen, så burde traineeordningene også vært nevnt i dette avsnittet som et verktøy og en aktør 

som kan være med å stimulere til å lykkes med dette målet.   

 

På vegne av Trainee Trøndelag: 

Olav Weglo, Trainee Namdal 

Trude Heggstad, KystTrainee 

Samareh Granqvist: Fjelltrainee 

Marit S. Eriksen, Intro Trainee   

 

Til slutt litt informasjon om traineeordningene:  

En traineestilling er spesielt attraktiv for nyutdannede. Bedriftene får tilgang til flere søkere kontra 

ved faste ansettelser og en får ofte en høyere kvalitet på søkermassen. Nettverk, samlinger og 

generelt merverdien av å være trainee er viktig for en nyutdannet, og gjør at traineeordningene har 

høye søkertall.  

Man får synliggjort spennende karrieremuligheter for unge ute i distriktene. 

Traineeordningene gjør lokale kompetansekartlegginger, lyser ut stillinger og henter inn traineer til 

ulike private og offentlige virksomheter i regionen. Letter tilgangen på ny kompetanse, gjør det 



enkelt for en bedrift å teste ut ny kompetanse. Dette ender som regel i at ca. 80 % av traineene 

ender opp med faste ansettelser i etterkant av traineeløpet.   

Jevn tilstrømming av unge folk i bedriften er viktig selv om det ikke ender opp med faste ansettelser.  

Bieffekt av å ansette traineer er at ofte en partner er med. Samfunnsregnskapet er større enn hver 

enkelt trainee.   
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Høringsuttalelse kompetansestrategien Trøndelag 
 

Strategien som er sendt ut til høring er grundig og dekker bredt og er et godt utgangspunkt for å 
jobbe videre med kompetanse i Trøndelag.  Det er viktig med en bred tilnærming, fordi mange 
aktører skal involveres og ha et eierskap når strategien skal iverksettes. NAV Trøndelag har gått 
igjennom dokumentet og har noen kommentarer og innspill: 
 

For NAV er unge uten fullført utdanning og innvandrere utenfor EØS en særlig prioritet – dette er 
grupper som gjerne trenger fleksible løp mot arbeidslivet. I dag står 15 000 oppført med nedsatt 
arbeidsevne hos NAV i Trøndelag, 7 550 av disse har som mål å skaffe seg arbeid, 3 600 har øke 
deltakelse eller mål om arbeid. Samtidig roper deler av norsk arbeidsliv etter kompetanse, spesielt 
innenfor helsesektoren og håndverksyrkene. For å lykkes å øke overgang til arbeid ser vi behov for å 
skape en mer fleksibel opplæring som gir kompetanse gjennom større vektlegging av praksis og 
individuelt tilrettelagte løp.   
 
Utfordringene vi har framover for å få flere av de som står utenfor arbeidslivet i jobb innebærer også 
at vi har en felles inkluderingsforståelse i bunnen. Dette gjelder alt fra veiledere i NAV til 
karriereveiledere og lærere og arbeidsgivere. Denne forståelsen må legges til grunn for at vi skal 
lykkes i tillegg til gode system og verktøy.  
 
Det er stort fokus i strategien på de som er allerede er i jobb – NAV mener også at det er viktig at de 
som står utenfor arbeidslivet i dag vektlegges i strategien.  
 
Vi synes det er veldig bra at det er et fokus på karriereveiledning. Internasjonale undersøkelser viser 
at karriereveiledning står for svakt i Norge. NAV mener at bedre karriereveiledning vil øke 
treffsikkerheten på individnivå, og samtidig får næringsliv og offentlig sektor bedre og mer motiverte 
medarbeidere. Vi vil presisere at det er viktig at vi tenker karriereveiledning i en tidlig fase.   
 
Kompetansestrategien må også være med på å sette både utdanningsinstitusjonene og næringslivet 
bedre i stand til å møte framtidens kompetansebehov og utfordringer. Vi må jobbe kunnskapsbasert 
- bedre datafangst og analyser gir mer treffsikre prioriteringer ved utdanningstilbud, oppfølging, 
tiltak og satsinger. Et viktig satsingsområde må være å styrke samarbeidet mellom forsknings- og 



 
 

 
 
 

kompetansemiljøer, utdanning og næringsliv. Her har vi en vei å gå. I oppdrettsnæringen er det gode 
erfaringer som kan overføres til andre områder. (Kompetansesenter for blå sektor).  
 
Omstillingstakten i arbeidslivet vil øke – folk vil skifte jobb hyppigere og oppdatere kompetansen 
oftere. NAV (omverdensanalysen) venter lav ledighet blant høyt utdannede og yrkesfagutdannede 
(særlig helsefag og håndverksfag). Anslaget på jobber som blir automatisert bort er redusert fra 33% 
til 6 %. Det ventes likevel at en av fire jobber vil gjennomgå store endringer. Undersøkelser viser at 
en av fire brukere av NAV har mangelfulle eller fraværende digitale ferdigheter.  
NAV er opptatt av mobilitet, både geografisk og yrkesmessig. Det vil komme nye jobber i andre 
næringer og på andre steder enn der jobbene forsvinner fra, dette gjør at vi må legge til rette for 
større mobilitet.   
 
En felles konkret satsning er “Nye Veier”. Her er det estimert et behov for 1000 ansatte i region. 
Hvordan kan vi sammen utvikle gode kvalifiseringsløp som sikrer bygg og anlegg tilstrekkelig 
arbeidskraft?  
 
Frivillig sektor får større og større betydning i samfunnet. Mye av offentlig sektor har klare føringer 
på hva og hvordan ting skal gjøres. Her kommer frivillig sektor inn og har muligheter til å være mer 
fleksibel. Samarbeid med frivillig sektor bør styrkes og tydeliggjøres noe i strategien.  
 
Når kompetansestrategien skal iverksettes er det viktig å finne fleksible og lite byråkratiske 
samhandlingsarenaer. Dette vil være en viktig forutsetning for å sette kompetansestrategien ut i 
livet. Strategien må resultere i konkrete handlinger regionalt og lokalt.   

  
 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 
Bente Wold Wigum 
direktør 
NAV Trøndelag 
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Høringsuttalelse fra Hitra kommune - Innspill til "Kompetansestrategi for 
Trøndelag"

Viser til høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag» fra Trøndelag Fylkeskommune. Hitra 
kommune gir med dette sin høringsuttalelse igjennom Orkdalsregionen, samt direkte til 
Trøndelag fylkeskommune.

I arbeidet med høringsuttalelsen har Hitra kommune gjennomgått kompetansestrategien i 
rådmannens ledergruppe og i personalseksjonens faggruppe. I tillegg har det vært innhentet 
innspill fra Hitra næringsforening. Med bakgrunn i gjennomført prosess har Hitra kommune 
følgende merknader til høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag»:

1. Kompetansestrategiens perspektiv
Hitra kommune vurderer det som avgjørende for kompetansestrategiens forankring at den er 
utformet med bakgrunn i et samfunnsperspektiv og et individperspektiv. På den måten skaper 
strategien en helhetlig balanse mellom individets behov for kompetanseutvikling og 
næringslivets krav til fremtidig kompetanse. Strategiens målgruppe er den voksne befolkning og 
deres behov for kompetanseutvikling. Ettersom statistikken lagt til grunn fastslår at 66,8 % av 
befolkningen i Trøndelag mellom 15 og 75 år var yrkesaktiv i 2017, favner kompetansestrategien 
en stor bredde av Trøndelags befolkning. Hitra kommune anser dette som en hensiktsmessig 
avgrensning.  

2. Kompetansestrategiens satsingsområder
Kompetansestrategiens satsingsområder er utfyllende og i utgangspunktet dekkende for 
Trøndelags kompetansestrategi. Målhierarkiet med satsingsområder, hovedmål og delmål kan 
imidlertid bli såpass omfattende at beskrivelse av og hensikten med enkelte delmål blir utydelig. 
Videre redegjørelse vil konkretisere dette ytterligere.
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2.1. Satsingsområde 1: Gode valg for den enkelte og samfunnet
 
Under dette satsingsområdet er hovedmålet: «helhetlig system for karriereveiledning skal gi 
bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen 
kompetanse.»

Hovedmålet er konkretisert ytterligere ved hjelp av to delmål:
1. Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel skal gi grunnlag for dialog, analyse 
og planlegging av utdanningstilbud.
2. Tilgang til offentlige karriereveiledingstjenester for alle innbyggere skal gi grunnlag for gode 
valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot kjønnstradisjonelle utdanningsvalg, innvandreres 
behov for karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv og samiske forhold

Konklusjon delmål 1: Hitra kommune anser det som hensiktsmessig at ulike undersøkelser og 
analyser av kompetansebehovet nasjonalt og regional ses i sammenheng. I utarbeidelsen av en 
regional kompetansepolitikk må forskjeller mellom lokale og regionale forhold bli ivaretatt. Det 
er, og vil etter all sannsynlighet fremdeles være, store lokale forskjeller i kompetansebehov og -
krav internt i Trøndelag i fremtiden. Et regionalt kunnskapsgrunnlag må ivareta og belyse dette.

Konklusjon delmål 2: Å etablere et karriereveiledningstilbud for voksne som skal styrke den 
enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg, vurderes som en suksessfaktor 
for et fremtidig arbeidsliv i kontinuerlig omstilling. Karriereveiledning spesielt utviklet innenfor 
seniorperspektivet, integreringsperspektivet, kjønnsperspektivet og veiledning i samisk 
perspektiv er vesentlig. 

Kompetansestrategien legger til grunn at 66,8% av befolkningen i Trøndelag er yrkesaktiv. 
Strategien legger også til grunn at arbeidslivet er i omstilling, og at flere arbeidstakere vil skifte 
jobb eller karrierevei i løpet av livet. Hitra kommune anfører at det mangler et femte perspektiv 
innenfor karriereveiledningstilbudet, og det er fokuset på arbeidstakere i et arbeidsliv i 
kontinuerlig omstilling. Karriereveiledningstilbudet bør omfatte arbeidstakere i jobb som trenger 
veiledning i skifte av karrierevei, omskolering eller etter- og videreutdanning. For å etablere et 
omstillingsdyktig arbeidsliv, er dette et perspektiv som bør prioriteres innenfor 
karriereveiledningstilbudet på lik linje med de andre perspektivene. Ansvaret for arbeidstakers 
karriereveiledning bør ikke overlates til den enkelte arbeidsgiver i sin helhet.

Uttalelse fra Hitra næringsforening:
 Regionalt kunnskapsgrunnlag og regional kompetansepolitikk må ta hensyn til lokale 

forskjeller.  Kompetanseforums organiseringsmodell er viktig i denne sammenhengen
 Karriereveiledning spesielt utviklet innenfor integreringsperspektivet.  Utfordringer i.f.t 

språk gjør dørstokken høy for mange voksne utenlandske tilflyttere når det gjelder 
utdanning/videreutdanning.  Fylkeskommunen bør legge til rette for profesjonelt tilpasset 
og gratis språkopplæring, og arbeidsgivere og utdanningsinstitusjonen bør stille krav til 
gjennomføring.

 Arbeidstakere i et arbeidsliv i kontinuerlig utvikling og omstilling.  Ansvaret for 
arbeidstakeres karriereveiledning bør ikke overlates til den enkelte arbeidsgiver alene.  
Situasjonen innenfor den enkelte bransje er ofte den samme regionalt, nasjonalt og noen 
ganger også internasjonalt.  Dette bør Fylkeskommunen hensynta i strategiutviklingen 
ved god kommunikasjon om erfaringer, forventninger, mål og tiltak med de mest 
kompetente bransjeaktørene uavhengig av hvor de driver sin virksomhet.
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2.2.  Satsingsområde 2: Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant 
kompetanse og arbeidskraft

Under dette satsingsområdet er hovedmålet: Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem 
som møter arbeidslivets kompetansebehov.

Hovedmålet er konkretisert ytterligere ved hjelp av fire delmål:
1. Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging og 
dimensjonering av utdanningene:

1. Utvikle og utfordre den videregående opplæring i samsvar med arbeidslivets 
behov for og kapasitet til å bidra til videregående opplæring. 

2. Høyere yrkesfaglig utdanning skal utvikles i tråd med arbeidslivets behov
3. Universiteter og høgskoler skal aktivt samarbeide med arbeidslivet for å utvikle 

opplæringsbehov i regionen.
2. Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp.
3. Økt innovasjon og entreprenørskapskompetanse.
4. Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 
opplæringsløp.

Konklusjon delmål 2.2.1.1.: Hitra kommune anfører at økt fleksibilitet i videregående 
opplæringen vil kunne bidra til en større bredde i fagtilbudet ved de videregående skolene. Dette 
vil spesielt kunne være positivt for mindre videregående skoler som da vil få muligheten til å 
tilby en større bredde i fagtilbudet. Ved økt fleksibilitet i opplæringen, hvor et større omfang av 
opplæringen legges til bedrift, vil dette kunne være en medvirkende faktor i å redusere 
frafallstallet i videregående skole.

Konklusjon delmål 2.2.1.2: Hitra kommune anfører at det er betydningsfullt at fagskolene blir 
en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet. 

Konklusjon delmål 2.2.1.3: Hitra kommune anfører at behovet for tettere kontakt mellom 
utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet er helt nødvendig for fremtidig kompetansekrav og -
behov. Kommunen har en tydelig forventning til at utdanningsinstitusjonen blir mer aktiv opp 
mot næringslivet, slik at det utvikles mer relevante utdanningstilbud. Kommunen har også en 
forventning om at utdanningsinstitusjonene etablerer flere desentraliserte relevante 
utdanningstilbud, slik at arbeidstakere har anledning til å tilegne seg formell kompetanse 
samtidig som de er i arbeid. En slik tilnærming til utdanningstilbudet er helt avgjørende for at en 
distriktskommune som Hitra skal få utviklet kompetansen det er, og vil være behov for, i 
fremtiden.

Konklusjon delmål 2.2.2: Hitra kommune anfører at det kan være formålstjenlig med økt 
samhandling mellom videregående utdanning og høyrere utdanning, for å lette overgangen til 
høyere utdanning. 

Konklusjon delmål 2.2.3: Hitra kommune anfører at det er positivt at innovasjon- og 
entreprenørskapskompetanse er en del av kompetansestrategien. Delmålet er imidlertid ikke 
tydelig nok på hvordan innovasjon- og entreprenørskapskompetanse skal være en del av 
omstillingskompetansen i Trøndelag fremover. 
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Konklusjon delmål 2.2.4: Hitra kommune anfører at det er positivt at utdanningssystemet og 
arbeidslivet må samarbeide ytterligere for å sikre at flere voksne utenfor arbeidslivet kommer ut i 
arbeid. For å muliggjøre slike løsninger må det opprettes flere desentraliserte 
utdanningsmuligheter i distriktene. Finansielle støtteordninger som muliggjør utvidet 
tilrettelegging hos arbeidsgivere bør etableres og opprettholdes. Kommunen ser en tendens til at 
de fleste kostnader skal dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett, og dette ble spesielt tydelig da 
tilretteleggingstilskuddet ble avviklet før jul i forbindelse med den nye IA-avtalen. Dette 
vanskeliggjør arbeidsgivers tilretteleggingsmuligheter.

Uttalelse fra Hitra næringsforening:
 Kommunen har en tydelig forventning til at utdanningsinstitusjonen blir mer aktiv opp 

mot næringslivet, slik at det utvikles mer relevante utdanningstilbud.  
 Flere desentraliserte utdanningsmuligheter i distriktene.
 Finansielle støtteordninger etableres og opprettholdes.
 Det bør utarbeides en Best Practice modell som belyser mulig fordeling av ansvar og 

oppgaver hos næringsorganisasjoner, næringsaktører, utdanningsinstitusjoner, kommuner 
og fylke.

2.3. Satsingsområde 3: Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse

Under dette satsingsområdet er hovedmålet: Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av 
gode læringsmuligheter og god bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar 
med arbeidslivet behov.

Hovedmålet er konkretisert ytterligere ved hjelp av tre delmål:
1. Flere investerer i kompetanseutvikling. 

1. Deltakelse i kompetansefremmende aktiviteter blir skapt gjennom økt motivasjon for 
læring.
2. Ordningene innen fagopplæring er godt kjent og det utdannes flere faglærte
3. Voksne med svak tilknytning til arbeidslivet får styrket sin kompetanse ut fra 
forutsetninger og behov for å mestre arbeidslivet.
4. Voksne med realkompetanse får formell dokumentasjon på sin kunnskap og et godt 
grunnlag for å planlegge videre opplæring.

2. Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i framtidig arbeids- og 
samfunnsliv.

1. Det må videreutvikles fleksible og effektive kompetansetilbud rettet mot arbeidslivet.
2. Kompetanseheving er satt i system for å utnytte nye teknologier til mer effektiv og lønnsom 
produksjon og bedre offentlige tjenester.

3. Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen

Konklusjon 2.3.1.1. Hitra kommune anfører at kompetanseheving forutsetter tilrettelegging fra 
arbeidsgiver, og interesse og motivasjon hos arbeidstaker. Strategien er lite konkret i sin 
tilnærming til hvordan arbeidsgiver skal stimulere til læringsmotivasjon og bygge læringsevne 
hos arbeidstakere. Fylkeskommunen bør ta en mer aktiv og tydelig rolle i dette arbeidet, og ikke 
henvise til studieforbund og andre frivillige organisasjoner som alternative læringsarenaer. 
Strategien bør vektlegge en mer strategisk tilnærming til videreutvikling av arbeidstakers 
basiskunnskaper i samsvar med arbeidsgivers kompetansebehov.
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Konklusjon 2.3.1.2.: Hitra kommune anfører at det er viktig å synliggjøre hvordan de ulike 
ordningene innen fagopplæringen fungerer og fordelene med å være lærebedrift.

Konklusjon 2.3.1.3.: Hitra kommune anfører at for å tilbakeføre uføretrygde til arbeidslivet er 
det viktig at ulike etater bidrar til å gi den enkelte kompetanseutvikling som samsvarer med 
næringslivets kompetansekrav.

Konklusjon 2.3.1.4.: Hitra kommune anfører at en realkompetansevurdering for den enkelte 
arbeidstaker vil være positivt da det vil legge grunnlaget for videre opplæringsløp og 
formalisering av kompetanse.

Konklusjon 2.3.2.1.: Hitra kommune anfører at det er et betydelig behov for fleksible og 
effektive kompetansetilbud i øyregionen. For å dekke kompetansebehovet er det nødvendig å 
etablere grunn-, etter- og videreutdanning for egne innbyggere. For at dette skal være mulig må 
kompetansetilbyderne i regionen ha tettere kontakt med næringslivet, og tilby flere relevante 
desentraliserte og/eller modulbaserte opplæringsløp. Desentraliserte utdanningsløp i øyregionen 
har, frem til nå, som regel vært gjennomført med andre samarbeidspartnere enn NTNU og Nord 
Universitet. Det er behov for at utdanningsinstitusjonene i regionen samarbeider tettere med 
næringslivet for å utvikle relevante desentraliserte utdanningen som samsvarer med nåværende 
og fremtidige kompetansekrav i regionen. 

Konklusjon 2.3.2.2.: Hitra kommune anfører at kompetansebygging for å fremme utvikling og 
effektivitet er vesentlig. Delmålet bør imidlertid konkretiseres ytterligere slik at det kommer 
tydeligere frem hvordan målet er formålstjenlig for kompetansestrategien.

Konklusjon 2.3.3.: Hitra kommune anfører at det er utfordrende å rekruttere til yrker som krever 
høyere utdannelse i øyregionen. Antall kompetansearbeidsplasser i regionen øker, spesielt 
innenfor kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, oppvekst, administrasjon/økonomi, 
men også innenfor det private næringslivet. Høyere krav innenfor ulike kommunale tjenester 
medfører et økt antall kompetansearbeidsplasser. Samhandlingsreformen har medført at 
kompetansekravet til kommunale stillinger har økt, og kommunene har som en følge av reformen 
måtte etablere fagmiljøer med stillinger som krever høyere kompetanse enn tidligere. Ulike 
reformer og sammenslåingsprosesser kan medføre at behovet for kompetansearbeidsplasser øker 
i distriktet da kommunene må ivareta mer komplekse arbeidsoppgaver enn tidligere. Hitra 
kommune er derfor ikke enig i at det kan bli en nedgang i kompetansearbeidsplasser i 
distriktskommunene i fremtiden.

Uttalelse fra Hitra næringsforening:
 Fylkeskommunen bør ta en aktiv og tydelig rolle når det gjelder tilrettelegging for 

kompetanseheving i bedrifter.

Det er i dag og vil i fremtiden være økning i antall kompetansearbeidsplasser i øyregionen, ikke 
nedgang slik Fylkeskommunen antyder som et fremtidig scenario for distriktskommuner. Vi 
trenger kompetanse i dag og ikke minst i fremtiden for å skape innovasjon og utvikling og hevde 
oss i forhold til trender innenfor bl.a.
1.  Havbruk, og alle typer leverandører til havbruk  
2.  Landbruk, matproduksjon
3.  Reiseliv, helårs aktiviteter og dermed helårs arbeidsplasser



Side 6 av 6

2.4.  Regionale kompetansefora

Uttalelse fra Hitra næringsforening:

Hitra Næringsforening ønsker at næringslivet skal være godt representert i regionale 
kompetansefora ved:
1.  Representanter for store næringsaktører fra bransjer av stor nåværende og fremtidig betydning 
for utviklingen i regionen
2.  Representanter for Næringsalliansen for Trøndelag (35-40 næringsforeninger fra hele fylket)
3.  Representanter for Næringsalliansen for Orkdalsregionen (næringsforeningene i de 10 
kommunene i Orkdalsregionen)

Med hilsen

Line Røkenes
Personalsjef
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Høringsuttalelse fra Røros videregående skole 

Røros videregående skole har fokus på lokal kompetanseutvikling.  I tillegg til 

primæroppgavene som ligger til videregående skole, har skolen gjennom drift av eget 

ressurssenter siden 1991 vært en viktig kompetanseleverandør i lokalsamfunnet. 

Ressurssenteret har vært involvert i kompetansetiltak i et bredt spekter fra individuelle 

tiltak via bedriftsintern opplæring til etablering av bedrifter.  I forbindelse med 

nyorganisering av voksenopplæringa i fylkeskommunen er Røros videregående skole utpekt 

som koordineringsskole i Gauldalsregionen.   

Vi har lest gjennom det framlagte utkastet til Kompetansestrategi.  Vi slutter oss til 

strategiforslaget, men vil påpeke to forhold: 

 Karriereveiledning er framhevet i strategiplanen som et viktig verktøy for at den 

enkelte skal ta «bevisste og velinformerte valg».  Det er blant annet opprettet 

karrieresenter i Trondheim og tre steder i nordfylket.  Vi er kjent med at dette er en 

del av en nasjonal strategi og i samarbeid med NAV.   

 

I denne sammenhengen vil vi trekke fram den kompetansen som de videregående 

skolene har – både knytta til skolens rådgivingstjeneste men og til ressurssentrene 

som finnes på mange av skolene i sør.  Vi mener at det lokale karrierearbeidet bør 

framheves og gis en sentral plassering i den nye kompetansestrategien og som en 

sentral del av den offentlige karrieretjenesten.  Nærhet til brukerne er et sterkt 

fortrinn skolenes  

Forslag: De videregående skolene gis en tydelig rolle i organiseringa av 

karriereveiledningen.  

 
 Desentralisert høyskoleutdanning 

Med et av landets største universitet lokalisert i fylket kan en fort slå seg til ro med 

at behovet for høyere utdanning dekkes gjennom tilbud på campus – både når det 

gjelder grunnutdanning og etterutdanning.  Vår erfaring tilsier at det er mange 
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potensielle studenter   som ikke har anledning til å bruke studietilbudet til NTNU og 

Universitet Nord.  Erfaringer viser at studenter som tar utdanning i «voksen» alder 

ofte blir boende og blir en viktig og stabil arbeidskraft i lokalsamfunnet. Vi kan vise 

til mange eksempler på dette for utdanninger som sykepleie, vernepleie og 

lærerutdanning. 

 

Vi har arbeidet med å tilrettelegge for desentraliserte høyskoleutdanningstilbud over 

lang tid. Røros Ressurs/Røros vgs hadde ansvar for arbeidsfeltet i tiltaks- og 

utviklingsprogrammet blilyst (2003-13) som omfatta kommunene Selbu, Tydal, 

Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Meldal, Orkanger og Rindal.  Det 

ble etablert nettverk av lokale studiesteder (som delvis er intakt i dag) hvor 

videokonferanse og andre kommunikasjons-løsninger ble brukt.  Gjennom avtaler 

med HiST og Studiesenteret.no ble en lang rekke studier tilbudt.  Dessverre ble ikke 

studietilbudene videreført ved programperiodenes utløp.  Tiltakene ble finansiert 

med midler fra prosjektet, med statlige midler fordelt via Fylkesmannen samt i noen 

grad brukerbetaling.  

 

Av studier som ble gjennomført, nevnes Sykepleie (flere kull), Vernepleie, Spes ped, 

Lærerutdanning, Organisasjons- og ledelsesfag samt en rekke enkeltstående emner. 

Det kan og nevnes at nettverket ble brukt i forbindelse med nettbaserte 

fagskoletilbud hovedsakelig levert av Chr. Thams fagskole på Meldal.  

 

Utfordringen er flere men kan løses: 

o Rekruttering og forutsigbarhet – for å rekruttere studenter bør 

tidshorisonten være så lang slik at aktuelle studenter (primært voksne i 

arbeid og med familie) kan organisere seg slik at de kan delta.  

o Finansiering – desentraliserte tilbud vil ofte ha en ekstra kostnad både for 

studieleverandør og for mottakersted som det har vist seg vanskelig å 

finansiere.  

o Manglende interesse fra universitet/høyskole – formelt sett har ingen et 

ansvar for desentraliserte studietilbud.  Velrennomerte universitet/høgskoler 

har sjeldent problem med søknad til sine campusbaserte studietilbud.  

Forslag: Det inngås forpliktende samarbeidsavtaler mellom Trøndelag 

fylkeskommune og NTNU og Universitet Nord for å tilby desentraliserte 

studietilbud basert på lokale kompetansebehov.   

 

Vi hilser etablering av regionale kompetaneforum velkomment.  En mer helhetlig 

organisering av opplæringstiltak blir bare viktigere.  Med de utfordringer som den 

fylkeskommunale voksenopplæringa står over for med å oppfylle de ønsker som den 

enkelte utdanningssøker har og de behov som arbeidslivet har, vil et slikt forum være en 

viktig møteplass og et viktig redskap. 

 

 

Med hilsen 

 

Hilde Knutsen      Thorleif Thorsen 

Rektor       Ressurssenterleder 
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Til Trøndelag Fylkeskommune 
  
Høringsuttalelse til Kompetansestrategi for Trøndelag 
Steinkjer Næringsselskap har bidratt til uttalelsen fra Fellesnemnda for Steinkjer og Verran 
kommuner 
Vi velger å understreke følgende i uttalelsen: 
  
Tilrettelegging for involvering  
Kommunene og øvrig næringsliv kunne med fordel vært mer involvert tidlig i strategiarbeidet, for å 
sikre at strategien forankres hos aktørene i arbeidslivet. Eierskap til bakgrunnskunnskap og 
målsettinger fører til at strategiske grep blir implementert. For å sikre forankring bør det bør være 
et mål at strategi og handlingsplan skal være kjent blant alle aktører i arbeidslivet. Det krever at 
innholdet i dokumenter gjøres lettere tilgjengelig. Strategiplanen består av relativt tunglest tekst.  
  
Tydelig og målbare mål  
Vi vil også understreke betydningen av tydelige KPI’er, for å sikre måloppnåelse. Vi anbefaler å 
tydeliggjøre hvilke hovedindikatorer resultatmålingen skal skje i forhold til. Viktige nøkkeltall må 
være kjent blant aktørene  



i arbeidslivet. Når hver enkelt aktør vet hva som blir målt, blir det enklere å se hvilken innsats den 
enkelte kan gjøre, for å sikre god måloppnåelse, samlet sett for regionen.  
  
Konkretisering  
Innretningen på strategiplanen er på et svært overordnet nivå. Vi kunne tenkt oss noe mer 
konkretisering på enkelte områder, eksempelvis:  
 Lokale tilpasninger, etter som behov og tiltak kan variere mellom by og land og kyst og 
innland.  
 Vi savner en oversikt over aktørbildet, sammenstilt med livsløpet til 
arbeidstakere/gründere. Ut fra et slikt bilde, kan man se ansvarsfordeling mellom aktører, og når i 
livsløpet det vil være mest å sette inn tiltak for kompetanseheving og karriereutvikling.  
 Oversikt over behovet for ny kompetanse i arbeidslivet i strategiplanperioden. Dette er 
nevnt i oppsummeringa av kapittel 3, og blant oppgavene for kompetanseforum Trøndelag i kapittel 
6. Vi antar derfor at det vil bli en del av handlingsplanen. Vi mener imidlertid at noe mer 
konkretisering av kompetansebehov kunne vært ønskelig også i strategiplanen, som grunnlag for valg 
av satsingsområder og målformuleringer.  
 Oversikt over regionens bostedsattraktivitet, hvilke kompetanser vi har i ulike deler av 
regionen, og hvilke muligheter  

 Dette er elementer som vi mener ville vært naturlig å konkretisere i strategiplanen, 
men hvis det ikke er mulig i sluttføringen av dokumentet, anbefaler vi at det tas inn i arbeidet 
med handlingsplanen.  

  
Kvalifisering kontra gründerskap  
 Vi stiller spørsmål ved at kvalifisering av arbeidsstyrken i regionen er tillagt såpass mye 
større vekt enn rekruttering av gründere, ledertalenter og arbeidstakere utenfra til regionen. Det 
ene utelukker ikke det andre, og vi mener at en bedre balanse vil styrke strategiplanen. For å aktivt 
tiltrekke kompetanse til ulike deler av regionen, trengs god oversikt og tydelig kommunikasjon 
rundt bostedsattraktivitet og muligheter for karriereløp i alle deler av regionen.  
 Å stimulere til gründerskap er så vidt nevnt i plandokumentet, men dette kan også med 
fordel tillegges større vekt, som strategisk grep i arbeidslivet for økt sysselsetting og verdiskaping. 
Kompetansebehov innen intraprenørskap, medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser og 
samfunnsentreprenørskap er ikke nevnt i dokumentet.  
   
 Kompetanse og kvalifisering  
 Karriereveiledning og tiltak for å kvalifisere arbeidstakere er tillagt stor vekt i dokumentet, 
med rette. Men kompetanseheving hos arbeidsgivere når det gjelder kvalifisering og inkludering av 
arbeidstakere har like stor betydning. Vi savner fokus på arbeidsgiveres rolle og betydningen av 
god ledelse som strategisk grep i plandokumentet. Mange utfordringer i arbeidslivet kan løses 
gjennom profesjonalisering av både lederkompetanse på alle nivå, og bedrifters rekruttering til 
styreverv og strategisk bruk av styrets kompetanse og nettverk.  
 Kompetanse og kvalifisering når det kommer til trepartssamarbeid, tillitsvalgtes rolle mv er 
også sentralt for å få til dette. Innen offentlig sektor er det etablerte systemer for dette, men i privat 
næringsliv kan det nok være mer tilfeldig. Skolering av ledere og tillitsvalgte mht roller og 
samarbeidsformer vil være en nøkkel her.  
 En svært stor andel av kompetanseheving i arbeidslivet skjer innenfor de daglige 
arbeidsoppgavene, i arbeid med fornying og produksjons- og tjenesteutvikling. Strategien legger stor 
vekt på å øke deltagelsen i formaliserte opplæringsløp. Det er viktig, men det kan være vel så mye 
å hente på å øke kvaliteten på den løpende kompetanseutviklingen i arbeidshverdagen. Vi savner 
dette perspektivet.  



Realkompetansevurdering er nevnt som forutsetning for videre opplæringsløp, men for å ha et 
grunnlag for realkompetansevurdering, er det viktig at den forutgående, uformelle 
kompetansehevingen er effektiv og kvalitativt god. I strategiplanen er fornying gjennom forskning og 
innovasjon nevnt som grep for mer effektiv og lønnsom produksjon. Når det kommer til 
kompetansetiltak på dette feltet pekes det på formelle prosesser og opplæring, eksempelvis 
kompetansedeling i nettverk, studenter som ressurs, forskning i praksisfeltet som grep for å oppnå et 
mer praksisnært utdanningstilbud, samt desentraliserte og/eller modulbaserte opplæringsløp. Ingen 
av disse tiltakene bidrar til å kvalitetssikre de løpende innovasjonsprosessene i arbeidshverdagen. 
Det kreves strategisk satsing på medarbeiderdrevne innovasjonsprosesser, hvor alle ansatte får 
erfaring med å delta aktivt i prosjektpartnerskap med eksterne samarbeidspartnere og 
utviklingsmiljø. Dette er kjernen i Steinkjer kommunes forsknings- og utviklingsstrategi. Høy 
lederkompetanse er avgjørende for å lykkes med intern kompetanseheving gjennom kvalitativt 
gode fornyingsprosesser.  

   
Universitetsstruktur og studietilbud  
Kommunene er opptatt av at universitetsstrukturen og studietilbudet kobles mye tettere med 
behovet for kompetanseutvikling i arbeidslivet. Overgangen fra HINT til Nord har gitt kommuner 
og næringsliv utfordringer, fordi det desentraliserte, tilpassede voksenopplæringstilbudet er falt 
bort. Avstanden mellom behovet for kompetanse i arbeidslivet og forskning og kommunikasjon 
innen universitetssektoren er økt, og er til hinder for å styrke kompetanseheving i regionen.  
Vi opplever at både UH-sektoren og forskningsinstitutter har lite fokus på og lav kompetanse innen 
praksisnær forskning, sammen med aktørene i arbeidslivet, noe som igjen hindrer utvikling av 
effektivitet og kvalitet i den løpende kompetansehevingen knyttet til fornying og tjenesteutvikling 
nevnt ovenfor.  
Strategien peker på behov for praktisk tilpasning av pedagogikken, for å sikre økt 
formalkompetanse blant elever. Dette støtter vi fullt ut, både i grunnopplæring og 
voksenopplæring. Det må gjelde alle elever, ikke kun for kvalifisering av særskilte grupper, som er 
nevnt i strategidokumentet (arbeidstakere med funksjonshemming og innvandrere).  
Vi vet at mangfold gir økt verdiskaping. Kulturforståelse må derfor være en viktig del av all 
kompetanseutvikling.  
For å få et regionalt kompetanseforum til å fungere etter hensikten, må det gjøres forpliktende. 
Dessuten må aktiviteten legges til eksisterende møtearenaer, for å minimere ressursbehovet blant 
aktørene i forumet. 
  
Vennlig hilsen, 
Bodil Vekseth 
Daglig leder  
Steinkjer Næringsselskap AS 
Telefon: 90 61 62 98 
E-post: bodil.vekseth@steinkjer.net 
Hjemmeside: www.steinkjer.net 
  

video vil bli viktig for å   
Vi veileder unge ved bruk av 

      metoden                                       
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Fra: Annikken Kjær Haraldsen <annikken.kjaer.haraldsen@ks.no> 

Sendt: torsdag 21. mars 2019 06:35 

Til: Postmottak Trøndelag fylkeskommune 

Kopi: Lisbeth Pedersen 

Emne: Uttalelse til Kompetansestrategi for Trøndelag - fra KS Trøndelag 

 

Til Trøndelag fylkeskommune,                                                                                     

KS Trøndelag – Uttalelse til Kompetansestrategi for Trøndelag                                 

Det overordnede spørsmålet i høringen på Kompetansestrategi for Trøndelag er hvordan vi i 

Trøndelag sammen kan sikre et mest mulig omstillingsdyktig og framtidsretta arbeids- og næringsliv i 

årene framover. De raske endringene i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring.  

I KS har vi gjennom medlemsdialog, våre formelle organ, partssamarbeid og andre arenaer fått 

innspill fra kommunene i Trøndelag innenfor temaet kompetanse og rekruttering. Gjennom flere år 

har også KS som organisasjon hentet inn statistikk og aktuelle analyser på området, ny utgave av 

Arbeidsgivermonitoren kommer i september 2019. Både innspillene fra våre medlemmer og 

tilgjengelig statistikk og analyser er grunnlag for denne administrative høringsuttalelsen fra KS 

Trøndelag.  

Høringsinnspill fra KS Trøndelag  

KS Trøndelag støtter prioriteringen av satsingsområder og målsettingene som er beskrevet i 
strategidokumentet som er sendt ut på høring. Behovet for en tettere og mer forpliktende 
samhandling mellom arbeidsliv, næringsliv, offentlig sektor og utdanningsaktørene ser vi tydelig. Det 
vil være et grep som kan styrke oss i Trøndelag, det forutsetter at vi lykkes med forankring av 
strategien og operasjonaliseringen av den.  

I sammenheng med kompetansestrategien ser vi i KS noen særskilte utfordringer for kommunal 
sektor i Trøndelag, disse vil vi trekke fram i høringsuttalelsen.  

Kommunal sektor i Trøndelag 

I 2017 var det totalt 229 103 sysselsatte i Trøndelagsfylkene, av disse var 49 764 sysselsatt i 
kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Det vil si at 21,7% av de sysselsatte i Trøndelag i 
2017 jobbet i kommunal sektor. Det er verdt å merke seg at dette er et gjennomsnitt, andelen 
sysselsatte i kommuner og fylkeskommuner varierer ut fra næringsstruktur, kommunestørrelse og 
geografi i de ulike delene av Trøndelag. I tidligere Sør-Trøndelag var andelen i 2017 på 19,7%, mens 
den i tidligere Nord-Trøndelag var på 27%. *) Tallene er hentet fra kommuneprofilen.no 

Ut fra sektorens betydning for arbeidslivet i Trøndelag er det viktig at både KS og kommunene blir 
likeverdige samarbeidspartnere i det videre arbeidet med ferdigstilling og oppfølging av 
kompetansestrategien for Trøndelag, både som arbeidsgiver, tjenesteyter og utviklingspartner.  

Kompetansebehov i kommunal sektor 

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, hvor de fleste ansatte har høyere 
utdanning og en stor andel har fagutdanning. Både kommuner og fylkeskommuner oppgir et stort 
behov for å utvikle digitale ferdigheter blant både medarbeidere og ledere. Å heve kompetansen til 
de ansatte er den mest aktuelle metoden å dekke framtidige kompetansebehov på.  



I Arbeidsgivermonitoren 2017 ble kommunal sektor spurt om kompetansebehov, 49% av 
kommunene svarer at de i stor grad har behov for spesifikke fagkompetanser. 30% av kommunene 
har i stor grad behov for tverrfaglige kompetanser (på tvers av fag- og tjenesteområder). For et 
flertall av respondentene er det mest aktuelt å heve kompetansen til dagens ansatte for å dekke 
kompetansebehov. Nyansettelser og interkommunale samarbeid framstår også som aktuelle 
virkemidler.  

Innspill til det videre arbeid med kompetansestrategien 

I det følgende vil vi peke på noen hovedretninger for det videre arbeidet:  

 Omstilling og kompetanseutvikling av egne ansatte 

Utvikling av egne ansatte vil være den viktigste strategien for å dekke framtidas kompetansebehov. 
En helhetlig arbeidsgiverpolitikk, som følges opp med lokale og regionale kompetansestrategier er 
sentrale virkemidler for å lykkes med omstilling og kompetanseutvikling. I tillegg vil gode regionale 
etter- og videreutdanningstilbud og digitale læringsarenaer være vesentlige bidrag.  

 Innovasjon  

Her ser vi muligheter for samarbeid for å styrke lederkompetansen, spesielt innenfor innovasjon og 
digitalisering. I tillegg vil vi bidra til at kommunene, i samarbeid med andre regionale aktører, i større 
grad tar del i forsknings- og innovasjonsmidler, bl.a. gjennom målrettet bruk av forsknings- og 
innovasjonskontakter i kommunene.  

 Digitalisering 

Digitaliseringsutvalg Trøndelag (DiguT) er nevnt i kompetansestrategi Trøndelag, dette samarbeidet 
ønsker vi videreført og forbedret. «Kompetanseløft Trøndelag» vil bidra til å øke kompetansen på 
innovasjon, digitalisering og endringsledelse. Det vil også være aktuelt å øke bestillerkompetansen 
innen digitaliseringsområdet gjennom hensiktsmessige kompetansetiltak.  

 Samarbeid med UH-sektor 

Det er behov for å videreutvikle et strukturert og systematisk samarbeid med gjensidig nytte for 
kommunene og universitetene som blant annet omfatter 

o Dimensjonering og lokalisering av utdanningstilbud 
o Samspill om innholdet i utdanningene 
o Etter- og videreutdanningstilbud som svarer til kommunenes kompetansebehov 
o Tettere samarbeid med regionale/lokale aktører og FoU-miljøene i Trøndelag   
o Styrke veiledningskompetansen og legge til rette for praksisplasser i kommunene   

 
 Karriereveiledning 

For rekruttering av nødvendig kompetanse og arbeidskraft til kommunene er det viktig at 
karriereveiledere, rådgivere i grunnskolen og veiledere i NAV har kunnskap om kommunal sektor som 
arbeidssted og kompetansebehovene på de ulike tjenesteområdene.  

 Lærlinger 

Arbeidsgivermonitoren for 2017 viste at kommunene i tidligere Nord-Trøndelag toppet statistikken 
for antall løpende kommunale lærekontrakter pr 1000 innbygger. Sør-Trøndelag var den gang på 
7.plass blant fylkene i Norge. Dette er et godt utgangspunkt for sammen jobbe for at alle kvalifiserte 
lærlinger får tilbud om læreplass.  

 Kvalifisering av innvandrere/minoritetsspråklige 



Kvalifisering til arbeidslivet er den viktigste faktoren for integrering av innvandrere til samfunnet. 
Denne kvalifiseringen skjer i stor grad gjennom utdanning, på alle nivå; grunnskole, videregående og 
høyere utdanning. Det bør også tilstrebes at de med utenlandsk utdannelse og kompetanse kan få 
denne godkjent slik at denne kompetansen kan benyttes.  

Kompetanseforum Trøndelag og regionale kompetansefora 

 Etablering av Kompetanseforum Trøndelag vil kunne bidra til å se utdanningssystemet i 
Trøndelag i sammenheng med fylkets kompetansebehov. KS Trøndelag støtter etableringen 
av et slikt forum.  

 

 KS som en av partene i arbeidslivet og medlemsorganisasjon for kommuner og 
fylkeskommuner ønsker selv å delta i Kompetanseforum Trøndelag. Når det gjelder de 
regionale kompetansefora er det viktig at kommunene er representert.  
 

 Organiseringen av Kompetanseforum Trøndelag bør ses i sammenheng med eksisterende 
samarbeidsstrukturer. Ved etableringen bør det også ses nærmere på forumet sin rolle og 
sammenheng med for eksempel Yrkesopplæringsnemnda, Fagskolestyret og universitetenes 
råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA ved Nord Universitet og NTNU). 

 

 Når det gjelder regionale kompetansefora har ikke KS noen bestemt oppfatning om hvordan 
inndelingen skal være, men det bør tilstrebes å se organiseringen i sammenheng med 
allerede eksisterende samarbeidsfora – som for eksempel regionråd, kompetansenettverk 
DeKom/ReKom, råd for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleråd), næringssamarbeid og 
etablert samarbeid kommuner og videregående skoler.  

 

Vi ser fram til å bidra i dette viktige samarbeidet i Trøndelag for å sikre et mest mulig 
omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030! 

 

Med vennlig hilsen 

Annikken Kjær Haraldsen 
Seniorrådgiver KS Midt-Norge 

    

E-post annikken.kjaer.haraldsen@ks.no   

    

Mobil (+47) 976 85 751   

    

 
  

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 
The Norwegian Association of Local and Regional 
Authorities 
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Kompetansestrategi for Trøndelag 

 

Høringssvar fra Voksenopplæringsforbundet (Vofo) Trøndelag 

Frivillig sektor sitt arbeid er kjent og får ofte god anerkjennelse for sitt arbeid med å skape et 

samfunn der beboerne trives, utvikles og skaper verdier. Studieforbundene er organisasjonsleddet 

som har kompetanserollen innen frivillig sektor og representerer et bredt spekter av kurs -og 

opplæringsaktivitet. I Trøndelag ble det i 2017 registrert 152 045 studietimer. Vofo er 

paraplyorganisasjonen for studieforbundene. 

Vofo Trøndelag mener Kompetansestrategien i all hovedsak er et godt dokument, og gir et godt 

utgangspunkt for å utarbeide handlingsprogram. Vofo Trøndelag ønsker i denne uttalelsen å belyse 

noen overordnete punkter, for deretter å komme med noen mer konkrete innspill. 

 
Arbeidsliv (eks. s. 8) 

Begrepet arbeidsliv er naturlig nok et sentralt begrep i strategien. Vofo er opptatt av hva som legges i 

dette begrepet, noe strategien selv viser til på s.8 med setningen:  

I strategien brukes begrepet arbeidsliv. Dette begrepet kan også omfatte næringsliv og samfunnsliv.  

Arbeidsdagen er 8 timer, mens i et døgn er det 24 timer. Det er viktig at også disse timene fylles med 

noe meningsfullt for arbeidstagerne eller de som er arbeidssøkende. Det er viktig for folk at de har 

gode liv også utenfor de timene de er på jobb. Hvis folk skal trives på den plassen de bor, eller 

bedrifter er ute etter nye arbeidstagere er det sentralt at de har en god og meningsfull tilværelse 

også i de timene de ikke er på jobb. I dag er det ikke nødvendigvis nok å lokke med god lønn, det er 

helheten som gjelder. Vofo stiller dermed spørsmålene: 

Når menes det arbeidsliv, og når menes det samfunnsliv? – og er det egentlig mulig å skille?  

Vofo sin holdning til dette er at det er vanskelig å skille arbeidsliv fra samfunnsliv. Når det står: Alle 

som har mulighet skal inkluderes i arbeidslivet, så må det bety at vi har et mål om at de samtidig 

inkluderes i samfunnslivet.  

 
Integrering/inkludering (eks. s. 9) 

Frivilligheten har over mange år jobbet med å hindre utenforskap og Vofo vil støtte opp om fokuset 

på integrering i strategien. Samtidig er det viktig å sikre at begrepet inkludering – integrering ikke 

bare blir knyttet til innvandring. Det er flere grupper i samfunnet som opplever å ikke alltid være 

inkludert, eks. funksjonshemmede. Vi vil også peke på at det kan være like viktig å hindre 

utenforskap/ekskludering som at vi skal integrere.  

 



Livslang læring (eks. s. 9 og 14) 

Livslang læring er fundamentet for Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene. I 

høringsrunden til Trøndelagsplanen spilte Vofo Trøndelag inn ønske om at begrepet skulle tas inn i 

planen. Innspillet ble ikke tatt inn i Trøndelagsplanen, men livslang læring er nå nevnt ved flere 

anledninger i Kompetansestrategien. Dette ser vi som veldig positivt. Studieforbundene jobber med 

voksne, noe som korresponderer godt ifht strategien målgruppe og avgrensing s. 8: 

Målgruppe for kompetansestrategien i Trøndelag er hovedsakelig den voksne befolkningen, og deres 

behov for kompetanseutvikling.  

Det er viktig å opprettholde fokuset på de voksne, slik at vi ikke glemmer disse til fordel for 

opplæring i den videregående skole.  

 

Kommentarer til kapitlene 

Kap. 1 – Innledning 

Målgruppe og avgrensing av strategien (s. 8), siste setning: Dette fordi bare 3% av arbeidsstyrken er 

ny arbeidskraft direkte fra utdanningsinstitusjon. I neste avsnitt står: Framtidig kompetanse må 

hovedsakelig bygges hos de som allerede er i arbeidslivet. Hvis ikke disse to avsnittene sees i 

sammenheng, kan den siste setningen virke avgrensende, altså at man fortrinnsvis jobber med fokus 

på de som allerede er i jobb og dermed mister fokus på de som i dag ikke er i arbeid, noe som vil stå i 

kontrast til strategiens mål om at alle som har mulighet skal inkluderes i arbeidslivet. 

 
Kap. 3 – Gode valg for den enkelte og samfunnet 

Mange trenger å lære på andre arenaer enn de videregående skolene. Vi har 14 studieforbund, 550 

medlemsorganisasjoner og enda flere lokale lag som kan være nettopp slike arenaer. AOF og 

Folkeuniversitetet er de av våre studieforbund som driver mest med målrettet opplæring innen 

basiskompetanse, og fagutdanninger/opplæring. Det er viktig at de som driver med 

karriereveiledning kjenner til frivillighetens mulighet for å bidra med kompetanse gjennom 

studieforbundene. Vi mener videre at karriereveiledning hører til i handlingsplanen. 

 

Kap. 4 – Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft 

Et lokalsamfunn vil ha de samme behovene for arbeidskraft i bredde som byene, men ikke det samme 

omfanget (s. 21). Det er behov for tilbud til kompetanseheving/kompetansebygging i lokalsamfunn 

utenfor byene og de største kommunesentraene. Studieforbundene med sine lokale lag kan være en 

medspiller for å få i gang kompetansehevende tiltak også å små lokalsamfunn. 

Det er viktig å se utdanningssystemet i sammenheng (s.22). De voksne har passert dette nivået, og 

trenger basiskompetanse via andre arenaer. Vofo vil applaudere delkapittel 4.4, her ser vi mange av 

studieforbundenes fokusområder godt ivaretatt. 

 

 

 



Mens vi applauderte delkapittel 4.4, savner vi at frivilligheten er nevnt i delkapittel 4.5. Vofo vil 

anbefale at man stimulerer til økt og målrettet samarbeid med studieforbund, frivillige og ideelle 

organisasjoner om lavterskeltilbud tilpasset voksne, og spesielt for sårbare grupper. Vi vil også 

anbefale at det stimuleres til brobygging mellom læring i utdanningssystem, i arbeidslivet og i 

samfunnslivet. Vi ønsker at disse momenter tas inn som eget/egne kulepunkt eller som tillegg til 

noen av de som står i kap. 4.5, s. 24. evt. tas inn under kap. 5.3. 

 

Kap. 5 – Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse 

Forskning viser at det er de med høy utdanning som søker etter- og videreutdanning, ikke de med 

svake grunnleggende ferdigheter (s. 26). Dette viser at det er behov for tillitsvalgte som kan fange 

opp enkeltpersoner og vise dem at det finnes muligheter. Det samme gjelder for små bedrifter i 

distriktene, som er mer sårbare enn større bedrifter ifht omstillinger. Her vil det også være behov for 

lokale krefter som er nært på (kap. 5.2). 

På side 30 er studieforbund og frivilligheten omtalt i eget punkt – flott! Studieforbund og andre 

frivillige organisasjoner er viktige læringsarenaer som kan styrke interessen og motivasjonen for 

kompetansetiltak.  

Kompetanseforumer 

Vofo Trøndelag har tro på at de regionale kompetanseforaene blir sentrale i arbeidet med å realisere 

handlingsprogram og nå målene i kompetansestrategien. Det er viktig for Vofo å understreke at 

frivillig/ideell sektor har en rolle å spille i disse foraene og at studieforbundene er viktige 

utdanningsaktører når det gjelder formell så vel som ikke-formell opplæring både i og utenfor 

arbeidslivet.  

Frivillighetens rolle 

Vofo Trøndelag ønsker å være en bidragsyter i arbeidet med å nå målene i Kompetansestrategi for 

Trøndelag. I tillegg ser vi viktigheten av å gi tillitsvalgte (i bred forstand) kurs og kompetanseløft for å 

drive organisasjonene, samt og å utføre de oppgavene mange frivillige påtar seg. Det handler om 

kvaliteten vi ønsker å ha på frivillig sektor. Det skaper bolyst i regionene og en mulighet for 

arbeidslivet til å rekruttere nødvendig arbeidskraft og personer med riktig kompetanse, eller en 

grunnkompetanse og motivasjon for å tilegne seg kompetanse for fremtiden i samfunn- og arbeidsliv  

-  Frivilligheten bidrar til «Ett sted å bo og trives – der bedrifter kan rekruttere arbeidskraft» 
- Frivilligheten er avhengig av kompetansepåfyll – det handler om kvaliteten vi ønsker å ha på 

samfunnets frivillighetstjenester 
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Med hilsen 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  

 

 

 

 

Kopi til: 
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Kompetansestrategi for Trøndelag - Høringsinnspill fra Vikna kommune 

 

Vedlagte dokumenter: 

1 Trøndelag fylkeskommune - ber om innspill til hvordan Trøndelag sammen kan sikre et 

mest mulig omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030 - gi 

innspill til Kompetansestrategi for Trøndelag innen 22.03.2019 

2 Høringsutkast - Kompetansestrategi for Trøndelag - høringsfrist 22.03.2019 

3 Vedlegg - Kunnskapsgrunnlag - Kompetansestrategi for Trøndelag 

 

Dokumenter ikke vedlagt: 

 Ingen 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Formannskapet i Vikna har følgende innspill til utviklingen av en 

kompetansestrategi for Trøndelag: 
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Behandling: 

 

Omforent forslag til vedtak fremmet av ordfører Amund Hellesø: 
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Formannskapet i Vikna viser til Namdal regionråd sin uttalelse i saken. 

 

Votering: 

Omforent forslag til vedtak fremmet av ordfører Amund Hellesø enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet i Vikna har følgende innspill til utviklingen av en kompetansestrategi for 

Trøndelag: 

 

Formannskapet i Vikna viser til Namdal regionråd sin uttalelse i saken. 
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SAKSGRUNNLAG 

Dokument som følger ved saken.  

 

SAKSOPPLYSNINGER 

Fylkestinget vedtok l sak 161/18 å sende høringsutkast «Kompetansestrategi for Trøndelag» til 

kommuner, regionråd og andre aktuelle høringsparter for innspill. Høringsfristen er 22. mars 

2019.  

 

Overordna mål i strategien er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir et 

konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor 

arbeidslivet. 

 

Hovedmålene i strategien 

1. Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel etter 

arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. 

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 

kompetansebehov. 

3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god bruk av 

kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov. 

 

Alle strategiene som nå utarbeides for Trøndelag skal ha sammenfallende må: 

 Skal skape verdier /verdiskaping 

 Skal skape velferd /tjenestetilbud 

 Skal skape balansert utvikling i HELE Trønd 

 

Namdalingene ble i møtet i Grong 4. mars 2019 trukket fram som en region som har gjort mye 

godt kompetansearbeid. Dette har skjedd gjennom en helhetlig tenkning og satsing hvor 

kompetanse, nyskaping og samhandling har vært bærende elementer. I tillegg er Namdalen først 

ute med regionalt opprettet kompetanseforum i Trøndelag 

 

Utfordringer og muligheter - framtidens arbeidsliv  

 Økt krav om digital kompetanse. 

 Mer teknologi intensivert arbeids- og samfunnsliv med store krav til omstilling. 

 Mer tverrfaglig samarbeid og økt krav til gode evner til læring hele livet. 

 Sosiale og emosjonelle ferdigheter blir stadig viktigere. 

 

Mange gode tiltak – som vi vet fungerer 

 Bedriftsintern opplæring 

 Fagbrev/div. grader 

 Kompetansepluss 

 Klyngeprogrammer 

 Forskningsprogrammer  

 

Kobling skole - arbeidsliv = karriereveiledning. 

 Bedriftsbesøk  

 Jenteleir 

 Sommerjobber 

 Egne opplegg for innvandrere m.m. 
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Aktuelle spørsmålsstillinger som det kan gis tilbakemelding på er: 

 

Hvilke tiltak må til for at arbeidslivet i Namdalen skal få tilgang til nødvendig arbeidskraft: 

 fra nyutdannede (studenter/faglærte)? 

 fra de som har vært utenfor ei stund? 

 ved å beholde arbeidstakere lengst mulig i arbeidslivet? 

  

Hvordan skape felles forståelse og omforente holdninger blant arbeidstakere og arbeidsgivere om 

at kontinuerlig læring i arbeidslivet er nødvendig? 

 

Hvordan øke innovasjons- og entreprenørskapskompetansen til den enkelte slik at flere kan skape 

sin egen arbeidsplass i framtida?  

 

Betydningen av universitet i regionen? (-tilgang til EUV i Namdalen?) 

 

Hva forventer Namdalen av statistikkutvalget og hvordan kan det arbeides med 

kunnskapsgrunnlaget? 

 

RÅDMANNENS VURDERING 

Ut fra den informasjonen rådmannen sitter inne med, så ser det ut til at etter- og videreutdanning 

i for liten grad tilpasset bedriftenes behov og de ansattes arbeidshverdag. Lærevilkårsmonitoren, 

2018 viser at 30 % færre tar formell videreutdanning. Det er et kraftig fall for sysselsatte i 50 

årene og at de med høyest utdanning videreutdanner seg mest. Det siste er sikkert naturlig, 

samtidig som omstillingsbehovet er vel så stort blant de som har lav formell utdanning.  

 

På samlingen i Grong ble kommunene utfordret til å komme med råd og innspill fra bl.a. i 

forhold til kompetansearbeidet i Trøndelag på kort og lang sikt. Fylkeskommunen dro selv opp 

om de regionale aktørene i Trøndelag er:  

 

A. Tett nok på framtidens produksjonsmiljø i verdikjeden, industrimiljøene og øvrig 

arbeidsliv? 

B. Raske nok i forhold til sine ulike beslutningsnivåer, utviklings- og omstillingsevne og til 

å etablere relevante utdanningsnivåer? 

C. Åpne nok når det gjelder vilje til utvikling, dele erfaringer og impulser og å følge opp 

nasjonale og internasjonale trender? 

 

KONKLUSJON/TILRÅDING 

I samsvar med forslaget til vedtak.  

 

 

Rørvik, 12.03.2019  

 

Roy H. Ottesen 

rådmann 
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Innspill til høringsutkast kompetansestrategi Trøndelag 

  

Bondelagene i Trøndelag vil benytte seg av muligheten til å komme med innspill i den 

brede høringa rundt kompetansestrategi Trøndelag med høringsfrist 22. mars 2019.  

 

Bondelagene representerer næringsutøvere i landbruket som er ei stor næring i Trøndelag 

med rundt 8,3% av sysselsettinga i Trøndelag. Det vises i denne forbindelse til 

«Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk», se: 

https://tfou.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-trondersk-landbruk/ 

 

Landbruket er ei næring som har vært og er i en stor teknologisk og agroteknisk utvikling. 

Produktivitetsutviklingen i landbruket er større enn i noen annen næring i Norge og 

Trøndelag. Behovet for ny kompetanse er således en kontinuerlig prosess.  

 

Næringa har hatt stort fokus på et kompetanseløft blant annet gjennom prosjektet 

«Kompetanseløft trøndersk landbruk». Videre har vi tatt initiativ til og fått gjennomslag for 

en nasjonal modell for «Voksenagronomen».  

 

Næringa står overfor store utfordringer framover, blant annet knyttet til klima og teknologi. 

Vi har ambisjoner om at landbruket skal være en del av den nasjonale og regionale 

«klimaløsningen» og vi ruller i disse dager ut en storstilt klimakampanje i landbruket med 

klimaberegninger og tiltak på enkeltbruksnivå. Vi har fokus på utdanning til grønne 

næringer der det må rekrutteres kloke hoder for å bidra i «det grønne skiftet» og har fått på 

plass et rekrutteringsprosjekt for grønne næringer i Trøndelag. Hovedmålene i det 

prosjektet er økt bevissthet hos trøndersk ungdom om mulighetene de grønne næringene 

representerer i Trøndelag og styrket samarbeid om rekruttering til det grønne næringslivet. 

Strategiene er synliggjøring og omdømmebygging for de grønne næringene og 

bioøkonomiens muligheter i Trøndelag, kobling mellom eksisterende næringsliv og 

utdanningsinstitusjonene samt øke kunnskapen i utdanningsinstitusjonene om de grønne 

næringene og bioøkonomi. 

 

https://tfou.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-trondersk-landbruk/
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Vi har med stor interesse lest høringsutkastet for kompetansestrategi for Trøndelag. 

Bondelagene i Trøndelag vil påpeke og støtte opp om at det er nødvendig med et helhetlig 

system for karriereveiledning. Det er kjempeviktig for de grønne næringene at 

studieveilederapparatet i grunnskole og også videregående skole er oppdatert på de behov 

og muligheter som ligger i framtida for landbruket, næringsmiddelindustrien og andre 

næringer knyttet til landbruket. Forskning på jord og vekster, dyrkingsmetoder, 

klimatilpasninger, teknologiutvikling, dyrevelferd, energiutvikling – det er et stort behov 

for flinke elever inn i naturbruksutdanninga og inn i de grønne næringene. Bondelagene i 

Trøndelag er i gang med et prosjekt der det bl.a vil være fokus på karriereveileder-

opplegget for grønne utdanninger.  

 

Høringsutkastet gir en god pekepinn på hvor veien skal gå for kompetanseheving i 

Trøndelag, og det er interessant, viktig og veldig bra at entreprenørskapskompetanse og 

læring i arbeidslivet er satsingsområder. Vi ser også landbruket som en viktig aktør når 

kompetansepolitikk og arenaer skal etableres, drives og utvikles. For landbruket/de grønne 

næringene er det viktig å se på hva som er «navet» for utvikling av opplæring/utdanning ut 

fra næringas behov bør plasseres for å utvikle fleksible og effektive kompetansetilbud til 

denne næringa. Vi har to naturbruksskoler eid av Trøndelag Fylkeskommune, Mære 

landbruksskole og Skjetlein vgs, hvor det vil være naturlig å plassere et slikt «nav». 

Klynge og næringshager nevnes også, og da er det naturlig å tenke på disse to skolene som 

et «nav» for kompetanseutvikling i landbruket. Vi har også en god arena for å fremme og 

utvikle landbruksnæringa gjennom arbeidet som bl.a gjøres gjennom Grønn Forskning.  

 

Naturressursbaserte næringer nevnes som et fortrinn i Trøndelag som innsatsen i 

oppfølgingen av arbeidet med kompetansestrategien skal rettes mot. Det mener vi er viktig 

og klokt, og bondelagene i Trøndelag anser det som viktig at landbruket er representert i 

kompetanseforum Trøndelag som foreslås etablert gjennom denne kompetansestrategien 

med minst to representanter, en for jordbruket og en for skogbruket. Det kan også være lurt 

å ta med en representant fra landbrukssamvirket som kan representere 

næringsmiddelindustrien.  

 

Bondelagene i Trøndelag imøteser et godt arbeid med kompetanse i Trøndelag, slik at vi er 

sikra «fremoverlente trøndere» og et trøndersk næringsliv med gode fortrinn inn i framtida. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Kari Åker 

Fylkesleder Sør-Trøndelag Bondelag 

Audhild Slapgård 

Fylkesleder Nord-Trøndelag Bondelag 
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IInnnnssppiillll  ttiill  KKoommppeettaannsseessttrraatteeggii  ffoorr  TTrrøønnddeellaagg  
 
Opplevelsesnæringer er et av fem satsingsområder i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag 

som ble utarbeidet i 2018 etter fylkessammenslåingen 1.1.2018. Opplevelsesnæringene omfatter bedrifter 

innenfor det vi tradisjonelt oppfatter som reiselivet, men også bedrifter og aktører relatert til mat, natur og 

kultur.  

 

Reiseliv og opplevelsesnæring er en arbeidsintensiv næring. I følge «Rapport Reiselivsnæringens verdi», 

Menon-rapport nr. 104/2018 fra Menon Economics er det i 2017 et estimert antall sysselsatte i Trøndelag 

på 13 177. Antall sysselsatte øker. Samme rapport peker også på verdiskapingen i næringen som for 

Trøndelag summeres til 5.344 mill. mill. Tallene viser at dette er en betydelig næring som også er i vekst.  

 

Turisme og næringsaktørene/leverandørene er spredt i hele fylket, og er en betydelig arbeidsgiver i mange 

kommuner. I tillegg til å drive næringsvirksomhet er de også en av de viktige verdiskaperne i mange 

kommuner, også med tanke på bolyst og levende lokalsamfunn. Et av kjennetegnene i næringen, spesielt i 

distriktene, er lav kompetanse og mange sesongarbeidsplasser.  

 

For å skape en konkurransedyktig næring, sikre økt verdiskaping, og innfri målene i den regionale strategien 

frem mot 2030, blir det viktig å satse på kompetansetiltak og kunnskap. Da også tilpasset 

opplevelsesnæringens og innbyggernes behov.  

 

Områder som er særs aktuelle for opplevelsesnæringen og Trøndelag Reiseliv 

Kompetansebehovet i reiselivsnæringen er bredspektret, og omfattes stort sett av alle områdene det pekes 

på i kompetansestrategien. Det er spesielt tre utviklingstrekk som vil påvirke kompetansebehovet fremover 

– økt internasjonal konkurranse gir økt press på kvalitet  

– større grad av spesialisering og hurtige endringer i markedet 

– økt digitalisering i formidlingsbransjen, også i markedsføringen 



 

 

 

 

 

 

For å møte den internasjonale konkurransen, og skape en omstillingsdyktig og fremtidsrettet næring, er det 

viktig å investere i kompetansetiltak som forbedrer konkurranseevnen og fokuserer på økt kvalitet i 

leveransen. Språk og kulturforståelse vil være avgjørende. Kursing og videreutdanning av ansatte i 

næringen blir avgjørende, men også fokus på utdanningssystemer som bidrar til å tiltrekke seg kompetanse 

og arbeidskraft som vil være relevant for næringen. Rekruttering og samarbeid med utdanningsmiljøene 

innen blant annet innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vil være nyttig for å møte, og få forståelse 

for noen av de utfordringene vi står overfor fremover, også samarbeid opp mot teknologimiljøene ved 

eksempelvis NTNU vil være svært nyttig.  

 

Større grad av spesialisering, hyppige endringer og nisjifisering av markeder må møtes av god innsikt, 

kunnskapsbygging og spisskompetanse. Endringene skjer hurtigere og hurtigere og behovet for 

digitalisering og verktøy for å kunne tilgjengeliggjøre kunnskap på en enkel måte bør utvikles - digital 

kunnskapsformidling.  

 

Det pekes også på digitalisering i formidlingsbransjen, men også i markedsføringen. Dette krever at det 

fokuseres teknologi og teknologiutvikling, en kompetanse som det finnes lite av i bransjen i dag, heller ikke 

bestillingskompetanse.  

 

FoU og Innovasjon 

Ettersom næringen jobber mer og mer kunnskapsbasert og digitalisert, og aktørene retter seg mer mot 

internasjonale markeder, er det grunn til å tro at potensialet for forsknings- og utviklingsbasert innovasjon 

øker. På sikt vil det bli avgjørende at den erfaringsbaserte kompetansen og den forskningsbaserte 

kunnskapen kombineres, Det vil kreve tett samarbeid mellom næring og forskningsmiljøer, hvor bedriftene 

selv setter premissene for forskningstemaer og aktivt bruker forskningsresultatene. Næringen skal ikke 

forskes på men bli gode bestillere av forskning.  

 

Dette var kort oppsummert noen punkter, men som tidligere sagt, så finner vi igjen opplevelsesnæringen i 

alle punktene beskrevet i strategien. I strategien pekes det på samarbeid ut over regionen med relevante 

samarbeidspartnere. Trøndelag Reiseliv samarbeider i dag med relevante partnere i andre fylker og på 

tvers av landegrensene og ser stor nytte i det.  Vi ser i dag et økende behov for å samarbeide ut over 

fylkesgrensene og det blir viktig å tilrettelegge for at dette kan skje på mer kontinuerlig basis, og ikke at det 

nødvendigvis må knyttes opp mot spesifikke prosjekt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trøndelag Reiseliv har et stort internasjonalt nettverk, blant annet salgsledd, som blir ennå viktigere i som 

samarbeidspartnere i fremtiden for å opprettholde konkurransekraft og være relevant, samt 

kompetanseoverføring begge veger for samtidig også å øke salg. Det blir enda viktigere å bygge opp 

kompetanse rundt det internasjonale arbeidet i fremtiden for å bli valgt.  

  

 Trøndelag Reiseliv AS har et sterkt ønske om å bidra inn i/til kompetanseforum Trøndelag. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Trøndelag Reiseliv AS 

Line R.  Samuelsen 
Prosjekt- og utviklingssjef 
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UTTALELSE TIL HØRINGSFORSLAG KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG 

 

Innledende 

Strategiutkastet innleder med to gjennomgående perspektiv 

 Samfunn 

 Individ 

 

Tyngden i dokumentet heller mot samfunnsperspektivet og styringsrasjonalitet; dvs hva har 

virksomhetene bruk for. Individperspektivet representeres ved mulighetene til å kunne 

gjennomføre utdanning som gir arbeid eller med utgangspunkt i arbeidsgivernes behov for 

oppgradering hos sine ansatte. 

 

Strategien er i mindre grad opptatt av å gi individene mulighet for å forfølge sine interesser og 

derigjennom utvikle sitt potensiale og øke livskvaliteten.  
- Den indre motivasjonen som driver er overlegen med tanke på hva den enkelte legger  

inn av innsats 

- Hvilken kunnskap og impulser som utvikler innovasjonsevnen over tid, er vanskelig å forutse, 

men brytningen mellom ulike perspektiv og impulser er der hvor det gjerne skjer 

 

Digitalisering og bærekraft 

Strategiutkastet problematiserer i liten grad effektene av digitalisering med sannsynlig bortfall 

av jobber. Arbeid vurderes som målet og tenkningen knyttes til hvordan man skal få folk i 

jobb. Entreprenørskap er eneste strategi som er nevnt i den forbindelse; at man etablerer egen 

virksomhet fordi det blir færre jobber. Strategi for å legge til rette slik at folk er i en situasjon 

hvor de kan satse, er i realiteten ikke berørt.  

 

Digitalisering og Bærekraft er megatrender (Carlota Perez, London School of Economics). I 

motsetning til digitalisering/automatisering som fører til færre jobber vil utvikling av 

bærekraftige løsninger skape nye arbeidsplasser, ikke minst gjennom sirkulærøkonomiske 

forretningsmodeller. 

 

En savner en tydeligere strategi for å møte det kompetansebehovet. 

 

En av fem i arbeidsfør alder er utenfor arbeidsmarkedet i dag. Hvor stor må andelen bli før 

man begynner å diskutere innholdet i begrepene arbeid og lønn. Det er f eks høyst usikkert 

hvor stor andel av de som blir stående utenfor arbeidsmarkedet som kan etablere en rent 

kommersiell virksomhet.  



 

Næringslivets kompetansebehov 

I Halsa og Hemne er en stor andel sysselsatte i vareproduksjon (landbruk og utnyttelse av 

naturbaserte råvarer i industri). Nav kartla behovet for arbeidskraft i perioden 2015 – 2020 

blant offentlige og private virksomheter i Hemne, og 2 av 3 måtte ha fagbrev/fagskole og 1 av 

3 høyere utdanning (andelen med høyere utdanning i Hemne 18,2 %). 

 

Fordelingen i videregående mellom studieforberedende og yrkesfag avspeiler dette. 

Gjennomføringsgraden i yrkesfag er imidlertid lav og det er essensielt for næringslivet i 

distriktet vårt at tilstrekkelig mange søker til og gjennomfører yrkesfaglig utdannelse.  

 

Modellen med teoriopplæring i bedrift kan bidra til å øke gjennomføringsevnen. Man har 

større mulighet til å koble teorien til praktisk bruk og nytte og undervisningen kan fordeles 

over lengre tid.  

 

Rekruttering 

Sysselsettingen lokalt er høy, og samtidig er det en utfordring å rekruttere og bosette ansatte, 

spesielt mellomledere med høyere utdanning. Kommunene har forholdsvis lang avstand til 

større befolkningssentra og det begrenser både pendling og bosetting sammenlignet med 

bynære kommuner. 

 

Utviklingsressurser til industri 

Området er sterkt på prosessindustri inklusive settefisk og postsmolt. Hemne videregående 

skole har en linje spesielt rettet mot prosess og det er viktig at de får ressurser til å utvikle 

tilbudet i samarbeid med bedriftene.  

 

I fortsettelsen av dette er høyere utdanning og tilgang til FoU-ressurser vesentlig for 

bedriftenes utviklingskapasitet. Det bør settes av ressurser til å utvikle bedre modeller for 

rekruttering-, etter-/ videreutdanning av ansatte og kobling til FoU også på lokalt nivå. 

 

 

Heim kommune (Halsa, Hemne og deler av Snillfjord) ønsker å bidra til utvikling av modeller 

og virkemidler som gjør det attraktivt og mulig for den enkelte å utvikle sin kompetanse og 

som løser kompetansebehovet i virksomhetene. 
 

 

 
Med vennlig hilsen 
Hemne kommune 
 
Odd Jarle Svanem  
Ordfører 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til: 
Torger Aarvaag 

Halsa kommune 
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Vennlig hilsen 
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Studiedirektør 
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KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG – INNSPILL FRA NORD UNIVERSITET 

Vi viser til brev med vedlagt strategiutkast av 14. januar i år, der Trøndelag fylkeskommune 

ber om innspill til kompetansestrategi for Trøndelag. 

Nord universitet støtter de foreslåtte målene i planen om: 

• Et konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlige tjenester 

• At flest mulig kan inkluderes i arbeidslivet 

For Nord universitet er egen landsdel, dvs. Trøndelag og Nordland, av helt avgjørende 

betydning for universitetets virke. Hoveddelen av studentene rekrutteres fra de to fylkene, 

og disse skal utdannes til kompetente deltakere i og bidragsytere til landsdelens næringsliv 

og offentlige tjenester.   

Et av de prioriterte satsingsområdene i planen er «utdanningssystem som bidrar til 

tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft». Nord universitets strategi 2020 har 

følgende profilområder: 

• Blå og grønn vekst 

• Innovasjon og entreprenørskap 

• Helse, velferd og oppvekst 

Gjennom forskning og utdanningstilbud innenfor disse profilområdene vil universitetet være 

en verdifull bidragsyter til at Trøndelag får tilstrekkelig og relevant kompetanse og 

arbeidskraft. I videre utvikling av studieporteføljen når det gjelder relevans, kvalitet og 

rekrutteringskraft, vil fylkeskommunen og andre regionale aktører være viktige 

samspillspartnere. Både Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og andre mer 

fagspesifikke samarbeidsfora må være grunnlagt på systematisk og langsiktig samarbeid. 

Universitetet er avhengig av gode og velbegrunnede innspill fra regionale aktører når egen 

fagprofil og studieportefølje skal videreutvikles og forbedres. Innenfor forskning vil blant 

annet regional relevans være ett av kriteriene, når valg av forskningsområder og tema for 

forskningsprosjekter foretas. 

Et av de andre prioriterte satsingsområdene i planen er «læring i arbeidslivet – og god bruk 

av kompetanse». Nord universitet arbeider med å utvikle mer fleksible og varierte 

undervisnings- og læringsformer, i tråd med Kunnskapsdepartementets krav og 

forventninger, slik disse er formulert i Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere 

utdanning. Et viktig element er her å styrke kvaliteten i den praksis som allerede finnes i de 

store profesjonsutdanninger - og å ta i bruk andre typer arbeidslivsdeltakelse i nye 

utdanninger.  

Nord universitet støtter opprettelse av Kompetanseforum Trøndelag og regionale 

kompetansefora som utfordres på regionale utfordringer og muligheter regionalt. Dette 

støtter opp om forpliktende partnerskap som er foreslått som samhandlingsmodell og som 
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et bidrag til en helhetlig kompetansepolitikk i Trøndelag. Det blir viktig at foraene samordnes 

med andre regionale partnerskap/forum slik at en sikrer en helhetlig tilnærming. 

For Nord universitet kan Trøndelag fylkeskommune og andre regionale aktører blant annet 

bidra med: 

• Innspill om utvikling av studietilbudene når det gjelder relevans, kvalitet, rekruttering 

og organisering (heltid, deltid, nettstøttet, campusbasert, desentralisert o.l.). 

• Konkrete prosjekter knyttet til identifiserte utfordringsområder som for eksempel 

rekruttering (diskrepans mellom behov og etterspørsel), praksis (arbeidslivserfaring 

som integrert del av utdanningene), utvikling av fleksible undervisningsopplegg, 

forskningsprosjekter, internasjonalt samarbeid. 

Trøndelag fylkeskommune er ellers svært viktig som ansvarlig for videregående opplæring. 

Nord universitet er avhengig av å få gode søkere fra fylkets videregående skoler for å kunne 

fylle sin funksjon som regional kompetanseaktør på en god måte. Her er det snakk om en 

grunnleggende gjensidig avhengighet. 

Perioden for Strategi 2020 er snart ute, og Nord universitet vil sette i gang en grundig 

prosess for å utforme en ny og langsiktig strategi. Universitetet vil trekke inn regionale 

aktører i strategiarbeidet, ikke minst de to fylkeskommunene. Kompetansestrategien for 

Trøndelag vil være et viktig referansepunkt for det kommende strategiarbeidet. 

 

Jan Atle Toska                                                                                                                                        

Studiedirektør            
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Trøndelag fylkeskommune 

 

Kompetansestrategi for Trøndelag - høringsuttalelse 
 
Namdal regionråd vil med dette gi våre kommentarer til Kompetansestrategi for 
Trøndelag gjennom en del generelle kommentarer til de ulike tema/problemstillinger 
som presenteres i strategien, samt ved en del spesifikke merknader til de samme. 
 
Forord (side 3): 
Forordet har en noe forenklet og generalisert beskrivelse av noen få utviklingstrekk i 
fylket. Et eksempel er det som står om at næringslivet i Trøndelag må bli enda bedre 
på innovasjon, spesielt det næringslivet som ligger utenfor Trondheim. Utfordringene 
og graden av innovasjon er sannsynligvis nokså varierende både i Trondheim og i 
distriktene i Trøndelag. Innovasjonstakten i landbruket er for eksempel svært høy, 
noe omstillingene og utviklinga i næringa er et klart bevis på. Det samme gjelder 
havbruksnæringa som gjennom kort tid har utviklet seg til på bli en av våre viktigste 
næringer. 
 
I en rask introduksjon til muligheter og utfordringer av Trøndelag, er det naturlig å se 
på grunnlaget for framtidas kompetanse, som resultatene i grunnskolepoeng og 
fullføring videregående opplæring, som er fylkeskommunens ansvar.  
 
Sammendrag: (side 5) 
Namdal regionråd mener det er fornuftig at kompetansestrategiens målsettinger 
sammenfaller med målene i Nasjonal kompetansestrategi. Dette gir et 
gjennomgående, likt perspektiv – med muligheter til å forsterke viktige satsinger og å 
motvirke uønskede utviklingstrekk. 
 
Namdal regionråd støtter dokumentets satsingsområder. Det blir viktig at strategien 
følges opp med konkrete handlingsplaner for de ulike satsingene, og at ulike aktører 
involveres i utarbeidelsen av denne.  
 
Det er ikke angitt tidsrom for varighet av planen. Dette bør inngå i endelig utkast.  
 
Namdal regionråd støtter kompetansestrategiens tre hovedmål og deres delmål. Vi 
finner imidlertid hovedmålene og delmålene noe komplekse. Konkretisering av tiltak i 
en handlingsplan blir viktig for at mange skal få eierskap til planen. 
 
Innledning: (side 8) 
Fokuset på regionens kompetansebehov, og hvordan vi arbeider for å oppfylle disse, 
er også helt vesentlig for å oppnå målene i andre planer og strategier – for eksempel 
strategien for innovasjon og verdiskaping. Vi vil her spesielt peke på 
Trøndelagsplanens krav om balansert utvikling, med utvikling i hele fylket, som 
retningsgivende for delstrategier og tiltak. 
 
I tråd med dette synes vi det er en uforståelig avgrensning at kompetansestrategien 
konsentrerer seg om den voksne befolkningas behov for etter- og videreutdanning for 
å ivareta arbeidslivets stadig økende behov for ny og endret kompetanse. Vi forstår 
ikke avgrensinga i planen om at det kun er den «voksne» del av befolkningen som er 
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målgruppe, særlig når det vises til samspill mellom arbeidsliv og 
kunnskapsinstitusjoner om å få bedre samsvar mellom utdanningstilbud og behov for 
kompetanse. 
 
Næringslivets behov er mer fragmentert, men gjenspeiler ofte næringsstrukturen 
innenfor ulike geografiske områder. Når det gjelder læring i arbeidslivet mener vi at 
nyutdannede tilfører arbeidslivet ny kompetanse (og nye tanker) og er derfor en 
viktig del av arbeidsstyrken.  
 
Videregående opplæring er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver gjennom 
rollen å levere morgendagens kompetanse til arbeidslivet. Videregående opplæring er 
en viktig del i flere av satsingsområdene. Kompetansestrategien bør omfatte hele 
utdanningsløpet – pluss etter- og videreutdanning for den voksne arbeidsstyrken. Det 
pekes på at bare tre prosent av arbeidsstyrken er nyutdannet. Dette tilsvarer cirka ett 
årskull. Nyrekruttering til arbeidslivet omfatter etter vårt skjønn flere enn dem som 
er nyutdannet hvert år. Ofte må det jobbes over flere år for å skaffe riktig kompetanse. 
 
I perspektivet livslang læring henger grunnskole- og videregående opplæring tett 
sammen med arbeidslivets behov for kompetanse – og endringene i arbeidslivets 
behov. Det er få år siden «Oppvekstprogrammet» ble gjennomført i Nord-Trøndelag – 
med sterkt fokus på det helhetlige skoleløpet. Dette fokuset bør også ligge til grunn 
for Trøndelags kompetansestrategi, og ikke løsrives og presenteres i egne planer. 
 
Det påstås (side 8) at «På grunn av sterke kunnskapsmiljøer i Trondheim, med 
eksempelvis NTNU og Sintef, skårer Trøndelag høyt på innovasjon, forskning og 
utvikling sammenlignet med andre regioner i Norge. Det er en utfordring at det øvrige 
arbeids- og næringslivet i Trøndelag ikke er spesielt sterke på innovasjon». Denne 
påstanden bør dokumenteres dersom den skal stå som en «sannhet». Vi mener det er 
godt belegg for å si at det er stor grad av innovasjon både i landbruket, 
havbruksnæringa og i offentlig sektor – og Nord universitet spiller i norddelen av 
fylket en viktig rolle i innovasjonsarbeidet i samspill med mange andre aktører. 
Norddelen av fylket har også flere sterke industrimiljøer som driver innovasjon på 
høyt nivå.  
 
Vi er imidlertid enige i at det fremdeles er potensial for mer innovasjon i hele 
Trøndelag, både innenfor offentlig sektor og i næringslivet.   
 
Utfordringer, muligheter og mål (side 12): 
Under «Gode valg for den enkelte og samfunnet» mener vi noen av kulepunktene 
inneholder upresise påstander, for eksempel: … «stor andel voksne som mangler 
grunnleggende ferdigheter» 
Strategidokumentet omtaler karriereveiledning for voksne, og for dem som faller 
utenom arbeidslivet. Dette er viktig og riktig satsing – og må ses i sammenheng med 
rådgiving i skolen. Veiledning både i skoleløpet og for voksne må ta utgangspunkt i 
arbeidslivets stadig hurtigere endringer. 
 
Gode valg for den enkelte og samfunnet (side 16) 
I dette kapittelet kan språket gjerne strammes opp og noen av momentene belegges.  
Karriereveiledning for voksne (3.2.2) er viktig, men det er ikke mindre viktig å drive 
karriereveiledning for unge voksne. Utdanningsvalg og gjennomføring av utdanning 
må følges opp med god karriereveiledning når ungdommene skal ut og finne sin plass 
i arbeidslivet. 
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Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og 
arbeidskraft (side 20) 
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) bør forklares. Dette er et lite kjent begrep 
for de fleste. 
Der det nevnes konkrete eksempler, bør det tilstrebes å finne disse både i by og 
distrikt (kobling studenter og arbeidsliv). Det vil virke positivt for eierskap til 
strategien.  
 
Kompetansestrategien må ha sterkt fokus på overgangene i skoleløpet. I tillegg må 
regionen ha sterkere innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. Skal dette læres 
bort, må det også legges vekt på i lærernes utdanning. Dette må også følges opp med 
styrking av rådgivernes oppgaver i skolen slik at de best mulig kan formidle 
arbeidslivets behov for ny arbeidskraft, og mulighetene som ligger i utdanningene.  
 
Presisering av behovet gode overganger og for mer samhandling mellom 
videregående og høyere utdanning for at elevene lettere kan velge studium og være 
bedre forberedt på overgangen til høyere utdanning (4.2), er et godt eksempel på at 
fokus ikke bør avgrenses til den voksne arbeidsstyrkens kompetanse. Det samme 
gjelder (4.3) om nyskaping, læring og entreprenørskap i hele skoleløpet for å 
forsterke den enkeltes omstillingsevne. 
 
Innovasjons- og entreprenørskapskompetanse må ha fokus helt fra grunnskole, 
gjennom videregående skole – og videre i utdanningsløpene i universitet og 
høgskoler. Da får vi f.eks. både sykepleiere, lærere og ledere som har dette «i blodet» 
og kan videreføre kunnskapen i skolen og på arbeidsplassen. 
 
Samarbeid for kompetanseutvikling – Kompetanseforum Trøndelag (side 32) 
Det foreslås opprettet et kompetanseforum for Trøndelag med regionale 
kompetanseforum i tillegg. Vi støtter modellen med et forum basert på geografisk 
tilhørighet framfor bransje. I et regionalt partnerskap er det avgjørende at hele fylket 
er representert så lenge en får til et godt samspill med kompetanseforum eller andre 
samarbeidsforumer i ulike deler av fylket. Vi ser ofte at verden ser annerledes ut i 
Namdalen enn i resten av fylket og at det trengs differensiering i tiltak.  
 
Andre momenter 
Arbeidslivskartleggingene beskriver entydig at det største behovet for mer, og 
kompetent, arbeidskraft er innen helse og oppvekst, som i det alt vesentlige er 
ivaretatt av det offentlige. Kompetansestrategien bør understreke viktigheten av både 
Nord universitets og NTNUs rolle som kunnskapsleverandører for å dekke disse 
behovene, jamfør også det politiske trykket om studiestedsstruktur i Nord universitet 
siste halvår. Vi synes dokumentet i for liten grad reflekterer Nord universitets rolle. I 
svært stor grad forsyner de nordre del av fylket med fagfolk innen helse og oppvekst. 
 
Det finnes mange eksempler på gode tilbud innen etter- og videreutdanning i dag, 
som også betjener små bedrifter. Men det må gis gode nok rammer for dem som skal 
drive etter- og videreutdanning. Dette krever også politisk fokus og forståelse på 
nasjonalt hold.  
 
Nærhet til kunnskapsleverandører er viktig (f.eks. Nord universitets fire campuser i 
Trøndelag). 
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Behov for, og tilbud om økt kompetanse for den voksne delen av arbeidskrafta, vil i en 
vesentlig grad basere seg på etter- og videreutdanning, og i noen grad omskolering – 
ofte gjennom deltidsutdanning. Strategien bør beskrive hvordan en skal sikre 
fleksibilitet i tilbudet for disse, som ofte er etablerte og har behov for annet 
kompetansepåfyll enn heltidsutdanning på et campus.  
 
I dokumentet (side 12) kan en lese at «det er en utfordring at det øvrige arbeids- og 
næringslivet i Trøndelag ikke er spesielt sterke på innovasjon»  
Dette samsvarer dårlig med bildet som brukes om Trøndelag som en av Europas mest 
innovative og verdiskapende regioner.  Vi stiller derfor spørsmål om det er belegg for 
å si dette. Vi har mange gode eksempler på det motsatte, blant annet 
innovasjonstakten i landbruk og havbruk, som er distriktskommunenes sterkeste og 
viktigste næringer. Forsknings- og innovasjonstakten er kanskje størst i utdannings- 
og forskningsinstitusjonene, men er først reell når den anvendes i praksis. Det skjer 
ute i næringslivet eller i det offentlige. 
 
Namdal regionråd er opptatt av det helhetlige skoleløpet, og i et distriktspolitisk 
perspektiv der vi ønsker at ungdommene kan bo heime så lenge som mulig.  Dette 
øker også sannsynligheten for heimflytting etter høyere utdanning. Dette setter for 
det første krav til selve skolestrukturen, dernest til tilbudsstrukturen.  
 
Skal vi oppnå den fleksibiliteten og endringsevnen som framtidas arbeidsliv vil kreve, 
må vi også ha et utdanningssystem som evner å ta dette opp i seg. Hvis arbeidslivet 
skal klare omstillinger og endringer, må også utdanningstilbudet omstille og endre 
seg. Dette antar vi har gyldighet i hele Trøndelag. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Amund Hellesø  Hege Nordheim-Viken Trygve Jonny Sandvik  Bente Estil 

Ordfører Vikna  Ordfører Høylandet Ordfører Fosnes  Ordfører Lierne 

 

Arnhild Holstad  Per Olav Tyldum Steinar Aspli  Steinar Lyngstad 

Ordfører Namsos Ordfører Overhalla Ordfører Nærøy  Ordf. Namdalseid 

 

Per Helge Johansen Stian Brekkvassmo Hans Oskar Devik Skjalg Åkerøy 

Ordfører Leka  Ordfører Namsskogan Ordfører Røyrvik Ordfører Grong 

 

Olav Jørgen Bjørkås John Einar Høvik 

Ordfører Flatanger Ordfører Osen 

 

 

Ragnar Prestvik 

Daglig leder 
 

Tlf: 913 08 579 
ragnar.prestvik@namdalregionrad.no 
www.namdalregionrad.no 



Firmanavn 

Notat 
Til: Trøndelag Fylkeskommune 

Fra: Frøya Næringsforum 

Kopi: Berit Flåmo, Beathe S Meland 

Dato: 1.03.19 

SV: Høringsnotat/Innspill Kompetansestrategi for Trøndelag 

Bakgrunn: 

 «Målet med kompetansestrategien er blant annet  at enkeltmennesker og virksomheter har 
en kompetanse som gir Trøndelag et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god 
offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Kompetanseforum Trøndelag 
bør være ansvarlig for å utvikle felles kunnskapsgrunnlag som kan gi bedre forståelse for 
behovet for kompetanse og arbeidskraft» 

Konkrete innspill: 

1) «Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som 
møter arbeidslivets kompetansebehov» 

 

«Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging og 

dimensjonering av utdanningene. 

Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp. 

Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse.» 

«Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 
opplæringsløp» 

Frøya kommune er en av kommunene i fylket med lavt utdanningsnivå. Samtidig 
representerer Frøya kommune en av landets største næringskommuner hva angår 
verdiskapning, innovasjon og vekst.  

Her opplever man stor entusiasme og innovasjons vilje. Vi har giganter i havbruk, de fleste 
med lokalt eierskap. Her har vi tradisjon, erfaring og evne til å skape nye arbeidsplasser og 
til å satse på nye forskningsområder. Frøya er en distriktskommune med særpreg og som 
faktisk representerer en betydelig prosentvis verdiskapning av fylkets totale andel 
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For å imøtekomme det totale behovet for kompetanse må vi konkretisere og forberede oss 
på bedre fleksible og tilpassede opplæringsløp spesielt gjennom bedre desentraliserte 
utdannings løp som  sykepleierutdanning og helsefag. Fagbrev, bachelor og mastergrad.  

Dette vil bidra til å imøtekomme den store sykepleiemangelen som vår region har og vil få i 
årene som kommer. En større utnyttelse av digitale løsninger og deltidstilbud til alle de som 
ønsker å videreutdanne seg mens de fortsatt er i jobb. Dette er et lite utnyttet potensiale 
innen dette fagfeltet. 

I tillegg må vi ha en sterkere rekrutteringsfokus i de ordinære programfagene, da 
søknaden til flere yrkesfaglige studieretninger er negativ på Guri Kunna vgs. Dette gjelder 
bla Byggfag, service og samferdsel, helse og oppvekst og automasjon. Øyregionen trenger 
alle disse yrkesretningene. Søknadene til skolested Frøya er fortsatt meget bra, men vi ser 
en tydelig nedgang i søknaden til studiespesialiserende fag etter omorganiseringen. 

Frøya kommune med havbruksnæringa har et enormt behov for kompetent 
arbeidskraft på alle nivå, og bør få et enda sterkere fokus i fylkets 
kompetansestrategi. 

2) Sentralisering: 

«Befolkningen i Trøndelag vokser og sentraliseres. Trondheim og randkommunene har hatt 

sterk vekst de siste årene, mens det i distriktskommuner er nedgang eller flat utvikling i 

folketallet» 

Denne påstanden er generaliserende og lite nyansert. Her bør kompetansestrategien 
ha større fokus på distriktskommuner i vekst. 

Frøya kommune har landets beste befolkningsvekst prosentvis de siste årene. Med 
regionens utviklingsmuligheter knyttet til havbruk, bør dette ha sterk fokus også 
relatert til fylkets kompetansestrategi. 

3)Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig kompetanse og arbeidskraft 

Distriktene har utfordringer med å skaffe yrkesfaglig og akademisk kompetanse. Det er viktig 
at man fortsatt har fokus på et så bredt utvalg av linjer og programfag som mulig og at det 
kan tilbys i egen kommune. 

Alle videregående skoler og skolesteder i distriktet bør tilby studiespesialiserende fag 
lokalt for å stimulere flest mulig til å velge høyere utdanning 

Frøya registrerer en nedgang i antall søkere til studiespesialiserende fag etter 
omorganiseringen ved Guri Kunna vgs. Dette har ikke bare årsak i mindre avgangskull enn 
tidligere. Om få år har vi en ny «boom» i avgangselever fra grunnskolen.  

Trøndelag fylkeskommune har valgt å bygge en ny skole på Frøya. Denne skolen har lokaler 
store nok til større elev grupper som studiespesialiserende fag. I tillegg er betydningen  
særdeles viktig og aktuell  i forholdet til  kompetansemiljøet i Blått kompetansesenter og 
satsningen med «Aqua Labs»  

Vi er bekymret for at denne omorganiseringen kan bidra til en negativ utvikling i valg 
av høyere utdanning og gjøre Frøya til en mindre attraktiv tilflyttingskommune. 
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Trøndelag fylkeskommune 

postmottak@trondelagfylke.no 

 

 

Att: Lisbeth Pettersen 

 

 

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

201864494-12  19/172-6   /TOGR Trondheim, 22.03.2019 

 

    

 

 

Høringssvar: Kompetansestrategi for Trøndelag 
 

Det vises til brev fra Trøndelag fylkeskommune av 14.01.19 med høringsfrist 22.03.19. 

LO har følgende høringssvar.    

  

  

Innledning 

Befolkningen i Trøndelag er samfunnets og arbeidslivets viktigste ressurs for velferd, vekst 

og verdiskapning. Å skaffe arbeid til alle skal være jobb nr. 1. 

 

Den norske arbeidslivsmodellen bygger opp under løpende oppgradering av kompetanse i 

arbeidslivet, og er et godt utgangspunkt og en forutsetning for at vi skal lykkes med dette 

arbeidet.  

 

Viktigheten med å inkludere unge og flyktninger inn i arbeidslivet vil bli en av våre  

viktigste oppgaver fremover, samtidig som at mange voksne mangler grunnkompetanse.  

Vår samfunnsmodell er avhengig av at vi lykkes med dette.  

 

Aktører i kompetansepolitikken for Trøndelag skal være Trøndelag fylkeskommune sammen 

med partene i arbeidslivet. Gjennom trepartssamarbeidet skal partene samarbeide og utvikle 

områdene innenfor kompetansepolitikken.  

 

LO ønsker å svar opp på de tre hovedmålene i kompetansestrategien;  

konkurransedyktig næringsliv, effektiv og god offentlig sektor og færre utenfor arbeidslivet.  

I tillegg vil vi svare på 6.1 kompetanseforum. 
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Konkurransedyktig næringsliv 

Det største konkurransefortrinnet til Trøndelag og Norge er Den norske modellen. Dette gir 

oss god omstillingsevne og høy sysselsetting og forhold til andre land. Et godt etablert 

trepartssamarbeid gjør også at man håndterer «kriser» som konjunktursvingninger.  

 

Det er i dag stor mangel på grunnkompetanse fra videregående opplæring blant voksne.  

LO  ønsker å foreslå en enda mer tydeliggjøring for et bedre samordnet tilbud til voksne med 

svake grunnleggende ferdigheter. Trøndelag fylkeskommune sine ansatte som jobber med 

næringsliv og kompetanse skal ha kjennskap til Hovedavtalen sine bestemmelser når det 

gjelder kompetanseutvikling. Det er viktig at vi henger med i utviklingen, slik at det ikke 

fører til utenforskap og et mer todelt arbeidsliv. Hovedavtalens bestemmelser er med på å 

sikre bred medvirkning fra både ledelse og tillitsvalgte slik at tiltakene treffer.  

 

Karrierveiledning vil ha en sentral rolle i Trøndelag. LO foreslår at karrieresentrene 

opprettholdes som partnerskap og at det tilføres nok ressurser til å gi et tilbud i hele 

Trøndelag. Karrieresentrene vil kunne påvirke til gode valg i omstillinger.  

Flere næringer i Trøndelag blir berørt av omorganisering/nedlegging på arbeidsplassen,  

som kan stille krav til raske omstillinger. Trøndelag fylkeskommune ved karrieresentrene skal 

utarbeide virkemiddelapparat ved omstillinger for å forhindre at ansatte skal havne utenfor 

arbeidslivet. Karrieresentrene driftes av Trøndelag fylkeskommune. Partene i arbeidslivet og 

NAV deltar i partnerskapet.  

 

Næringslivet skal også gjøres kjent med bedriftsintern opplæring. Vi anbefaler at det settes 

inn en setning om dette i Kompetansestrategien.  

 

Fagskolene har en stor betydning for etter- og videreutdanningen. Fagskolene er nå blitt 

«anerkjent» som høyere utdanning for fagarbeidere, og tilbudet må derfor settes likt med 

tilbudene om høyere utdanning. Fag- og svennebrev må fremmes som yrkesvei mot høyere 

utdanning uten at man trenger å ta «strafferunde» med påbygg.  

 

 

En effektiv og god offentlig sektor 

En sterk offentlig sektor er en annen grunnpilar i Den norske modellen. Dette er helt 

avgjørende for at vi i Norge har skapt et samfunn med relativt små forskjeller.  

Sysselsettingen i offentlig sektor utgjorde 30 % av den totale sysselsettingen i Norge i 2016. 

De jobber med å levere viktige tjenester til lokalbefolkningen.  

Velferdssamfunnet vårt sikrer blant annet rett til utdannelse, helse- og velferdstjenester,  

vei, jernbane, strømnett og bredbånd.   

Trøndelag fylkeskommune må satse på utvikling og innovasjon i samarbeid med de 

Trønderske kommunene. Riktig og nok kompetanse for å utføre offentlige tjenester blir viktig. 

Utviklingen må skje i samarbeid og samspill med ansatte/tillitsvalgte og brukere. 

Helsesektoren er en av bransjene i offentlig sektor som vil ha et stort behov for kvalifisert 

arbeidskraft. For å imøtekomme denne utfordringen må dette være et satsningsområde.  

NAV og KS sine målinger bør også brukes aktivt i dette arbeidet.   
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Færrest mulig utenfor arbeidslivet 

Fag- og yrkesopplæringen skal bygges opp i tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og 

Trøndelag fylkeskommune. Arbeidslivets behov for arbeidskraft må være styrende for 

tilbudsstrukturen i videregående opplæring, og man må evne å snu seg etter 

kompetansebehovet gjennom å opprette og legge ned utdanningstilbud.  

Det ligger ulike fremstillinger av alvoret i dagens arbeidsmarkedssituasjon. Man må se 

statistikkene i sammenheng. Den samlede andelen i jobb er lavest på 20 år.  

Mer enn halvparten av de som står utenfor arbeidslivet har ikke fullført videregående 

opplæring. Alt for mange dropper ut av videregående, særlig yrkesfag. Det er viktig at 

Trøndelag fylkeskommune fortsetter sitt arbeid med yrkesløfte og følger opp 

samfunnskontrakten med å skaffe flere læreplasser slik at alle kvalifiserte søkere får 

læreplass. Satsningen på kompetanse er en viktig del i Den norske modellen.  

 

Innvandrernes kompetanse må benyttes bedre og innvandrernes medbrakte kompetanse må 

anerkjennes bedre. For innvandrere med lite arbeidserfaring og grunnutdanning må 

ferdigheter og norskopplæring prioriteres. Det er viktig at digital opplæring og norsk 

arbeidsspråk blir en del av opplæringen til innvandrere.  

 

LO er også på lik linje med høringsutkastet opptatt av digitalisering og robotisering av 

arbeidslivet. Dette vil kreve økt omstilling både for virksomheter og arbeidstakere. Dette fører 

til at de med minst formell kompetanse i arbeidslivet må prioriteres gjennom god 

karriereveiledning og mulighet til riktig og tilrettelagt grunnskolering, videre- og 

etterutdanning. 

 

 

Kompetanseforum i Trøndelag 

LO er positiv til et godt sammensatt Kompetanseforum som må bestå av arbeidslivets parter 

og utdanningsinstitusjoner. Det er viktig at sammensetingen har representanter med god 

kompetanse på arbeidslivets behov i Trøndelag.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

LOs distriktskontor Trøndelag 

 

Kristian Tangen 
(sign.) 

 

 Tone A. Vorseth 

Graneggen 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 



 

 

Næringsalliansen for Trøndelag  
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Trøndelag fylke 
v/Fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen 
(sendes kun elektronisk til postmottak@trondelagfylke.no) 
 

Trondheim 22. mars 2019 
 

Høringsuttalelse Kompetansestrategi for Trøndelag (ref 201864494-12) 
 
Næringsalliansen for Trøndelag (NAT) er et samarbeidsforum for samtlige 35 
næringsforeninger i Trøndelag med ca. 4.500 medlemsbedrifter spredt over hele fylket. NAT 
har med interesse lest utkastet til Kompetansestrategi for Trøndelag. Dokumentet gir en 
meget god bakgrunnsinformasjon om kompetansesituasjonen, både med tanke på status i 
dag og i fremtiden. Vi er enige i at fremtidens utfordringer i samfunnet i stadig sterkere grad 
krever et utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse, samt at en 
god dialog med fylkets nærings- og arbeidsliv vil være viktig i dimensjoneringen av 
utdanningen. 
 
Vi har noen innspill til utformingen av kompetansestrategien. 
 
Gjennomgående i dokumentet savnes en konkret beskrivelse av hvordan måloppnåelse skal 
måles. Det er viktig at vi kan dokumentere effekter av de mange gode mål som er satt med 
tilhørende tiltak som er beskrevet for å nå disse. For eksempel er det i kapittel 4, 
Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft, satt 
følgende mål: «Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov», med flere underpunkter med delmål. Vi foreslår her at det utarbeides 
tidsbestemte milepæler som viser når målet og delmålene skal være oppnådd, og hvordan vi 
skal definere/måle om vi har oppnådd det vi ønsker ifht. kompetansestrategien. Denne 
måten å måle resultater på bør gjennomføres i alle kapittel der mål og delmål er beskrevet. 
 
Det beskrives videre i kap. 4 at ungdommens ønsker og arbeidslivets behov skal styre 
dimensjoneringen av tilbudet i videregående opplæring. Disse bør vektes ulikt, slik at 
arbeidslivets behov er styrende. Deretter bør tilgjengelige ressurser legges til grunn før 
endelig beslutning av tilbud. 
 
For å finne arbeidslivets behov kan man søke opp det som finnes av eksisterende 
undersøkelser og analyser, eller utarbeide egne undersøkelser spesielt for de ulike regioner i 
Trøndelag fylke. Vi vet at kystkommunene og blå næring har et helt annet kompetansebehov 
enn f.eks. innlandet. Det bør derfor være et viktig tema for de ulike kompetanseforumene å 
kartlegge og definere fremtidig behov basert på de ulike utfordringene og strukturene i 
fylkets nærings- og arbeidsliv (jfr. siste avsnitt i dette brevet). 
 
Et godt poeng i strategien er klargjøringen av behovet for forutsigbarhet for både elever og 
fagmiljø ved at dimensjoneringen av utdanningstilbud settes ut fra normal aktivitet i 
arbeidslivet, og ikke topp og bunn i konjunkturene. Målsetningen med å løfte fagskolene i 
det norske utdanningssystemet anses også som svært fornuftig da dette kan bidra til å 
styrke næringslivets konkurransekraft lokalt og regionalt. 
 



 

 

Næringsalliansen for Trøndelag  
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I kap. 5 er lærlingeordningen beskrevet som et helhetlig utdanningsløp over 4 år. Det vil si at 
en lærling er å anse som en elev. For da å stimulere flere bedrifter til å ta inn lærlinger bør 
det utarbeides konkrete tiltak som gjør det mer attraktivt å ta ansvaret ved opplæring av 
unge. Et eksempel på dette kan være å starte opp en prosess for å innføre fritak av 
arbeidsgiveravgift for lærlinger. I denne sammenheng bør dessuten opplæringskontorene 
involveres for å få en bedre innsikt i prosessene og rutinene i grenselandet elev og 
arbeidsliv. 
 
Flere steder i kompetansestrategien nevnes trainee-ordninger som et viktig tiltak. Dette 
støttes da vi har en rekke eksempler på nyutdannede som etter endt trainee-periode blir 
igjen i kommunen og fortsetter sitt arbeidsliv og, i mange tilfeller, etablerer seg med familie. 
For å ytterligere styrke trainee-ordningene og kompetansetilgangen mener vi at en 
samkjøring av disse vil være svært gunstig, både med tanke på drift og markedsføring, samt 
å kunne gi et bredere tilbud til studenter som kan være interessert.  
 
I denne sammenhengen er det også naturlig se på NTNU og Nord Universitet sine roller i 
hele fylket. Det er viktig at de er mer aktive ute i de ulike deler av Trøndelag slik at vi kan 
oppnå en større grad av innovasjon i fylkets arbeids- og næringsliv. En tettere kobling 
mellom FoU og næringsliv kan gjøre det mer attraktivt for nyutdannede med høyere 
utdannelse og søke seg til kompetansekrevende stillinger ute i regionene.  
 
Det nevnes i flere sammenhenger behovet for å inkludere flere voksne i arbeidslivet og 
inkludering av innvandrere, herunder godkjenning av utenlandsk utdanning. Her er det viktig 
at norsk-opplæring får en tydelig plass og vektes høyt. Det å beherske norsk er i mange 
tilfeller en forutsetting for å kunne komme i arbeid og bidra med sin kompetanse. Det anses 
her som naturlig å koble på NAV og se kompetansestrategien i sammenheng med tiltak som 
f.eks. arbeidspraksis som allerede er et velfungerende tiltak innenfor NAV-systemet. Dette 
gir både arbeidstakere som står utenfor mulighet til å komme inn i arbeidslivet igjen, og 
samtidig muligheter for arbeids- og næringsliv til å prøve ut arbeidstakere med en 
kompetanse de normalt ikke ville ha ansatt, særlig sett i lys av endringene i 
arbeidsmiljøloven §14-9. 
 
Til slutt vil vi også poengtere viktigheten for å legge til rette for regionale kompetanseforum 
i tillegg til Kompetanseforum Trøndelag. Kompetansebehovet er svært forskjellig i de ulike 
regioner fra kyst til innland, og behovene til arbeids- og næringslivet i hele fylket vil derfor 
bli best ivaretatt ved en slik organisering. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsalliansen for Trøndelag 
 

 
Berit Rian 
Leder 
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Høringsuttalelse med innspill til «Kompetansestrategi for Trøndelag» 
 

Viser til plandokumentet «Kompetansestrategi for Trøndelag» samt dialog og høringsmøte 

mellom Trøndelag fylkeskommune og Fosenregionen den 12.mars 2019. 

Fosenregionen består at følgende kommuner; Bjugn kommune, Indre Fosen kommune, Osen 

kommune, Roan kommune, Ørland kommune og Åfjord kommune, som samarbeider og 

samfunnsutvikling og tjenesteleveranser gjennom Fosen Regionråd. 

 

Kompetansestrategien for Trøndelag presenterer en ambisiøs strategi for Trøndelag, 

Fosenregionen skal aktivt ta del i å nyttiggjøre, bidra til å utvikle, og etterstrebe å holde tritt 

med ambisjonene.   

 

Til høringen har Fosenregionen samlet følgende innspill og kommentarer: 

 

Form og prosess  

Det er en veldig god arbeidsform å møtes til regionale dialogmøter med flere planer samlet. 

Fosenregionen forberedte innlegg om status, muligheter og utfordringer sett fra kommunene 

som ble presentert under dialogmøte med fylkeskommunen den 12.mars 2019.  

 

Målene for kompetansestrategien 

Hovedmålene for strategien støttes og etterleves fra Fosenregionen, i tillegg fremsettes et 

innspill til å ta med følgende under pkt 2:  

2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets kompetansebehov 

og naturressursene. 

 

Kompetanseforum Trøndelag 

Opprettelsen av et slikt forum støttes fra Fosenregionen, det at regionene i Trøndelag kommer 

sammen og målrettet jobber med kompetanse vil styrke Trøndelag samlet. Definert mandat og 

funksjon vil være viktig for dette forumet. 

Innspill; Hvem representerer næringslivet, hvem har mandat til å bære næringslivets interesser 

og stemme inn i et slikt forum? Ber om at dette belyses og at det utredes bredt på hvem/hvilken 

organisasjon som kan påta seg denne viktige oppgaven inn i kompetanseforum for Trøndelag. 

Kan Trøndelag fylkeskommune initiere-tilrettelegge-etablere et næringsnettverk/klynge for 

kompetanse?  

 

 

Trøndelag fylkeskommune 

postmottak@trondelagfylke.no 
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Befolkning og næringsliv 

Trøndelag har for få trøndere og Fosenregionen har for få fosninger!  

Kompetansestrategier og analyser bør utføres jevnlig og i takt med arbeidsliv og 

næringsutvikling i regionene i Trøndelag. Utdanning, videre- og etterutdanning må være mest 

mulig fleksibelt og tilpasses næringsstrukturen i regionene og best mulig framtidas behov.  

Desentralisert skolestruktur for den videregående opplæringen er meget viktig at opprettholdes 

for Trøndelag fremover. Ungdommene må beholdes i distriktene hvis vi skal kunne høste og 

bygge konkurransedyktig næringsliv av naturressursene. Det er helt avgjørende for fremtidig 

yrkesvalg og bosetting at ungdommene gis kunnskap om lokalt næringsliv. Samhandling 

mellom næringsliv og utdanning bør videreutvikles og tilrettelegges for i kompetansestrategien 

for Trøndelag. 

 

Globalisering 

Å oppleve ulike deler av verden, bli kjent med andre kulturer, naturressurser og arbeidsliv er 

utviklende for et hvert samfunn. Dette er godt ivaretatt i målsettingene for 

kompetansestrategien for Trøndelag, det bør arbeides med å tilrettelegge for mere utveksling og 

hospitering. 

 

Deling 

Å dele kunnskap, åpne for innsyn og medvirkning er vesentlige komponenter i en 

kompetansestrategi. Gi tilgang til kunnskap for alle deler av befolkningen gjennom gode 

digitale plattformer og verktøy. Kunnskap om hverandre- arbeidsliv og utdanningsarena, 

lærende nettverk mellom regioner i Trøndelag styrker kompetansen samlet og enkeltvis. 

 

 

Fosen Regionråd 

 

 

 
 

Ogne Undertun, ordfører Bjugn kommune   John Einar Høvik, ordfører Osen kommune 

 

 
 

Vibeke Stjern, ordfører Åfjord kommune  Tom Myrvold, ordfører Ørland kommune 

      
 

Steinar Saghaug, ordfører Indre Fosen kommune  Einar Eian, ordfører Roan kommune 
 

 

      





Fra: Borghild Husdal Buhaug 
Sendt: fredag 22. mars 2019 15:22 
Til: Postmottak Trøndelag fylkeskommune 
Kopi: Lisbeth Pedersen; Arild Ofstad; Erik Bergfjord 
Emne: høringssvar Kompetansestrategi 
Vedlegg: Høringssvar kompetansestrategi Rissa Leksvik.docx 
 
Hei 
Vedlagt høringssvar for Kompetansestrategi fra Rissa og Leksvik videregående skoler. 
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Høringssvar kompetansestrategi fra Rissa og Leksvik videregående skoler 

Kommentarer til Målgruppe og avgrensing av strategien side 8: Dimensjonering av tilbud i 

videregående skoler gjelder både for ungdom og voksne i voksenopplæring. Hvordan skal dette 

forstås? 

Kommentar til Regionale føringer side 10: Desentralisert skolestruktur og tilbudsstruktur må styrkes 

ytterligere. Det er viktig å sikre god karriereveiledning med stor nok ressurs og god nok kompetanse. 

Bør være desentralisert slik som tilbudet.  

Kommentar til punkt 4 side 20 om utvikling av opplæringstilbudene i regionen -  tilrettelegge 

utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 

opplæringsløp: Det må tilrettelegges for kompetanseheving på dagtid, blant annet for 

minoritetsspråklige. Disse er som regel avhengig av barnehage og kollektivtilbud (har ikke førerkort). 

Også bedrifter ønsker utdanning/etterutdanning for sine ansatte på dagtid. Det er nødvendig å være 

fleksibel, dette betyr arealbehov på både dagtid og kveldstid.   

Kommentar til punkt 4,2 siste ledd side 23: Dette er ikke presist. Det er kun i Norge at nesten 100% 

av avgangselevene fra grunnskolen starter i videregående opplæring. De fleste av de som ikke 

fullfører i Norge, begynner ikke i vgs i de øvrige OECD-landene. 

Kommentar til punkt 4,4 siste ledd. Behovet for grunnleggende språkferdigheter må presiseres i 

dokumentet. Inntak av voksne i vanlig videregående skole med finansiering bør være et virkemiddel 

(fylle opp klasser). 

Og en kommentar til slutt: Voksenopplæring betinger realistisk finansiering. Både 

koordineringsskoler og samarbeidsskoler bør motta et grunntilskudd for å sikre stabil drift. 

 

Med hilsen  

Rissa videregående skole v/rektor Arild Ofstad 

Leksvik videregående skole v/ rektor Erik Bergfjord 

Prosjektrektor Borghild Husdal Buhaug 

 

 

 



Høringssvar kompetansestrategi fra Rissa og Leksvik videregående skoler 

Kommentarer til Målgruppe og avgrensing av strategien side 8: Dimensjonering av tilbud i 

videregående skoler gjelder både for ungdom og voksne i voksenopplæring. Hvordan skal dette 

forstås? 

Kommentar til Regionale føringer side 10: Desentralisert skolestruktur og tilbudsstruktur må styrkes 

ytterligere. Det er viktig å sikre god karriereveiledning med stor nok ressurs og god nok kompetanse. 

Bør være desentralisert slik som tilbudet.  

Kommentar til punkt 4 side 20 om utvikling av opplæringstilbudene i regionen -  tilrettelegge 

utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede 

opplæringsløp: Det må tilrettelegges for kompetanseheving på dagtid, blant annet for 

minoritetsspråklige. Disse er som regel avhengig av barnehage og kollektivtilbud (har ikke førerkort). 

Også bedrifter ønsker utdanning/etterutdanning for sine ansatte på dagtid. Det er nødvendig å være 

fleksibel, dette betyr arealbehov på både dagtid og kveldstid.   

Kommentar til punkt 4,2 siste ledd side 23: Dette er ikke presist. Det er kun i Norge at nesten 100% 

av avgangselevene fra grunnskolen starter i videregående opplæring. De fleste av de som ikke 

fullfører i Norge, begynner ikke i vgs i de øvrige OECD-landene. 

Kommentar til punkt 4,4 siste ledd. Behovet for grunnleggende språkferdigheter må presiseres i 

dokumentet. Inntak av voksne i vanlig videregående skole med finansiering bør være et virkemiddel 

(fylle opp klasser). 

Og en kommentar til slutt: Voksenopplæring betinger realistisk finansiering. Både 

koordineringsskoler og samarbeidsskoler bør motta et grunntilskudd for å sikre stabil drift. 

 

Med hilsen  

Rissa videregående skole v/rektor Arild Ofstad 

Leksvik videregående skole v/ rektor Erik Bergfjord 

Prosjektrektor Borghild Husdal Buhaug 
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Innspill – Kompetansestrategi for Trøndelag  
Viser til brev fra fylkeskommunen av 14.01.2019 vedrørende innspill til Kompetansestrategi for 
Trøndelag. 
 
Høringsutkastet Kompetansestrategi for Trøndelag gir etter vår mening godt uttrykk for 
fylkeskommunenes høye ambisjoner på området. Det må være en målsetting at regionen på 
best mulig måte utnytter regionens fordeler i videreutvikling av eksisterende og nyetablering av 
et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Tilgjengelig riktig kompetanse til rett tid, 
samtidig med tilstedeværelse av en ambisiøs og kompetent forvaltning er essensielt for å oppnå 
denne målsettingen.  
 

Sjømat Norge representerer sjømatnæringen i regionen og medlemmene består av bedrifter 
innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, fiskehelse, biomarin industri, teknologi og service. 
Regionen er ledende innen mange områder av den marine verdikjeden og har et uutløst 
potensial for videre utvikling og vekst. Sjømatnæringen har en høy innovasjonstakt, er i stadig 
omstilling og er kunnskapsdrevet. Behovet for kompetent arbeidskraft er stort – på alle nivå, og 
med bakgrunn i den rivende utviklingen som foregår er også behovet for omstilling til tider 
stort. 
 
Det er næringen selv som best vet hvor skoen trykker. Det er derfor svært viktig å involvere 
næringen i arenaer som er behovsfokusert. Vi vil derfor sterkt støtte forslaget om etablering av 
et kompetanseforum. Et tilbud om kompetanseoppbygging tilpasset skiftende behov er ikke 
noe en setter opp på kort tid. Det er derfor viktig at næringene gir innspill om framtidens behov 
og er dedikert på dette. Tilbud på kompetent arbeidskraft vil være et resultat av innspill på 
nærmere bestemte definerte behov opptil flere år i forveien. Vi tror at et kompetanseforum 
kan være et slikt møtested hvor blant annet behov og muligheter blir diskutert og fulgt opp. 
 
I forhold til tidligere vil livslang læring være mer aktuelt framover. Dette vil innebære behov for 
oppbygging av ny kompetanse mer tilpasset, nær sagt, den til enhver tid etterspurte 
kompetanse. Dette vil gjelde både fast ansatte og arbeidssøkende. Modulbaserte 
opplæringspakker, nettbasert, regional/lokal tilgjengelighet vil være viktig da det vil være 
vanskelig for mange bedrifter å sende medarbeidere vekk for 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
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videreutdanning/kompetanseoppbygging over lange tidsrom. Ulike samarbeidskonstellasjoner 
bedrift/næring og forvaltning vil kunne ivareta både arbeidstaker og arbeidsgivers interesser. 
Dette bør også ses i sammenheng med etablerte, velfungerende arbeidsmarkedsområder.  
 
Når de gjelder karriereveiledning så har vi tro på at slik veiledning vil være mest formålstjenlig 
hvis den knyttes opp mot aktiv deltakelse fra næringslivet, og selvfølgelig næringsliv fra alle 
bransjer. Kontakt, besøk, informasjon fra næringsliv som til syvende og sist skal ansette 
arbeidstakere, mener vi vil ivareta interessene til arbeidstaker/arbeidsgiver bedre enn en 
rendyrket offentlig karriereveiledningstjeneste. Vi støtter at ansvar for administrasjon og 
gjennomføring tillegges det offentlige, men med en sterk involvering og kontakt med 
næringslivet. Kompetanseforumet kan utvikles til også å bli et godt redskap i denne 
sammenheng.  
 
Regionen er godt skodd med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i verdensklasse, noe som 
gir næringslivet en unik sjanse til å rekruttere spisskompetanse i et bredt utvalg. I samarbeid 
med næringslivet, fylkeskommunen som skoleansvarlig og høyere utdannelse/forskning så bør 
forholdene ligge godt til rette for at regionen har tilgang til rett kompetanse til rett tid. I dette 
ligger det også at en er i en god posisjon til å ha innovativ kompetanse som kan bidra til å 
videreutvikle næringslivet i regionen.   
I sjømatnæringssammenheng er særlig kompetansesentre/industrisentre som Øyrekka og Ytter 
Namdalen viktige for rekruttering, opplæring og innovasjon. Det er derfor viktig at aksene 
Øyrekka-Trondheim, Trondheim-Ytter Namdalen vektlegges i operasjonaliseringen av en 
kompetansestrategi for Trøndelag.  
 
Som innledningsvis nevnt, synes vi at utsendte kompetansestrategi for Trøndelag gjenspeiler at 
fylkeskommunen har høye ambisjoner på området, noe vi applauderer. Selv om det ikke er 
vanskelig å være enig i de tre hovedmålene som er satt opp for kompetansestrategien, så 
gjenstår et godt stykke arbeide for å få en velfungerende operasjonalisering av strategien. 
Strategien kan fort gi inntrykk av at det blir «mye ord og mye formuleringer» som i liten grad 
peker mot konkrete handlinger. Arbeidet med handlingsplanen vil derfor, etter vårt syn, bli 
avgjørende for hvordan regionen utvikler og utnytter relevant kompetanse framover. Kvaliteten 
på involvering av tilbydere av kompetanse og mottakerne og brukerne vil derfor være 
avgjørende for resultatet.  
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Knut A. Hjelt   
Regionsjef Sjømat Norge havbruk midt  
 
 
 
 
 
  



KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG 
Høringsuttalelse fra Ungdommens fylkesutvalg  

 

Representanter fra arbeidsgruppen for Kompetansestrategi for Trøndelag var til stede på møte i 

Ungdommens fylkesutvalg (UFU) 02.03.19 og orienterte om strategien. Vi setter stor pris på at 

administrasjonen tar seg tid til å informere om pågående planarbeid. Dette er med og gir oss et 

bedre grunnlag for å komme med gode innspill sett fra et ungdomsperspektiv.  

 

Målgruppen for strategien er hovedsakelig den voksne befolkningen og deres behov for 

kompetanseutvikling for å møte arbeidslivets kompetansekrav. Opplæringstilbudet i grunnskolen 

berøres likevel i strategien, noe UFU synes er helt nødvendig. Strategien ønsker å synliggjøre 

viktigheten av tidlig innsats, økt gjennomføring, sammenheng og helhet i skoleløpet, god 

karriereveiledning og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Mange av disse punktene går igjen i 

arbeidsprogrammet som ble jobbet fram og vedtatt på Ungdommens fylkesting 2018:  

 

- UFU skal arbeide for å styrke rådgivertjenesten ved samtlige skoler i Trøndelag. UFU skal 

også jobbe nasjonalt for en bedring av faget «Utdanningsvalg».  

 

- UFU skal jobbe for å få flere hospiteringsdager for ungdomsskoleelever på videregående. 

Muligheten til å hospitere på de linjene man velger selv må være til stede, uavhengig av om 

linjene tilbys på nærmeste videregående skole eller ikke.  

 

- UFU skal ha en representant i Lærlingerådet i Trøndelag.  

 

- UFU skal arbeide for full dekning av lærlingeplasser.  

 

- UFU skal jobbe for tettere samarbeid mellom de videregående skolene og aktuelle bedrifter i 

nærområdet. Dette gjelder særlig yrkesfagene. UFU skal også arbeide for at linjetilbudet ved 

de ulike videregående skolene skal samsvare med aktuelle jobbsektorer i nærområdet.  

 

- UFU skal jobbe for at de lokale videregående skolen i distriktene ikke skal legges ned, da de 

er viktige for å få ungdom til å bli boende i lokalsamfunnene sine.  

 

- UFU skal jobbe for å forbedre bruken av IKT i skolen.  

 

- UFU skal jobbe for en tettere oppfølging av lærlinger ut i bedrifter, ikke bare på år nummer 

en, men også på år nummer to. UFU skal jobbe for tettere samarbeid mellom lærling og 

skole.  

 

- UFU skal jobbe for å påvirke utredning av faget «Livsmestring».  

 

- UFU skal jobbe for at hybelboere i større grad skal bli en prioritet på de videregående 

skolene. Hybelkontakter skal involveres mer i hybelboernes liv.  

 

Høringsutkastet vektlegger verdien av utvikling av valgkompetanse, og at dette gir et godt grunnlag 

for valg som skal tas senere i livet. Dette henger sammen med både faget utdanningsvalg og 

rådgivertjenesten. Flere UFU-medlemmer opplever at utdanningsvalgtimene blir nedprioritert av 

skole og lærere. Dette er uheldig, og noe UFU ønsker å sette fokus på. Rådgivertjenesten er også 



viktig for ungdommers utvikling av valgkompetanse. Resultater fra Omdømme-undersøkelsen viser at 

rådgiver på skolen kommer langt bak i rekken av faktorer som påvirker elevene når de skal velge 

utdanning. Foreldre har mest påvirkning, og både venner og internett ligger høyere på lista enn 

rådgiverne i skolen. UFU erfarer at det er store forskjeller i kvaliteten på rådgiverarbeidet fra skole til 

skole. Gode rådgivere er viktig! Elevene oppfatter det som at enkelte lærere får rådgiverrolle uten at 

kvalifikasjoner er lagt til grunn. Rådgiverne bør være egnet, ha god oversikt og god tid. En sterk og 

personorientert rådgivningstjeneste vil hjelpe ungdommene til å ta valg som øker sjansen for at flere 

gjennomfører og består utdanningsløpet de har valgt. Kanskje kan økt kvalitet i rådgivertjenesten 

også føre til at den klatrer høyere i rekken av årsaksfaktorer som ligger til grunn for ungdommenes 

valg av utdanning.  

 

Trøndelag har en desentralisert skolestruktur. Ungdommens fylkesting har vedtatt at de ønsker å 

beholde de videregående skolene i distriktene. Verdien av å kunne være hjemmeboer lengst mulig er 

stor – det er ikke alltid enkelt å flytte fra foreldre, venner, fritidsaktiviteter og de faste rammene i 

ung alder. 

  

Flere av UFU-representantene har vært på bedriftsbesøk i ungdomsskolen, men det er ulik praksis fra 

kommune til kommune og mellom den enkelte skole. Det er også forskjeller mellom kommunene om 

de har ordninger for å tilby sommerjobb til ungdom. Både bedriftsbesøk, hospiteringsdager i 

arbeidslivet for elever i videregående skole, og sommerjobb kan være med og øke ungdommenes 

bevissthet og kjennskap til lokalt næringsliv. Dermed kan sjansen for at man ser etter muligheter for 

å kunne flytte tilbake etter endt utdanningsløp øke.   

 

I følge strategien er det store muligheter for variasjon og fleksibilitet i den videregående opplæringen 

som kan tas ut dersom skole, arbeidsliv og andre virkemiddelaktører samarbeider tett. UFU er enig i 

dette. På små steder kan for eksempel opplæring i bedrift vurderes som et alternativt løp hvis man 

ønsker å ta yrkesfaglig utdanning som ikke tilbys på nærskolen. Små skoler kan også slå sammen 

elevgrupper fra ulike yrkesfagklasser i samme fag. Dette kan i tillegg være positivt for skolemiljøet.  

 

UFU er optimistiske på vegne av framtidens arbeidsliv. Grønt skifte og økt digitalisering vil føre til 

effektive løsninger og et framtidsrettet og moderne arbeidsliv. Det vil sannsynligvis komme 

utdanningsvalg vi ennå ikke kjenner til, og framtidens arbeidstakere må være omstillingsdyktige. UFU 

ser på den andre siden utfordringene ved dette, for eksempel at det kan bli flere som faller av i 

arbeidslivet fordi man ikke klarer å tilegne seg den digitale kompetansen som er nødvendig. 

Forbedring av bruken av IKT i skolen er et av områdene UFT er opptatt av – skoler og skoleeiere må 

holde følge med den teknologiske utviklingen, også for å gjøre elevene best mulig rustet til videre 

studier og arbeidsliv.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Ungdommens fylkesutvalg 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.  



   

 

Åfjord videregående skole 

Åveien 8, 7170 Åfjord | Telefon: 74 17 68 00 I Epost: postmottak.afjord@trondelagfylke.no 

 
 
 
        
 

 
Høringssvar fra Åfjord videregående skole  

Kompetansestrategi for Trøndelag 

 

Strategidokumentet som er til høring viser at Trøndelag fylkeskommune har store 

ambisjoner og gode intensjoner for kompetanseutvikling fremover, og det er vi glade for.  

Vi velger likevel å trekke frem noen aktuelle utfordringer som opptar oss spesielt.   

 Manglende dimensjonering for voksne i ordinær videregående opplæring. 

Den manglende dimensjoneringen for voksne i videregående utdanning er blitt en stor 

utfordring for kommunene på Nord-Fosen. Dette gjelder flere kategorier uten ungdomsrett.  

Det er ulike årsaker til at unge og voksne er i en situasjon som gjør at de ikke har 

kompetansen de trenger for å kunne kvalifisere seg for det lokale arbeidsmarkedet. Det kan 

være flyktninger som står uten rett fordi de har utdanning fra hjemlandet, voksne som av 

ulike årsaker har falt ut av videregående utdanning på grunn av psykiske vansker eller fysisk 

sykdom, andre som har brukt opp retten sin og som erfarer at den videregående opplæring 

de har gjennomført ikke samsvarer med det arbeidet de kan klare å stå i.  

Opplæringstilbudet i dag dimensjoneres etter antall 16 åringer med ungdomsrett. Dette 

utfordrer skolen spesielt, særlig med tanke på økonomi. Det betyr for eksempel at hvis det 

er 9 registrerte søkere med ungdomsrett på byggfag, så får skolen 9 plasser, selv om det er 

plass til 15. Det er irrelevant hvor mange voksne som står på søkerlista. 

Denne dimensjoneringen har de siste årene ført til at ved skolestart har mange voksne stått 

på venteliste uten å få plass gjennom inntaket.  

Både kommuner og Nav fortviler og ber skolen vurdere å ta inn noen av disse elevene i 

tillegg. De har gjort et godt forarbeid for å sikre at de aktuelle søkerne både er klare for 

videregående opplæring, og at det vil være behov for dem i lokalt næringsliv etter endt 

skolegang.  

Om skolen tar inn elever i tillegg etter inntaket, innebærer dette at det ikke følger 

finansiering med. Det dreier seg ofte om voksne som både trenger språkstøtte og annen 

tilrettelegging. Skolens budsjett beregnes blant annet ved at antall plasser ganges opp med 

en elevsats. Elever som skolen velger å ta inn i tillegg til ordinært inntak, følger det ingen 

ressurser med.  

Dette er blitt en stor utfordring for både skolen, Kommuner og NAV lokalt. Skolen føler et 

samfunnsansvar for å bidra til både integrering og kvalifisering for arbeidslivet.  



Gjennom denne høringen ber vi fylket om å ta disse utfordringene inn i sin 

kompetansestrategi, slik at det blir klart hva som forventes av de videregående skolene i 

forhold til samfunnsoppdraget.  

Det kan ikke være tvil om at en utvidet dimensjonering som også innebærer voksne vil være 

samfunnsøkonomisk lønnsømt. Hvis skolene blir nødt til å si nei til å ta elever av økonomiske 

hensyn, blir konsekvensen at mange voksne blir stående på vent. Veien ut i arbeidslivet blir 

vanskeligere. Vi ser også at det er viktig for mange voksne elever å få sin opplæring lokalt på 

grunn av forpliktelser knyttet til familie.  

       
 Ressurssentrene/samarbeidsskolenes rolle fremover. 

Stadig flere vil ha behov for påfyll av kompetanse gjennom et helt arbeidsliv. Ingen skal gå 

ut på dato. Her har ressurssentrene en nøkkelrolle i dag, og vi ser det også som viktig 

fremover.  

Ressurssenteret ved Åfjord vgs. arbeider tett med kommunene Roan, Åfjord og Osen, NAV, 

andre skoler og lokalt næringsliv for å kartlegge behov og organisere opplæring lokalt. Det 

dreier seg både om arrangering av kurs og lengre opplæringsløp, som f.eks. fagbrev.  

Ressurssentrene ved de videregående skolene i distriktet samarbeider ofte om opplæring og 

de svarer ut meldte behov relativt raskt. Fagnettverket for ressurssentrene bør videreføres i 

ny kompetansestrategi fordi det er en viktig samarbeidsarena. Kommuner og næringsliv har 

ulike kompetansebehov som til sammen dekkes av alle skolene i fylket. Det vil bety at 

samarbeidsskolene vil ha ulike satsinger avhengig av behovet lokalt.  

Det har vært stor usikkerhet knyttet til ny struktur på voksenopplæring, og det har vært 

relativt uklart hvilken rolle ressurssentrene nå vil få etter vedtaket om at voksenopplæring i 

nye Trøndelag skal koordineres av 7 utvalgte videregående skoler. 

Ny struktur på voksenopplæring må ikke bety mindre fleksibilitet og selvstendighet for 

ressurssentrene/samarbeidsskolene. Det er og har vært en viktig suksessfaktor i møte med 

både enkeltpersoner og næringsliv. Åfjord ressurssenter har jevnlig henvendelser både fra 

lokalt næringsliv og enkeltpersoner om veiledning og opplæring. Vi vil understreke at disse 

henvendelsene i stor grad gjelder ønsker om opplæring som kommer inn under 

voksenopplæring, og ikke kun kursvirksomhet. Organisering av desentralisert høyere 

utdanning er også et viktig arbeidsfelt som ressurssentrene i distriktene trekkes aktivt inn i 

sammen med kommunene. 

I ny voksenopplæringsmodell opplever vi at de økonomiske rammene som skal gjelde 

fremover for samarbeidsskolene/ressurssentrene er uklare. De trenger et forutsigbart 

økonomisk handlingsrom. Forutsigbarhet i økonomi for ressurssentrene/samarbeidsskolene 

vil bli avgjørende for om skolene fremover vil kunne ha mulighet til å opprettholde driften.  

Fremover vil vi mer enn noen gang trenge sterke, selvstendige og fleksible ressurssenter i 

distriktet for å kunne ivareta behovet for kompetanseutvikling fremover i et arbeidsmarked i 

stadig endring.  



Åfjord 20.mars 2019 

 

Mvh.  

Lise Henriksen     
Rektor 
Åfjord videregående skole 
 
 
Torunn Butli Rømma 
Ressurssenterleder 
Åfjord videregående skole 

 

 

 

 



 ÅFJORD KOMMUNE 

          

 

 

Tilslutning til høringssvar fra Åfjord videregående skole angående Kompetansestrategi 

for Trøndelag 

 

Åfjord kommune stiller seg bak høringsuttalelsen gitt av Åfjord videregående skole i sin 

helhet.  

Vi opplever de samme utfordringene knyttet til voksenretten, spesielt med tanke på det 

arbeidet vi legger ned for kvalifisering av våre flyktninger.  

«Ingen skal gå ut på dato», synes vi er et fint statement som synliggjør den viktige rollen 

ressurssenteret har i dag.  

I tillegg til dette er Åfjord kommune med i en høringsuttalelse fra Fosen Regionråd angående 

Kompetansestrategien.  

 

 

Mvh 

Vibeke Stjern      Reidun Susanne Momyr 

Ordfører                                                                     Sektorsjef oppvekst 
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Høringsinnspill til Trøndelag Fylkeskommune –Fylkesrådmannen 

Kompetansestrategi for Trøndelag 

 

Rørosregionen Næringshage er i vårt distrikt de små- og mellomstore bedriftene sin nærmeste kontakt med en 

nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Næringshagen kjenner bedriftene og bedriftene har 

tillitt til dette fagmiljøet. I Trøndelag er vi Næringshage for Røros og Holtålen kommune, og jobber i tillegg tett opp 

mot kommunene Selbu og Tydal. Vi har innenfor dette område omlag 60 målbedrifter som vi kjenner godt, og 

jobber tett sammen med. 

Gjennom konkrete aktiviteter har vi oppnådd gode resultater for at vi skal nå målet om at enkeltmennesker og 
virksomheter har en kompetanse som gir oss et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor 
og færrest mulig utenfor arbeidslivet. 
 
Enkle eksempler på vellykkete virkemidler/aktiviteter er: 

 Fjelltrainee 

 Lærlingeordninger 

 Klynge-prosjekter 

 

Et felles kjennetegn er at de er konkrete og handlingsorienterte. I tillegg til at et hvert av prosjektene ikke er 

undersøkende eller rapport/plan-orientert, men direkte resultatorienterte for å dekke behov og etterspørsel fra 

enkeltmennesker (gründere), næringsliv og offentlig sektor. 

 

Det viktigste funnet vi kan vise til er at både næringsliv og offentlig sektor opplever sterkt og tydelig å mangle 

tilgang til riktig kompetanse. Det gjelder spekteret fra fag- til masterutdanninger. 

 

Næringslivet etterspør for tiden mulighet/virkemiddel på 3 nivå: 

1. Lokalt plasserte fagutdanninger: eksempler: 

a. Automasjon 

b. Bygg og anlegg 

c. Kokk/servitør 

d. Handel/salg/service 

2. Samlingsbaserte fag- og etterutdanninger basert på definerte og konkrete behov. 

3. Mulighet for lokalbasert høyere utdanning på gitte områder i samarbeid med Høgskole/Universitet. 

 

Rørosregionen Næringshage ønsker å ta en posisjon som utvikler / medspiller / katalysator for å skape nye og 

bedre muligheter i vår region – i tett samhandling med bla. Røros Videregående skole og Røros Ressurs. 

 

Vi har allerede initiert et møte med de to partnere basert på et ønske fra dem. Skolene ønsker tettere samarbeid 

med lokalt næringsliv og offentlig sektor, og mener at vi kan være broen som binder dette tettere og konkret 

sammen. 

 

Vi ønsker dialog med Trøndelag Fylkeskommune rundt hvilken rolle Rørosregionen Næringshage kan ha i dette 

arbeidet, enten som en enkeltstående næringshage, eller som prosjektdeltager gjennom Regionråd Trøndelag 

Sør. 

 

Røros 18.03.19 

 
 

Hans Petter Kvikne 

Daglig leder Rørosregionen Næringshage 

 



 

Besøksadresse: Skulsvingen 10, 7340 OPPDAL Postadresse: Postboks 204, 7341 OPPDAL  

Telefon: 74 17 56 00 | Epost: postmottak.oppdalvgs@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632 

 

 
                   Oppdal, 22.03.19 

 

 
Kompetansestrategi for Trøndelag – høringsuttalelse fra Oppdal 
videregående skole 

 
Først vil vi kommentere at den fremlagte kompetansestrategien fremstår 

som gjennomarbeidet, og vi tror at den vil legge et godt grunnlag for videre 
arbeid med handlingsplaner på kompetansefeltet for Trøndelag.  
 

Vi velger å kommentere kompetanseplanen primært ut fra voksnes 
kompetansebehov. Oppdal videregående skole har et ressurssenter, og 

kommentarene til strategien er hovedsakelig tilknyttet denne delen av vår 
virksomhet.  

 
Innledende kommentarer 
 

Generelt mener vi at vektlegging av voksnes kompetanse er et stadig 
viktigere felt for videregående opplæring. Livslang læring blir stadig 

viktigere. Samtidig har vi en avgrenset rett til videregående opplæring i 
Norge. Dette fremstår som et paradoks. Det er vanskelig for voksne, eller 
ungdom som har brukt opp retten sin, til å få en ny start i systemet for 

videregående opplæring. Dette kan føre til at vi går glipp av mange 
muligheter for arbeidskraft på nye områder i tiden fremover. Vi ønsket at 

Trøndelag Fylkeskommune kan arbeide for at retten til videregående 
opplæring kan bli utvidet, slik at vi kan stå sterkere i fremtidens arbeidsliv. 
Samtidig mener vi at voksenopplæring i fylkeskommunal regi er et viktig 
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 Livskvalitet og omstillingsdyktig: Det å ha en trygg arbeidsplass og være kompetent i 

jobben er en viktig brikke i menneskers opplevelse av livskvalitet. 

 Regional samhandling: Videregående skoler må samarbeide om utdanningstilbud, 
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regional samhandling innen voksenopplæring). Nettskole-strukturen kan danne 

grunnlag for et bredere tilbud. Nettskolen må imidlertid endres og tilpasses de 

faktiske behovene i regionene. I tillegg må det sikres lokal oppfølging av 

voksenopplæringselever. Dette er viktig med tanke på det vi vet om læringsevne og 

læringsmotivasjon (jfr. S.26 i Kompetansestrategi for Trøndelag).  

 Balansert utbyggings- og bosettingsmønster: For å sikre balansert bosetting er 

tilgang til arbeidsplasser sentralt. I tillegg må det legges til rette for å ta høyere 

utdanning lokalt for å sikre fraflytting.  

Videre kommentarer til høringen 

 Kompetansestrategien må danne grunnlag for relevant kompetanseheving blant 

voksne uansett bosted i fylket.  

 Kompetansehevingstilbudene må være fleksible og tilpasset voksnes livssituasjon. De 

må være desentraliserte og forutsigbare.  

 Det må sikres stabil og forutsigbar økonomi for de videregående skolene i den nye 

strukturen for voksenopplæring (VO): både samarbeidsskoler og koordineringsskoler 

må ha rom for å utvikle nye, og gode tilbud samt opprettholde eksisterende tilbud. 

 Videregående skoler vil være sentrale i å oppfylle målene i kompetansestrategien.  

 Desentralisert/distribuert høyere utdanning bør få en mer sentral plass i 

kompetansestrategien. Et eksempel på en distributør av desentralisert høyere 

utdanning er Studiesenteret.no. Per i dag i Trøndelag har Studiesenteret.no lokale 

studiesentra i Oppdal, Røros, Selbu og Orkdal.  

 Det bør etableres et forum for regional samhandling om voksenopplæring. 

Koordineringsskolene er naturlige deltakere i et slikt forum. Det bør også legges til 

rette for at samarbeidsskoler som ønsker det kan delta i forumet. Særlig tidligere 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har flere operative Ressurssentre lokalisert på 

videregående skoler i regionen. Disse ressurssentra innehar mye kompetanse på VO-

feltet som fylkeskommunen bør dra nytte av, eksempelvis gjennom et forum for 

voksenopplæring i Trøndelag. 

 Det må legges til rette lokalt for strukturert samarbeid mellom videregående skole og 

næringsliv. Innen voksenopplæringsfeltet er dette særlig viktig fordi dagens system 



 

er for tilfeldig og mangelfullt. Samarbeid innen VO er ikke satt i system men baseres 

i stor grad på private initiativ og den enkeltes nettverk og motivasjon. 

 Dagens organisering av karrieresentra bør revurderes. Karriere Trøndelag i sin 

nåværende form fungerer ikke etter intensjonen for de som er bosatt i tidligere Sør-

Trøndelag utenfor Trondheimsregionen. Karriereveiledningen bør desentraliseres mer 

og det bør satses på opplæring av veiledere og karriereveiledning lokalt. Ansatte 

blant annet på ressurssentra innehar lang kompetanse i veiledning, og denne 

kompetansen kan med fordel styrkes og formaliseres. 

 Trøndelag må fortsette å delta i nasjonale prosjekter innen videregående opplæring. 

Tidligere Sør-Trøndelag deltok i prosjektet med Fagbrev på jobb, som nå er vedtatt 

som en nasjonal ordning. Fylkeskommunen deltar nå i forsøk med modulstrukturert 

fag- og yrkesopplæring for voksne. Dette forsøket er planlagt avsluttet i 2022/23.  

 

 
 
 

Med vennlig hilsen  
Oppdal videregående skole 

 
 

 
Torkild Svorkmo-Lundberg 
Rektor 
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Høringssvar Kompetansestrategi for Trøndelag – Strinda videregående skole 

 

Strinda videregående skole støtter de satsningsområder, hovedmål og delmål som er valgt i 

strategien, og har ellers følgende kommentarer til noen av elementene: 

Relevant kompetanse forutsetter tett kontakt mellom utdanningsinstitusjoner og 

arbeids/næringsliv. Dette krever  

 partnerskap og strukturer som legger til rette for å dele kunnskap om 

endringer i kompetansebehov, 

 at utdanningsinstitusjonene har utstyr og kompetanse som kreves, 

 et arbeidsliv som synliggjør nye kompetansebehov, og selv sørger for 

opplæring/utdanning gjerne i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. 

De videregående skolene er arenaer for grunnopplæring av ungdom og voksne, og høyere 

yrkesfaglig utdanning. Disse læringsarenaene må utnyttes enda bedre gjennom god oversikt 

over hvilken kompetanse som kan og bør tilbys og utnyttelse av øvrige ressurser 

(dokumentasjon, utstyr, verksted, lokaler). Skolene kan i større grad tas i bruk også 

ettermiddag og kveld. Et tettere samarbeid mellom de videregående skolene, kommunen og 

Trondheim Voksenopplæringssenter TROVO, NAV og frivilligheten er nødvendig. Vi er åpen 

for samarbeid! 

Omstilling: Ulike opplæringsmodeller der økt fleksibilitet og raskere kvalifisering av voksne 

som trenger ny kompetanse, er nøkkelord. Læring i arbeidslivet vha partnere fra 

utdanningsinstitusjonene må til.  

Strinda er en stor videregående skole i Trondheim som tilbyr yrkesfaglig utdanning som kan 

føre til mange ulike fagbrev. Det er vesentlig at vi forsterker samarbeidet med arbeidsliv og 

næringsliv slik at elevene får læreplass, og får god kunnskap om arbeidsmarkedet etter endt 

opplæring. Dette forplikter både oss som skole og partnerne i arbeidslivet. Et 

kompetanseforum for Trondheimsområdet vil i en slik sammenheng kunne bidra til å 

synliggjøre framtidig kompetansebehov og aktuelle partnere.   

Fleksible og/eller alternative opplæringsmodeller: Det er svært gledelig at mange av våre 

elever er etterspurt som lærlinger i bedrifter og institusjoner i Trondheimsområdet. Det er 

imidlertid en utfordring at vi ikke greier å skaffe kandidater nok til restaurant- og matfagene. 

Postmottak Trøndelag fylkeskommune 

 

Dato: 22.03.2019 
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Trondheim har utviklet seg raskt som mathovedstad og trenger arbeidskraft. Her må en se 

på muligheter for at voksne kan tilbys opplæring som gir rask kvalifisering. Dette vil kreve et 

tverretatlig samarbeid mellom skole, NAV og bransje. 

Mange unge ønsker seg inn i elektrobransjen der det er gode jobbmuligheter, men for få 

læreplasser. Om bransjen ønsker flere inn, må det gjøres noe med flaskehalsen som 

opplæring i bedrift utgjør. Kan mer av opplæringen foregå i skole slik at bedriftene tar 

mindre ansvar, bør det ses på alternative opplæringsmodeller. 

Utenforskap: Strinda har også et tilbud om alternativ opplæring for ungdom som har 

grunnkompetanse som målsetting. Dette tilbudet gjelder ungdom med særlige utfordringer, 

og krever godt samarbeid med bedrifter for å sikre at ungdommene kan få en varig 

tilknytning i arbeidslivet etter videregående. Tilbudet er et vesentlig bidrag for å hindre 

utenforskap for en særlig utsatt gruppe i samfunnet. Det samme gjelder tilbudet «den tredje 

vei» som skal kvalifisere elever gjennom lærekandidatordningen.  

Skolen tilbyr studieforberedende utdanningsprogram gjennom studiespesialisering og 

idrettsfag. En målsetting er å gjøre elevene godt forberedt til studier ved universitet og 

høgskoler etter videregående, og det settes av tid og ressurser slik at elevene skal gjøre et så 

kvalifisert valg som mulig. Dette arbeidet vil med raskere endringer i arbeidslivet, kreve et 

tettere samarbeid med arbeidsliv og høyere utdanning for at karriereveiledningen skal bli 

enda bedre for den enkelte og samfunnet. Hospiteringsdager ved et universitet, en høgskole 

og i arbeidslivet også for denne elevgruppen er noe vår skole vil prøve å få til. Helhetlig 

karriereveiledning også for denne elevgruppen i overgang til studier er noe vi imøteser. 

 

Handlingsprogram: Det er nødvendig at handlingsprogrammet bidrar til å  

 etablere og drive lokale kompetanseforum 

 utvikle gode arenaer under kompetanseforumet lokalt i Trondheimsområdet, 

herunder se på etablering flere fagråd (som i Trondheim Næringsforening?) 

 utfordre Trondheim kommune, utdanningsinstitusjonene, NAV og Trondheim 

Næringsforening på bedre samhandling 

 gjøre kunnskap om raske endringer i kompetansebehov lett tilgjengelig for 

enkeltindivider og aktører innenfor karriereveiledning 

 få opp et kunnskapsgrunnlag om Trondheim, - hva er utfordringene mht 

kompetansebehov, rekruttering i Trondheimsområdet?  

 

 

Herdis Floan 

rektor 
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Bjugn Næringsforum 

 

Trøndelag fylkeskommune   postmottak@trondelagfylke.no 

Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 Steinkjer 

 

Innspill til hvordan vi i Trøndelag sammen kan sikre et mest mulig 

omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030. 

 

Vi viser til ekspedisjon dat. 14.01.2019. 

Bjugn Næringsforum gir med dette sine synspunkter til kompetansestrategiens 3 hovedmål 

og 9 delmål. 

Generelle betraktninger: 

Det er viktig at det nye fylket lager strategier for de kjerneområdene som er tildelt av Staten, 

herunder videregående utdanning, samferdsel og samfunnsutviklerrollen. Fylkesplanen er 

det overordnede dokument som angir hovedretning. 

Når man har valgt de 3 strategiene karriereveiledning, fleksibelt utdanningssystem og gode 

læringsmuligheter, så kunne man sikkert også valgt andre, relevante strategier, men for 

næringslivet er det viktig at det er helhet og sammenheng i det man tenker og gjør og at 

man ligger «frampå». 

At fylkeskommunen legger opp til en svært desentralisert skolestruktur er prisverdig så lenge 

økonomien tillater det, men det er også åpenbart at store skoler kan ha et mer differensiert 

studietilbud enn små skoler. De små skolene utvikler seg mer i retning av «nisjeskoler» og 

det skal bli interessant å se om disse skolene i tilstrekkelig grad fanger elevenes interesser i 

årene framover.  

Det er mange gode og allmenngyldige formuleringer i forslaget – gi Trøndelag et 

konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig står 

utenfor næringslivet.  

Det er oppløftende å lese om den to-sløyfa læringsstrategien, eller lære å lære. Det er viktig 

å bruke erfaring for å høste ny kunnskap. Her kan Trøndelag gå foran andre regioner og 

skaffe seg et fortrinn dersom ord blir til handling. 

 



En stor militær base (bedrift) bygges opp i Ørland kommune med et ikke ubetydelig behov 

for både militær og sivil kompetanse. 

Vi ønsker at Trøndelag fylkeskommune aktivt arbeider for at det blir etablert en flyfaglinje 

ved Fosen videregående skole som vil bidra til å sikre god tilgang på lokal, kvalifisert 

arbeidskraft til mange funksjoner som flystasjonen har behov for. Det ligger også et viktig 

beredskapsmessig perspektiv i å legge til rette for at lokal ungdom blir kvalifisert til å søke 

jobber på flystasjonen. 

 

Forslag til strategier: 

Strategi 1. 

Hvordan møte nye kompetansekrav i en verden i rask endring der sentrale drivkrefter som 

teknologiutvikling, globalisering, demografiutvikling, klima og miljøutfordringer påvirker 

trøndersamfunnet i stor grad? 

En robust teknologisk infrastruktur med sikre løsninger som hindrer dataangrep blir viktigere 

og viktigere, jfr de siste dagers hackerangrep på Norsk Hydro. 

Infrastrukturutbyggingen må i stor grad være et nasjonalt ansvar mens bedriftene må ta 

ansvar for å velge riktige løsninger med riktig sikkerhetsnivå. Strømforsyningen over hele 

landet er viktig hvis man ønsker et desentralisert næringsliv med en desentralisert bosetting. 

Kysten trenger solide løsninger for å møte et villere og våtere klima som en konsekvens av 

klimaendringene ettersom storparten av verdiskapingen i dag foregår langs kysten og ut i 

havet.  

En nylig avlagt Sintef-rapport viser at Bjugn og Ørland i 2017 hadde en årlig omsetning 

innenfor blå sektor som snart nærmer seg 5 mrd NOK og som sysselsetter 470 årsverk 

direkte med en ringvirkningseffekt på 294 årsverk. Dette gjør blå sektor til en større næring 

enn landbruket i denne delen av fylket og gir området en posisjon i Trøndelag på linje med 

Hitra/Frøya og Ytre Namdal. Men også landbruket er en viktig næring for Bjugn og Ørland 

BNF ønsker at det startes drøftinger med fylkeskommunen om nye linjetilbud rettet mot 

blå/grønn sektor ved Fosen videregående skole slik at ungdommen i nærområdet (Fosen) kan 

få sin fagutdanning ved den lokale skolen. Innretningen på det nye studietilbudet må rette 

seg mot prosess- og kjemifag, biologi og næringslære og det som på lang sikt fører til 

UTVIKLING av blå/grønn sektor. 

Fosen videregående skole blir en viktig samspillpartner for næringslivet i Bjugn/Ørland, ikke 

bare for havbruksrelatert næring, og vil stå sentralt for å nå målene i denne delen av 

kompetansestrategien. 

BNF ønsker regelmessige dialogmøter, minst en gang pr. år, med skolens ledelse om 

utdanningstilbud til bedriftene, både i forhold til grunnutdanning og etter- og 

videreutdanning av den voksne, yrkesaktive befolkningen. Fosen Ressurs er en viktig 

partner i slike sammenhenger. 



 

 

Strategi 2. 

Vi slutter oss til situasjonsbeskrivelsen i kapittel 2 og de tiltak som foreslås. 

Igjen blir de videregående skolene viktige verktøy for å nå målsettingen om å ta vare på 

eksisterende kompetanse i arbeidslivet og utvikle den systematisk videre der det legges stor 

vekt på erfaringsbasert læring (lære å lære). 

Samtidig må en huske på at næringslivet kanskje er den beste arenaen i 

integrasjonsprosessen for våre nye landsmenn og det er i stor grad en offentlig oppgave å 

«legge til rette for» at denne prosessen skal bli så vellykket som mulig. 

Vi må bli flinkere til å verdsette og utnytte både teoretisk kompetanse og realkompetanse 

som våre nye landsmenn har med seg fra hjemlandet sitt. 

 

 

Strategi 3. 

Et arbeidsliv i omstilling vil bli den nye normalen.  

Gode valg for den enkelte. Karriereveiledning for voksne. 

Vi slutter oss til analyse og beskrivelse av utfordringene i seniorperspektivet, 

integreringsperspektivet, kjønnsperspektivet og veiledning i samisk perspektiv. 

Vi støtter forslaget om å endre læreplanene med innføring av tverrfaglige emner som 

folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Gjennom 

fokus på å lære å lære rustes elevene til å møte et arbeidsliv i stadig endring. 

Trøndelag må bevare sin ledende rolle som fremst innen innovasjons- og 

entreprenørskapskompetanse og utnytte enda mer det utdanningstilbudet for høyere 

utdanning vi har ved NTNU og Nord Universitet.  

Et tett samarbeid i dialogform mellom skole, arbeidsliv og andre virkemiddelaktører kan gi 

enda bedre muligheter for variasjon og fleksibilitet i den videregående opplæringen. 

Det er viktig for hele Trøndelag at bedrifter kan dra nytte av studentressursen. 

Ressurssentrene ved de videregående skolene må gis muligheter til å være en spydspiss for 

skreddersydde tilbud for etter- og videreutdanning hvis denne delen av 

kompetansestrategien skal bli noe mer enn ord. 

I dag opplever næringslivet at de økonomiske betingelsene for driften av ressurssentrene er i 

strammeste laget. 

 



Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet med kompetansestrategien fram mot 2030 og vi 

står gjerne til disposisjon gjennom dialog om gjennomføringen av de 3 strategiene. 

 

Bjugn 22.03.2019 

 

Tor Langvold          

Bjugn Næringsforum           
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Trøndelag fylkeskommune  
Fylkets hus        
7735 Steinkjer  

 

Innspill fra Indre Fosen kommune til Kompetansestrategi Trøndelag 

Indre Fosen kommune har nettopp gjennomført en kompetansekartlegging som pilot på 
Fosen der privat næringsliv og offentlig sektor har deltatt. Det var en svært god svarrespons i 
kartleggingen og resultatene gir et godt kunnskaps- og faktabasert utgangspunkt for videre 
arbeid med rekruttering og kompetanseheving. Kartleggingen har vært gjennomført i tett 
dialog med fylkeskommunen og prosjekt-rektor for ny videregående skole slik at resultatet 
danner grunnlag for videre planlegging og dimensjonering av innholdet i ny vgs. 

Det er videre ikke unaturlig å se ny videregående skole og med de oppgavene det er vedtatt 
de skal ha, i sammenheng med regionalt kompetansefora eller som en regional 
kompetanstilbyder. En stor styrke her er det tette samarbeidet videregående skolene (Rissa 
og Leksvik) har hatt med næringslivet over tid og som har vært en suksess det vil bli bygd 
videre på.    

  

Kort oppsummert sier resultatene for Indre Fosen: 

- At det er størst behov for yrkesfaglig og høyere yrkesfaglig utdanning 

- Det er stort behov for kompetanse innenfor fagområdet teknisk- og industriell 
produksjon (TIP) og bygg- og anlegg.  

- Det er et stort ønske om å videre-/ og etterutdanne egne ansatte. Dette er i tråd med 
vedtak om høyere yrkesfaglig utdanning/fagskoletilbud ved ny videregående skole.  

- Flere virksomheter har som mål at de ikke skal ha ufaglærte 

- Det er forventet en stor pensjonsavgang innenfor helse- og omsorg og industri 
innenfor et 10 års-perspektiv. Denne arbeidskraften må erstattes for å opprettholde 
dagens tjenesteyting og produksjon. Dette kommer i tillegg til forventet vekst og 
utvikling (digitalisering, automasjon og robotisering).    

 

Innspill til Kompetansestrategien for Trøndelag 

Med kompetansekartleggingen til grunn ser vi at vi har gode forutsetninger for å (fortsatt) 
jobbe bedre strategisk og langsiktig med rekruttering- og kompetanseheving (med 
grunnskole og vgs., etter- og videreutdanning, samarbeid næringsliv og skole).   

Utfordringen slik vi ser den er;  

Det vil bli stor etterspørsel etter arbeidskraft i Indre Fosen innen et 10 års-perspektiv og vi er 
avhengig av at vi klarer å rekruttere arbeidskraft utover ny-utdannede, som nevnt i 
strategien, kun utgjør 3% av arbeidsstyrken.  



Strategien viser til at det er rekrutteringsutfordringer til yrker som krever høyere utdanning og 
at disse problemene er større utenfor utdanningssentra i Trøndelag. Dette kan vi bekrefte. 
Hos flere av bedriftene vi er i kontakt med er det vanskelig å få søkere på stillinger som 
krever høyere utdanning.  

Indre Fosen er å betraktet som en del av Trondheimsregionens bo- og arbeidsmarked. Og 
det stemmer i den grad ved at det er stor utpendling, 1145 pendler ut daglig for å jobbe, 
mens antall som pendler inn er 547 (Utviklingsanalyse for Indre Fosen). For at Indre Fosen 
skal bli mer attraktiv som arbeidssted og for å innhente tilstrekkelig arbeidskraft må den 
nødvendigvis komme i fra andre steder og verdien av infrastruktur kan ikke unngås å nevnes 
i den sammenheng. Dette gjelder både gode kollektivtilbud og raske forbindelser fra hjem til 
jobb. Trondheim og omkringliggende kommuner opplever en vekst som Indre Fosen, som 
nærmeste nabo i nord, ikke tar en naturlig del i. I tillegg er det også spørsmål om den 
tilgjengelige kompetansen som er brukes godt nok og effektivt.  

Så tiltak/virkemidler som kan bidra til måloppnåelse av hovedmål 3 ønskes inn i strategiens 
handlingsprogram. Derutover ser vi fram til å videreføre og støtte opp om det kompetanse-
navet ny videregående skole i Indre Fosen ligger an til å bli.       

 

 

Med hilsen 
Ingunn Rokseth 
Næringsavdelingen 
Ingunn.Rokseth@indrefosen.kommune.no 
Tlf: 91801506 

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur. 

 

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår  
tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette 
saksnummeret: 2019/582 
 
 
Du kan også kontakte oss per post til: 
Indre Fosen kommune 
Rådhusveien 13, 7100 RISSA 
Sentralbord: 74 85 51 00 

 

 

 

 

http://www.indrefosen.kommune.no/rettpasak


 

 

HØRINGSUTTALELSE FRA NHO TRØNDELAG TIL  
KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG 
 

Vi viser til utsendt høringsutkast til Kompetansestrategi for Trøndelag med høringsfrist 
22.mars 2019, og har følgende innspill. Etter NHO Trøndelag sitt syn er det fremlagte 
høringsutkastet et godt utgangspunkt for en kompetansestrategi som kan møte 
fremtidens arbeidsliv sitt kompetansebehov.  
Ifølge SINTEFrapport om effekter av teknologiske endringer på nærings- og arbeidsliv, 
som ble utarbeidet på oppdrag fra NHO er hovedkonklusjonen at digitalisering av varer og 
tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller som vil ha stor påvirkning på alle 
ledd i nærings- og arbeidslivet.  De fleste sektorer blir berørt, men takten på hvor fort 
teknologien innføres er avhengig av konkurransesituasjonen og den realkompetansen 
som arbeidsstyrken innehar og den viljen man har til å omfavne og evnen til å forstå 
mulighetene til å utnytte teknologi. Elevers evne til endring, utvikling og problemløsning 
blir derfor viktig. Et av hovedtiltakene i SINTEFrapporten for å møte og utvikle fremtidens 
arbeidsliv i Trøndelag, er at vi også må styrke våre lokale næringsklynger. Kunnskapen i 
disse klyngene er omfattende, og et økt samarbeid mellom næringsliv og skole styrker 
begge parter.  
 
Vi ønsker også å vise til en annen rapport som SINTEF har utarbeidet om dagens og 
fremtiden kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Der 
påpekes det at egenskapene og kvalitetene som vurderes som mest økende i 
viktighetsgrad ti år frem i tid er: å beherske IKT, det vil si å beherske digitale verktøy, å 
jobbe sikkert, ha kulturforståelse, og økt språkforståelse.   
SINTEF har også sett på fagarbeiderrollen i et verdikjedeperspektiv der starten på 
læringsprosessen for en fagarbeider starter i ungdomsskolen, tar seg gjennom både 
videregående skole, lærlingetid, og forsetter i mange år etter lærlingetiden, på vei mot 
ansvarlig fagarbeider i arbeid. Dagens omstillingstakt fordrer at man klarer å gjennomføre 
denne verdikjeden for læring. Dette kan fremstilles som i modellen under; 

Trøndelag Fylkeskommune 
kun sendt pr e-post til 
postmottak@trondelagfylke.no   

Vår dato: 
Deres dato: 
Vår referanse: 
Deres referanse: 

21.03.2019 
[Deres dato] 

ACBM 
   [Deres ref] 
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For å styrke realkompetanse og opprettholde fortsatt kompetanseutvikling i arbeidet 
trengs det forskning på fremtidige kompetansers epistemologi, det vil si hvordan man kan 
lære dem og hvordan man kan sette opp læringssystemer for dem.  Et av tiltakene her i 
tillegg til forskningen bør være å styrke TRFK sine regionale ressurssentre. Vi mener at 
forskning på nye modeller for livslang læring i samarbeid vgs-FoU og næringsliv må legge 
inn under kapittel 2. Denne forskningen vil styrke kvaliteten på etter- og 
videreutdanningen i bedriftene. 
 
SSB anslår at vi i 2035 vil mangle opp mot 90.000 fagarbeidere. NHO Trøndelag sitt 
hovedfokus ligger derfor på yrkesfagene og dimensjonering av disse i hele fylket, slik at 
kompetansebehovet dekkes lokalt. Dette er viktig av flere årsaker. Både fordi 
mobiliteten hos lærlingene er lav og fordi nedleggelse av yrkesfaglinjer på distriksskolene 
medfører store utfordringer i å få bygget opp samme fagtilbud igjen seinere. Faglærerne 
har større fleksibilitet i arbeidsmarkedet i sentrale strøk. Vi viser til 
kompetansebarometeret til NHO som forteller at 2 av 3 bedrifter trenger økt kompetanse 
og etterspør i størst grad yrkesfag. Dimensjonering av fagtilbudene bør gjøres i samarbeid 
med næringslivet. Det er en styrke med tett skole-næringslivs samarbeid. Dette er noe 
som også styrker og videreutvikler de lokale næringsklyngene.  Vi støtter derfor 
prinsippene for tilbudsplanlegging i utdanningssektoren. En god strategi for 
kompetanse er god næringspolitikk. Det er derfor viktig at dette sees i sammenheng.  
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Videre ønsker NHO Trøndelag å sette fokus på gjennomføring  
En av vår tids store samfunnsutfordringer er utenforskapet. Frafall i vg skole kan bidra til 
utenforskap. Dermed trengs fokus på de alternative utdanningsløpene, samtidig må 
grunnskolen forebygge frafall, og inspirere til videre skolegang. Vi ser store forskjeller på 
kommuner i gjennomføringsgraden i vg skole, og de svakeste grunnskolekommunene (der 
ungdommene kommer fra) bør heves. Vi mener at dette heves blant annet gjennom å 
styrke etter- og videreutdanningen av pedagogisk personale, bedre karriereveiledning og 
bedre informasjon til arbeid og næringsliv om fleksibiliteten i utdanningsløpene, spesielt 
innenfor yrkesfag.  I forhold til distriktene bør det ses på modeller for noder av 
karrieresentrene over hele fylket og ikke bare i enkeltregioner.  For å øke 
tilgjengeligheten til karriereveiledningen også analogt, og ikke bare digitalt.  Det bør også 
sess på samarbeidsmodeller for traineeordninger for å sikre høykompetent arbeidskraft i 
distriktene. Traineeordninger kan også brukes for å omskolere voksne som følge av 
omorganisering /endret kompetansebehov eller pga helse.  Vi mener at både utvikling av 
karriereveiledningsnoder og traineeordninger hører hjemme under kapittel 3.  
 
Andre ting som NHO Trøndelag har fått tilbakemelding fra bedrifter om er at verkstedene 
i vg skole for yrkesfag må være oppdaterte og gode både for å gi oppdatert kompetanse, 
som trengs i bedriftene, men også som inspirasjon for å fullføre løpene. Skolehverdagen 
må gjenspeile arbeidshverdagen i bedrift, for å sikre relevans. Dette gjelder også opp mot 
kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet, og viktigheten av at elevene får lære om 
partssamarbeid og organisering av arbeidslivet i Norge.  
 
Når det gjelder Fagskolene, mener vi det er positivt at fagskolene i Trøndelag får ett 
fellesstyre. Og en felles rektor. Utvikling av fagskolene vil gi økt tilfang til høyere 
yrkesfaglig kompetanse som også i høy grad er etterspurt fra næringslivet i fylket.  Vi 
mener at kunnskap om disse utdanningene bør heves. 
 
Avslutningsvis vil NHO Trøndelag igjen påpeke at kompetansearbeidet må være en del av 
næringsutviklingsarbeidet i fylkeskommunen. Tilgang på kompetanse er helt avgjørende 
for vekst og utvikling i bedriftene og er et grunnleggende rammevilkår for verdiskaping.  
 
 
OPPSUMMERT 

• De lokale næringsklyngene må styrkes gjennom riktig dimensjonering av 
skoletilbudet i forhold til arbeidslivets behov, slik at kompetansebehovet dekkes 

• Styrke de regionale ressurssentrene 

• Etter- og videreutdanningen må ha et sterkt fokus, og styrkes gjennom forskning 
på og utvikling av nye modeller for livslang læring. 

• Utvikle traineeordninger for å sikre høykompetent arbeidskraft i distriktene 
gjennom høyere yrkesfaglig utdanning. 

• Styrke karriereveiledningen både digitalt og analogt over hele fylket. 

• Oppdatere verkstedene i vgs for yrkesfag. 

• Kompetanse bør være en del av næringsutviklingsarbeidet i fylkeskommunen. 
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Med vennlig hilsen NHO Trøndelag 

Anna Ceselie Brustad Moe 
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Innspill til kompetansestrategi for Trøndelag 

Fylkesmannen er gjennomgående positiv til den forelagte kompetansestrategien for Trøndelag. 
Arbeide med et felles kunnskapsgrunnlag vurderes å være avgjørende for å sikre et felles 
situasjonsbilde, som kan eies av alle involverte aktører i Trøndelag. Et slikt eierskap vurderes å 
være avgjørende for om denne strategien skal kunne gi effekt i form av å være sterke rustet for 
fremtiden, hvor vi balanserer både behovet for arbeidskraft og samtidig kan sikre at vi reduserer 
utenforskapet i Trøndelag. Dette doble formålet må i så stor grad som mulig følge hverandre i 
den videre oppfølgingen og realiseringen av kompetansestrategien. Fylkesmannen ønsker å aktivt 
bidra i det videre arbeidet med oppfølgingen av kompetansestrategien gjennom handlingsplanen. 
 
Fylkesmannen vil for øvrig kommentere følgende: 
 

 Livslang læring er et viktig prinsipp. Vi registrerer at kompetansestrategien i liten grad 
fokuserer på tidlig innsats og betydningen av dette. Det er selvsagt viktig at strategien har 
et sterkt fokus på det som skjer i voksen alder, men fylkesmannen savner at det også 
arbeides aktivt med ¨underbygge de samme mål og utfordringer som 
kunnskapsgrunnlaget og strategien fokuserer på. For eksempel har barnehagedeltakelse 
stor betydning for den videre utvikling for barn, en deltakelse som varierer mye fra 
kommune til kommune. 
 

 Fylkesmannen er videre positiv til at det blir et fast forum for å sikre et kontinuerlig 
arbeide med kunnskapsgrunnlaget i det videre arbeidet, noe fylkesmannen ønsker å bidra 
aktivt inn i. 
 

 Vi vil særlig påpeke ett forhold i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget omkring barn i 
lavinntektsfamilier. Fylkesmannen anbefaler at dette viktige tema suppleres med 
kunnskapen vi har om antall barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp, som er 
mere treffsikker enn lavinntektsmålet. 
 

 Fylkesmannen har tro på at arbeid med tema kompetanse best foregår i regionale fora, 
men ser i tillegg behov for at enkelte utfordringer løftes og finner sin løsning i fellesskap 
for Trøndelag. I årene framover står kommunene overfor de samme utfordringene når det 
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gjelder å rekruttere, beholde og videreutdanne blant annet helsepersonell. Kapasitet og 
prioriteringer i utdanningssektoren må også løftes til sentrale myndigheter og løses på 
nasjonalt nivå. Samtidig er det behov for å se på regionale satsinger i dialog med 
utdanningsinstitusjonene, helseforetak og kommuner. Fylkesmannen ønsker også å bidra i 
dette arbeidet.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Frank Jenssen 
Fylkesmann 

  
 
Erik Stene 
direktør 

   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Høring forslag til kompetansestrategi 
 
Helhetsinntrykk 
 
Det er en god strategi i den forstand at den beskriver nå- og fremtidsstatus bra og virker temmelig 
uttømmende på utfordringsbildet.  
 
Når det kommer til løsninger og forslag, blir disse ganske generelle og antyder en retning, men 
uten å være så konkrete at de uten videre angir veien til tiltak. Det gjelder både 2.1 s. 14 der de 
tre prioriterte satsningsområdene angis og stort sett også mål og delmål under hvert kapittel på 
ss. 16, 20, 26 og oppsummering/vurdering i hvert kapittel.  
 
IMDi har naturlig nok et spesielt øye på innvandrergruppen – selv om vi opplever eierskap til de 
fleste utfordringsbeskrivelser også når disse er av generell art. Gruppen som ikke er etnisk norsk 
er godt fremhevet i strategien. Vi gjør likevel oppmerksom på at de ofte blir omtalt som 
«innvandrere» og at det dermed ikke alltid kommer frem at gruppen flyktninger – evt. flyktninger 
og deres familieinnvandrede - har spesielle utfordringer bl.a. sammenholdt med 
arbeidsinnvandrere.   
 
Denne strategien må følges av en handlingsplan med resultatmål og tiltak - eller 
Handlingsprogram som det heter i strukturen til Trøndelag FK. Strategien kan ikke stå alene. Vi 
tror lite eller ingenting skjer ut fra denne strategien før Handlingsprogram er på plass. Dette må 
prioriteres!   
 
Særskilte kommentarer 
 
Kompetanseforum Trøndelag 
Forslaget om å opprette et Kompetanseforum – et forpliktende partnerskap på fylkesnivå driftet av 
fylkeskommunen - er meget godt. Dette er allerede en realitet i flere fylker. Jfr. blant annet 
Kompetanseforum Hordaland. Vi har sett på mandatet og sammensetningen i Hordaland. KS 
mangler av en eller annen grunn, men forøvrig er det sentrale ledere som utgjør utvalget som 
dermed får høy status og mulighet for gjennomslag til ut fra skiftende behov å tilrå nye 
utdanningsretninger, økte elev- og studieplasser ved linjer som behøver flere studenter for å 
ivareta arbeidsmarkedets behov osv.  
 
Regionale kompetansefora 
Kompetanseplanen foreslår også Regionale kompetansfora som skal speile status og behov lokalt i 
Trøndelag. Veldig bra! Disse regionale fora må - i tillegg til å finne lokale løsninger - kunne spille 
inn endringer og behov til Kompetanseforum Trøndelag som blir overbygningen. 



 
 

 

Side 2 av 3 

 

Det må tas en beslutning om hvordan fylket vårt mest hensiktsmessig inndeles. Vi må heller ikke 
sprike her.  
 
NAV har allerede foretatt en inndeling av Trøndelag i arbeidsregioner. Men det er ikke sikkert at 
denne inndelingen er den mest hensiktsmessige for å speile fylkets ulike behov. Det må tilstrebes 
èn felles inndeling f.eks. basert på hvordan kommunene samler seg i regionråd.       
 
Enkeltkommentarer 
 
Målgruppe  
På s. 8 fremgår at «målgruppe for kompetansestrategien i Trøndelag er hovedsakelig den voksne 
befolkningen og deres behov for kompetanseutvikling, …». Hva er definisjon på «den voksne 
befolkning»? Andre steder i strategien fremheves betydning av riktig dimensjonering av de rette 
utdanningsretninger i den videregående skolen for å tilfredsstille arbeidslivets til enhver tid 
gjeldende behov. F.eks. på s. 20 med eget satsningsområde for førstegangsopplæring fra 
videregående opplæring til høyere utdanning. Formuleringen om en kompetansestrategi primært 
for voksenbefolkningen er uheldig og må fjernes. 
        
Gode valg for den enkelte og samfunnet 
s. 9 Siste bollepunkt burde ha spesifisert flyktningers situasjon. Flyktninger er ikke nok anerkjent 
som arbeidskraftressurs. Utfordringen er ikke bare at en del innvandrere må stå i jobber de er 
overkvalifiserte for, men at flyktninger ikke slippes til og får begynne en jobbkarriere pga en 
feilaktig holdning om at de ikke er reell arbeidskraft.    
 
Karriereveiledning for voksne 
3.2.2 s. 18. Integreringsperspektiv: Ufaglærte flyktninger må være en satsing for å kunne bli 
faglærte senere i yrkeskarrieren.  
 
4. Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft  
s 20; 2. avsnitt. «Dimensjonering». Her blir flyktninger skadelidende fordi «ressurser til 
disposisjon» overtrumper det reelle behovet. Jfr. flyktninger som ikke får plass i VGS. Når skal 
reelt behov være det som teller? Her må det komme resultatmål og tiltak i Handlingsprogram.  
 
Entreprenørskapskompetanse 
s 23; 4.3: Viktig. Dette avsnittet burde ha vært bygd ytterligere ut. Må i alle fall få større fokus i et 
Handlingsprogram.    
 
Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet  
s 23 4.4 nederst: Bra at innvandrere fremheves her. Dette området har også fått økt 
oppmerksomhet i de aller siste år. Men siste setning i avsnittet er diffus og intetsigende: «...ved at 
ulike aktører jobber bedre sammen». Må konkretiseres.  
 
5. Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse 
Dette er et godt formulert kapittel som ikke minst betoner viktigheten av mulighet for livslang 
læring både for arbeidstakere og for til enhver tid å dekke arbeidslivets behov. 5.1.1: Realiteten er 
at de som mest behøver kompetansetiltak ikke søker seg mot det/ikke får det. 5.1.2: Mangelen på 
lærebedrifter er begrensende. Det er et paradoks at arbeidsgiversiden ikke synes å forstå sitt eget 
beste. Her er det igjen viktig og strategien følges av tiltak som virker og som er nedfelt i et 
Handlingsprogram.     
 
Med hilsen 
IMDi Midt-Norge 
 
Rune S. Foss  
Regiondirektør    
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Frøya kommune gir følgende innspill til Trøndelag fylkeskommunes kompetansestrategi: 

Generelt: 
Frøya kommune av stor betydning for Trøndelag når det gjelder verdiskapning, og har et enormt 
potensiale for videre utvikling. Havbruksnæringa har et uuttømmelig behov for kompetent 
arbeidskraft på alle nivå noe som bør ha et enda sterkere fokus i fylkets kompetansestrategi. 
Fylkeskommunene samfunnsutviklerrolle må i enda større grad komme i fokus, gjennom å bidra til at 
distriktskommuner som Frøya får de beste forutsetninger for å utvikle seg videre. 
Dette er viktig da vi vet at Frøya kommune er en av kommunene i fylket med laveste utdanningsnivå i 
befolkningen. 
 
Kap 2: 
Befolkning 
Vi ser at det her er noe unyansert i forhold til befolkningsutvikling. 
Frøya er en av de kommunene i Norge som har hatt prosentvis størst vekst de siste årene. Med 
regionenes utviklingsmuligheter knyttet til havbruk, bør dette ha sterk fokus også relatert til fylkets 
kompetansestrategi. 
 
Kap 4: 
Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft 
Målet om at Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets 
kompetansebehov må i enda større grad enn i dag ta opp i seg at utdanning må kunne skje lokalt i 
distriktskommuner. 
For oss som en distriktskommune er det er viktig at utdanning innen bla sykepleie, vernepleie og 
helsefagarbeider tilbys desentralisert. Dette vil bidra til å gi voksne mulighet til å oppnå fagbrev og 
bachelor- og mastergrad mens de er i arbeid. En større utnyttelsesgrad av digitale løsninger samt 
desentraliserte deltidstilbud kan bidra til dette.  
 
Distriktet har utfordringer med å skaffe både yrkesfaglig og akademisk kompetanse. Viktig at dette 
tas høyde for, og at alle skoler og skolesteder i distriktet har et så bredt utvalg av linjer som mulig. 
Unge som må forlate kommunen tidlig kommer sjeldnere tilbake etter endt utdanning enn unge som 
får ta videregående opplæring i egen kommune.  
Alle videregående skoler og skolesteder i distriktet bør tilby studiespesialisering lokalt for å stimulere 
flest mulig til å velge høyere utdanning, jfr kompetansemangelen/ lavt utdanningsnivå i distriktet. 
Dette er også viktig for å kunne dra nytte av kompetanse på tvers av studieretninger, samt for å være 
attraktiv som tilflyttingskommune. 
Frøya kommune ser pr dd en betydelig nedgang i antallet som søker seg til studiespesialisering etter 
at dette ble tatt bort fra skolestedet lokalt.  
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Yrkesopplæringsnemnda har behandlet saken i møte 28.03.2019 sak 

12/19 

 

Yrkesopplæringsnemnda sitt vedtak  

Yrkesopplæringsnemnda støtter prioriteringene i utkast til Kompetansestrategien 

og ser nytten av at det etableres Kompetanseforum Trøndelag 

 

Trøndelag er tjent med et organisert arbeidsliv. Den norske arbeidslivsmodellen 

skal være førende i Kompetansestrategien. Yrkesopplæringsnemnda støtter en 

tydeliggjøring av dimensjonering mot arbeidslivets behov.  

Det må tilrettelegges for gode dialogmøter i forkant av dimensjoneringen i 

samarbeid med Kompetanseforum Trøndelag og de regionale 

kompetanseforumene.  

 

 

Behandling 

I møte ble det fremmet forslag om følgende tillegg til vedtaket fra Kristine 

Svendsen, LO: 

 

Trøndelag er tjent med et organisert arbeidsliv. Den norske arbeidslivsmodellen 

skal være førende i Kompetansestrategien. Yrkesopplæringsnemnda støtter en 

tydeliggjøring av dimensjonering mot arbeidslivets behov.  

Det må tilrettelegges for gode dialogmøter i forkant av dimensjoneringen i 

samarbeid med Kompetanseforum Trøndelag og de regionale 

kompetanseforumene.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt, med tillegget fra Kristine Svendsen. 

 

 

Fylkesrådmannens innstilling 
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Vedtak 

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til 
kompetansestrategi for Trøndelag: 

 

1. Trondheim kommune mener at Kompetanseforum Trøndelag trenger ytterligere 
konkretisering for å sikre at dette blir en effektiv arbeidsform. Kompetanseforum 
planlegges etablert som et koordinerende ledd mellom fylket, andre deler av 
utdanningssystemet og arbeidslivet. Det fremgår ikke hvordan denne funksjonen 
tenkes organisert, hvilken myndighet som eventuelt legges til forumet og hva dette 
nye leddet krever av tilpasning hos Trondheim kommune og andre aktører. 

2. Trondheim kommune mener at frafallet i videre utdanning er for høyt, og Trøndelag 
bør gå foran i arbeidet med å motvirke og redusere frafallet og dermed bidra til ny 
kunnskap og nye løsninger som kan komme resten av landet til gode. Det fremgår av 
kunnskapsgrunnlaget at 3 av 4 gjennomfører videregående opplæring i Trøndelag 
innen 5 år etter oppstart. Dette er på nivå med resten av landet. Sammenliknet med 
andre land er andelen som begynner, men ikke fullfører videregående opplæring 
relativt høy i Norge.  

3. Trondheim kommune mener det må stilles tydeligere krav til tilstedeværelse i praksis. 
Fylkeskommunen spiller en viktig rolle i utdanningen av godt kvalifiserte fagarbeidere. 
En god utdanning omfatter både teoretisk opplæring på de videregående skolene og 
oppfølging i praksis, med vurdering av fag- og svenneprøver. En forutsetning for å 
gjennomføre praksis på en god måte er læringens tilstedeværelse. Det må stilles 
tydelige(re) krav til lærlingens tilstedeværelse i praksisperioden, på lik linje med de 
kravene som stilles i de videregående skolene.  

4. Trondheim mener at det er viktig med godt samsvar mellom teoretisk opplæring i 
videregående skole og arbeidslivets krav og forventninger. Fylkeskommunen bør 
legges til rette for utstrakt samarbeid mellom skole og bedrift. 

5. Trondheim kommune mener at Fylkeskommunen og kommunen bør prioritere god 
karriereveiledning både i ungdomsskolen og i videregående skole slik at arbeidslivets 
krav og forventninger til ferdigutdannede fagarbeideren blir formidlet til og forstått av 
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elevene. Dette kan bidra til å redusere feilvalg og omvalg, og fremme mestring hos 
den enkelte. Trondheim kommune har siden 2016 hatt et godt samarbeid med 
fylkeskommunen om systematisk karriereveiledning av avgangselevene i grunnskolen 
(karrieredagene i oktober, hospitering for avgangselever på selvvalgt 
utdanningsprogram/skole). Evaluering viser at tiltakene er vellykkete og at de bør 
videreføres og tilpasses fagfornyelsen i videregående skole, der det fra 2020 innføres 
to nye yrkesfaglige utdanningsprogram. 

6. Trondheim kommune mener at fylkeskommunen bør bidra, sammen med 
lærebedriftene, til at voksne kan gjennomføre en videregående opplæring i bedrift 
som er tilpasset deres livssituasjon. Den nye fylkeskommunen bør utvikle en mer 
enhetlig praksis og fortolkning av opplæringsloven.  

7. Trondheim kommune mener at fylkeskommunen bør bidra i arbeidet med verdsetting 
av fagarbeideren, og gjennom dette bidra til at gjennomføring av yrkesfagveien til 
høyere utdanning blir en mulighet for fagarbeidere i alle fag. 

8. Stoltenbergutvalget la i februar frem sin rapport om uønskede kjønnsforskjeller i 
skolen. Et av tiltakene som foreslås av utvalget er et frivillig “utforskende” 11. skoleår, 
etter modell fra Danmark, hvor det er ungdommens egne interesser som styrer 
innhold. Trondheim kommune vil invitere fylkeskommunen til en dialog omkring 
dette.  

9. Trondheim kommune ønsker å utvikle Midtbyen helsestasjon, og gi et tilbud der til 
ungdom innen seksuell helse og kjønnsinkongruens, og at dette i samarbeid med 
fylkeskommunen utvikles til å bli et regionalt kompetansesenter. 

 
 
Behandling: 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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