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Oppsummering av høringssvar til Kompetansestrategi for Trøndelag (per 3. mai 2019)  
 
Det vises til høringsinnspillene i sin helhet (vedlegg 3). Dette dokumentet inneholder resymé av høringsuttalelsene og kommentarer for 
endring av utkast til kompetansestrategien. Det er ikke skrevet kommentar på punkter hvor det ikke foreslås endringer på grunnlag av 
uttalelsene. Flere høringssvar inneholder gode innspill på tiltak som tas videre med videre i arbeidet med handlingsprogram (HP). 
 

Kort resymé av høringsuttalelser: Kommentarer/oppfølging: 

KOMMUNER OG REGIONRÅD 
1) Fosen regionråd 

Støtter etablering av regionale kompetansefora, og understreker viktigheten av et tydelig 
mandat. Fosen regionråd etterspør en klargjøring av hvordan man ser for seg at næringslivet og 
næringslivets interesser skal representeres inn i kompetansefora. 
Forslag til tillegg under punkter 2: Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter 
arbeidslivets kompetansebehov og naturressursene.  
Fosen regionråd er ellers opptatt av:   

 Fleksibel utdanning tilpasset næringsstrukturen i regionene og framtidas behov. 

 Desentralisert skolestruktur for videregående opplæring.   

 Kunnskapsdeling - åpne for innsyn og medvirkning. 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.   

Kompetansestrategien bygger på 
Trøndelags komparative fortrinn 
der naturressursene er 
grunnlaget. Vi mener dette 
allerede ivaretas uten at det 
eksplisitt gjengis i 
målformulering. 
 
Tas videre i utvikling av 
samarbeidsstrukturer, spesielt 
regionale kompetanseforum og 
tilrettelegging av digitale 
løsninger. 

2) Frøya kommune 
Kommunen ønsker at det store behovet for kompetent arbeidskraft innen havbruksnæringen 
skal vektlegges tyngre i strategien. Videre understrekes desentraliserte utdanningsløp som viktig 
for Frøya kommune. Særlig viktig er det at helsefaglig kompetanse kan gis lokalt og parallelt med 
ordinært arbeid. 
Frøya kommune mener å se at unge som må forlate kommunen tidlig kommer sjeldnere tilbake 
etter endt utdanning enn unge som får ta videregående opplæring i egen kommune. Distriktet 
har utfordringer med å skaffe både yrkesfaglig og akademisk kompetanse og ønsker at skoler 
og skolesteder i distriktet har et så bredt utvalg av linjer som mulig. Dette gjelder også høyere 
utdanning, og kommunen mener derfor at videregående skoler i distriktet bør tilby 
studiespesialisering lokalt for å stimulere flest mulig til å velge høyere utdanning jfr. 
kompetansemangelen/ lavt utdanningsnivå i distriktet.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

3) Hemne kommune 
Hemne kommune mener strategien i for liten grad er opptatt av individperspektivet og å gi 
individene mulighet for å forfølge sine interesser og derigjennom utvikle sitt potensiale og øke 
livskvaliteten.  Videre savner kommunen tydelige strategier for å møte kompetansebehov 
knyttet til entreprenørskap og innovasjon.   
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. 

Vi mener dette er ivaretatt – 
karriereveiledning i bred forstand 
underbygger dette. 
Entreprenørskap og 
gründervirksomhet fremgår i mål 
2.3 og tas videre i HP. 

4) Hitra kommune og Hitra næringsforening  
Gode valg for den enkelte og samfunnet: Hitra kommune mener at det mangler et femte 
perspektiv innenfor karriereveiledningstilbudet; fokuset på arbeidstakere i et arbeidsliv i 
kontinuerlig omstilling.  
Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft: 
Kommunen har en tydelig forventning om utvikling av mer relevante utdanningstilbud i tråd 
med arbeids-/næringslivets behov. Kommunen har også en forventning om at 
utdanningsinstitusjonene etablerer flere desentraliserte relevante utdanningstilbud, slik at 
arbeidstakere gis anledning til å tilegne seg formell kompetanse mens de står i arbeid.  
Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse:   

 Hitra kommune mener TRFK bør ta en mer aktiv og tydelig rolle i arbeidet med hvordan 
arbeidsgiver skal stimulere til læringsmotivasjon og bygge læringsevne hos arbeidstakere.   

 Kommunen etterlyser bedre systemer for realkompetansevurderinger som grunnlag for 
videre opplæringsløp og formalisering av kompetanse.   

 Det er behov for at utdanningsinstitusjonene i regionen samarbeider tettere med 
næringslivet for å utvikle relevante desentraliserte utdanninger som samsvarer med 
nåværende og fremtidige kompetansekrav i regionen.   

 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.  

 
Innspill fra Hitra kommune inkluderer også uttalelser fra Hitra næringsforening:  

Karriereveiledning i arbeidslivet 
vil inngå i HPs helhetlige modell 
for karriereveiledning. 
 
 
 
 
 
 
 
Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
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 Regionalt kunnskapsgrunnlag og regional kompetansepolitikk må ta hensyn til lokale 
forskjeller.  

 Karriereveiledning spesielt utviklet innenfor integreringsperspektivet.  

 Ansvaret for arbeidstakeres karriereveiledning bør ikke overlates til den enkelte 
arbeidsgiver alene.  

 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. 

 Trenger kompetanse i dag og i fremtiden for å skape innovasjon og utvikling og hevde oss i 
forhold til trender innenfor bl.a. havbruk, landbruk, matproduksjon og reiseliv. 

 Hitra Næringsforening ønsker at næringslivet skal være godt representert i regionale 
kompetansefora.  

5) Inderøy kommune 

Likelydende med Steinkjer og  Snåsa kommune samt Steinkjer næringsselskap  
6) Indre Fosen kommune 

Kommunen har nylig, i samarbeid med flere aktører, gjennomført en kompetansekartlegging og 
viser i høringssvaret til hovedfunn fra denne kartleggingen. Det vil være stort behov for 
arbeidskraft i årene som kommer - både helsefaglig, innen tekniske/industrielle fag, og bygg og 
anlegg – og det vil være behov for å rekruttere arbeidskraft utover nyutdannede.   
Som nabokommune til Trondheim opplever Indre Fosen et netto pendlerunderskudd. 
Kommunen vil framover være avhengig av å hente arbeidskraft utenfra og trekker fram 
infrastruktur som avgjørende for at dette skal la seg gjøre.   
Kommunen ser fram til at ny videregående skole i Indre Fosen skal videreføre godt samarbeid 
med næringslivet og bli et sterkt «kompetanse-nav» på Fosen.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 
 
Betydning av infrastruktur tas inn 
i strategien. 

7) Levanger kommune 
TRFK oppfordres 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. 
Levanger trekker fra viktigheten av god samferdsel understreker behovet for effektive 
pendlermuligheter.   
Læring hele livet - For regionen er det viktig at samarbeidet mellom skole og næringsliv styrkes 
ytterligere. Karriereveiledning i skolen/ kontakt med næringslivet må være basert på oppdatert 
kunnskap om endringer som skjer i arbeidslivet.  
Innen det 13-årige skoleløpet må det arbeides for å skape et mer sømløst løp med mål om økt 
gjennomføringsgrad.  
Fagskoletilbudet - I Levanger har man fagskoleutdanning innen helsefagfeltet. Viktig å beholde 
og forsterke dette tilbudet fordi mer kunnskap er en av løsningene for å løse framtidas 
kapasitetsbehov i helsesektoren.  
Kompetansekartlegging er et svært viktig verktøy. Det er spesielt viktig for å unngå 
utstøtingsmekanismer i et arbeidsliv som endres stadig raskere. Kommunen utfordrer spesielt 
universitetene å dele kunnskap om hvordan man bygge slike kompetanseplaner inn i en 
forretningsstrategi.  
Lokale behov 

 Kompetanse innen landbruket  

 Helsefaglig kompetanse på alle nivå.  
Kunnskapsgrunnlaget er viktig også i Levanger kommune sitt strategiske planarbeid og 
kommunen imøteser gjerne at det oppdateres og gjøres tilgjengelig for kommunene. 

 
Betydning av 
samferdsel/infrastruktur tas inn i 
strategien. 

 
Konkretisering av målgruppe tas 
inn i strategien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
 

8) Namdal regionråd 
Namdal regionråd påpeker at det bør angis tidsrom for strategien og dernest den tilhørende 
handlingsplanen.   
Hovedmålene og delmålene oppfattes som noe komplekse. Konkretisering av tiltak i en 
handlingsplan blir viktig for at mange skal få eierskap til planen.   

 Kompetansestrategien bør omfatte hele utdanningsløpet – pluss EVU for den voksne 
arbeidsstyrken. Strategien bør beskrive hvordan en skal sikre fleksibilitet i tilbudet for 
voksne med behov for etter- og videre-utdanning / omskolering / deltidsutdanning.   

 «Oppvekstprogrammet» bør ligge til grunn for Trøndelags kompetansestrategi.  

 Regionen må ha sterkere innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. Det trengs en 
styrking på feltet også i lærernes utdanning, og må styrkes som rådgiveroppgaver i skolen.  

 Dokumentet reflekterer i for liten grad Nord universitets rolle.   

 Nærhet til kunnskapsleverandører er viktig (f.eks. Nord universitets fire campuser i 
Trøndelag).   

Samarbeid for kompetanseutvikling: Namdal regionråd støtter modellen med et forum basert på 
geografisk tilhørighet framfor bransje.   

Tidsrom er illustrert side 2, men 
ikke eksplisitt uttalt da denne 
strategien er versjon 1.0 og vil 
vurderes i så måte. 
 
Strategien omfatter livslang 
læring. Målgruppeformulering 
korrigeres slik at dette kommer 
tydeligere fram (side 8). 
Tekst om innovasjonsgrad 
justeres i strategien. 
Strategien peker på betydning av 
tilbud om høyere utdanning i 
hele fylket. 

9) Nye Namsos kommune 
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Nye Namsos kommune fremhever følgende områder som særlig for et omstillingsdyktig og 
fremtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030:   

 Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring.    

 Nærhet har stor betydning for valg av studiested, og det blir viktig å opprettholde et 
mangfold av utdanningsmuligheter av høy kvalitet i regionen. Det er noen 
rekrutteringsutfordringer til yrker som krever høyere utdanning pga. geografisk avstand.  

 Legge til rette for desentralisert livslang læring for å beholde, utnytte og utvikle 
eksisterende kompetanse. En forutsetning for dette er utvikling / forbedring mot 
tilstrekkelig digital infrastruktur. 

 Gode og tilpassede tilbud innen videregående opplæring for voksne. 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 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

10) Nye Steinkjer kommune 
Innspillet er likelydende som Steinkjer næringsselskap, Snåsa kommune og Inderøy kommunes 
høringssvar og er særlig opptatt av etter- og videreutdanning. De mener at mulighetene for 
dette etter omlegging i UH-sektoren er redusert. Studietilbud bør kobles tettere til 
kompetansebehovet i arbeids- og næringslivet, og for å få til dette bør UH-sektoren kobles 
tettere til arbeidslivet og jobbe med praksisnær forskning (og utvikling).  Fokus på formaliserte 
opplæringsløp bør balanseres med mer fokus på kompetansehevingen som skjer i daglig drift 
(og utvikling av driften) og medarbeiderdrevet innovasjon / entreprenørskap. Kvalifisering av 
arbeidsstyrken er viktig, men bør balanseres med fokuset på behov for rekruttering av gründere 
og arbeidstakere utenfra. Å stimulere til gründerskap kan tillegges større vekt, som strategisk 
grep i arbeidslivet for økt sysselsetting og verdiskaping. 
Kommunene foreslår en rekke tiltak. Blant annet at det utarbeides et aktørkart, at 
kompetansebehov tydeligere beskrives og at mål operasjonaliseres til målbare indikatorer og 
resultatmål, samt kobles til suksesskriterier. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

11) Orkdalsregionen 
Orkdalsregionen peker på viktigheten av å beholde arbeidsplasser lokalt, så vel som et mål om å 
åpne muligheter for å utvikle nye arbeidsplasser i regionen. Det forutsettes videre at innhold, 
kapasitet og tilgjengelighet for grunnutdanning og etterutdanning mål innrettes slik at 
arbeidsplasser utvikles og sikres innenfor bærekraftmål så vel som innenfor 
et konkurransestyrt arbeidsmarked.   
Næringsstrukturen i Orkdalsregionen tilsier at det satses sterkt på yrkesutdanning. Samtidig er 
det et ønske om at muligheter for påbygning til høyere utdanning gis gjennom desentraliserte 
utdanningstilbud. Orkdalsregionen ønsker å innta en aktiv posisjon for å ivareta framtidige 
kompetansebehov og har forventninger til å at foreslåtte kompetansefora legger til rette for å 
jobbe godt med balansen mellom tilbud og etterspørsel.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
Nytt punkt om nye krav for å nå 
mål om et lavutslippssamfunn tas 
inn. 

12) Regionrådet Trøndelag sør 
Regionrådet Trøndelag sør understreker at de støtter etablering av både Kompetanseforum 
Trøndelag og regionale kompetansefora. Sammenhengen mellom disse – særlig på 
kunnskapssida – må ivaretas.   
Læreplasser: Region Trøndelag Sør ser med bekymring på mangelen på læreplasser i bedrift i 
regionen. Læreplasser i hjemkommunen anses å være en viktig faktor for å opprettholde 
bosetting og holde på kompetanse i regionen. Region Trøndelag sør oppfordrer til å ta i bruk 
flere virkemidler for å stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger (for eksempel fritak for 
arbeidsgiveravgift).    
Kompetanseheving i arbeidslivet er et viktig område, særlig i distriktskommuner hvor det er 
vanskelig å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Viktig at etter- og videreutdanning tilbys i 
nærheten av ansattes virksomhet og desentraliserte og modulbaserte opplæringsløp støttes 
derfor.   
Rekruttering til yrker som krever høyere utdanning: Krevende å få til i distriktskommuner, og 
henger sammen med å utvikle attraktive bosteder og arbeidsplasser. Her kan trainee-ordninger 
være en del av løsningen, og disse (samt markedsføring av slike) bør styrkes.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

13) Snåsa kommune 
Likelydende som Nye Steinkjer-, Inderøy kommune og Steinkjer næringsselskap. Kommunen 
kommer med følgende tillegg: «Det oppfordres til samhandling med nettverk for 
karriereveiledere i grunnskolen og videregående skole». 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

14) Trondheim kommune 
Trondheim kommune, ved Formannskapet, mener at Kompetanseforum Trøndelag trenger 
ytterligere konkretisering for å sikre at dette blir en effektiv arbeidsform.  
Trondheim kommune ønsker tiltak mot det høye frafallet i videregående opplæring. Kommunen 
mener også at det må stilles tydelige(re) krav til lærlingens tilstedeværelse i praksisperioden, på 
lik linje med de kravene som stilles i de videregående skolene. Videre foreslås et enda tettere 
samarbeid mellom videregående skoler og arbeidslivet, og kommunen peker på behovet for god 
karriereveiledning.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
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Trondheim kommune mener at Trøndelag fylkeskommune (TRFK) bør bidra, sammen med 
lærebedriftene, til at voksne kan gjennomføre en videregående opplæring i bedrift som er 
tilpasset deres livssituasjon.  
Trondheim kommune vil invitere TRFK til dialog omkring Stoltenbergutvalgets forslag om et 
frivillig «utforskende» 11. skoleår.   

15) Vikna kommune 
Viser til Namdal regionråd sin uttalelse i saken.   

16) Åfjord kommune 
Har gitt sitt høringssvar gjennom Fosen Regionråd. Åfjord kommune stiller seg også bak 
høringsuttalelsen gitt av Åfjord videregående skole i sin helhet. Opplever de samme 
utfordringene knyttet til voksenretten, spesielt med tanke på det arbeidet de legger ned for 
kvalifisering av flyktninger.  

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

ANDRE OFFENTLIGE AKTØRER 
Fylkesmannen i Trøndelag 
Eierskap til kunnskapsgrunnlag og et felles situasjonsbilde blant alle involverte aktører er 
avgjørende i det videre arbeidet. Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å bidra aktivt i det videre 
arbeidet med handlingsplanen og i et fast statistikkutvalg.   
Kommentarer til innhold:   

 Ønsker et sterkere fokus på tidlig innsats, særlig i sammenheng med livslang læring. 
Barnehagedeltakelse har stor betydning og kan være med på å underbygge mål på lang 
sikt.   

 Barn i lavinntektsfamilier - barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp bør inngå i 
kunnskapsgrunnlaget.  

 Stiller seg positiv til både sentralt og regionale kompetansefora.   

 Trekker fram kapasitet og kompetanse innen helsesektoren som et særlig viktig 
innsatsområde.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 
Målgruppeformulering om 
livasang læring er forsterket i 
strategien. 

 

17) IMDi 
IMDi mener dette er et viktig arbeid og at strategien beskriver status og fremtidsbildet godt, 
men at det når det kommer til konkrete strategier og løsninger blir for lite konkret til å kunne 
angi veien videre mot tiltak.   
IMDi gjør oppmerksom på de forskjeller i utfordringer og behov som finnes mellom grupper 
innen begrepet «innvandrere» (for eksempel forskjellene mellom arbeidsinnvandrere og 
flyktninger). Flyktningers situasjon spesielt bør framkomme i strategien.   
Både kompetanseforum Trøndelag og regionale kompetansefora anses å være en veldig god ide 
og IMDi understreker at arbeidet med en handlingsplan, med konkrete resultatmål, må 
prioriteres i det videre arbeidet.  
Annet:   

 Fokuset på den voksne befolkning og enkelte formuleringer rundt dette foreslås fjernet.   

 Dimensjonering tett sammenkoblet med «ressurser til disposisjon» og ikke først og fremst 
på bakgrunn av behovet, gjør i mange tilfeller at flyktninger blir skadelidende og ikke får 
plass på vgs. IMDi foreslår tiltak på dette i handlingsplanen.   

 Entreprenørskapskompetanse anses å være et særlig viktig punkt som bør få større plass i 
strategien og i handlingsplanen. Det må også arbeidet med læring i arbeidslivet og livslang 
læring.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
Begrepsbruk av ulike 
flyktninggrupper er spesifisert i 
strategien.  

 
 
 
 
 
Målgruppeformulering er 
tydeliggjort i strategien 

18) NAV Trøndelag 
Viktig med bred tilnærming og mange som bidrar og inkluderes i arbeidet. Ønsker mer fokus på 
de som står utenfor arbeidslivet.  Målgrupper: Er spesielt opptatt av unge uføre uten fullført 
utdanning og av innvandrere som kommer fra land utenfor EØS.   
Sektorer: Er særlig opptatt av behovet for kapasitetsøkning i helsesektoren, samt de 
kompetansebehovene dette utløser. NAV er også spesielt opptatt av behovet innenfor 
håndverksyrkene.   
NAV ser et behov for mer fleksibel opplæring som gir kompetanse gjennom større vektlegging 
av praksis og individuelt tilrettelagte løp. NAV vil understøtte kompetansestrategiens fokus på 
karriereveiledning, og vil understreke behovet for karriereveiledning i tidlig fase.  
Godt kunnskapsgrunnlag, bred datafangst og analyser må ligge til grunn for prioriteringer ved 
utdanningstilbud, oppfølging og tiltak. Det er behov for å styrke samarbeidet mellom FoU-
miljøer, utdanningsinstitusjoner og næringslivet.   
NAV er opptatt av mobilitet, både geografisk og yrkesmessig. Frivillig sektor og dens rolle må 
tydeliggjøres i strategien.   
Operasjonalisering av kompetansestrategien – handlingsdel: finn fleksible samhandlingsarenaer.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

19) Nord universitet 
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, og Helse, velferd og 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
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oppvekst. Gjennom forskning og utdanningstilbud innenfor disse profilområdene vil 
universitetet være en verdifull bidragsyter til at Trøndelag får tilstrekkelig og relevant 
kompetanse og arbeidskraft.  
Nord universitet arbeider med å utvikle mer fleksible og varierte undervisnings- og 
læringsformer for å styrke kvaliteten i praksis ved profesjonsutdanninger.   
 
I videre utvikling av studieportefølje vil fylkeskommune 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.  
Perioden for Nord universitets 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. 

 

20) NTNU 
NTNU ønsker å være en tydelig aktør i byene og regionen der de har sin hovedaktivitet, og 
samspill med arbeids- og samfunnsliv er vektlagt. NTNU mener Kompetansestrategi Trøndelag 
gir en tydelig retning og er et godt utgangspunkt for videre samarbeid med NTNU. Dette 
samarbeidet kan videreføres på allerede etablerte samarbeidsarenaer og i tråd med overordnet 
samarbeidsavtale mellom NTNU og TRFK.   
NTNU ønsker å bidra i dialog rundt etablering av helhetlig karriereveiledning og peker på viktige 
temaer som må gå på tvers av karriereveiledningsaktører i regionen. Et kunnskapsgrunnlag om 
kompetansebehov er ett av disse.   
NTNU støtter TRFK syn på behovet for mer fleksible utdanningssystemer og ønsker å bidra inn i 
et partnerskap hvor TRFK legger til rette for tettere dialog mellom arbeidsliv og 
kunnskapsinstitusjonene i regionen. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

21) SIVA 
Utkastet til kompetansestrategi favner sentrale målsettinger og satsingsområder. Sett fra SIVAs 
ståsted peker også utkastet på viktige utfordringer og muligheter når det gjelder måloppnåelse. 
Fokus på innovasjons- og entreprenørskapskompetanse bør være tilstede i hele 
opplæringsløpet.  
Videre vil tilrettelegging for fremtidens samfunnsutvikling med et mer komplekst arbeids- og 
næringsliv kreve mer tverrfaglig samarbeid. Fremtidens arbeids- og næringsliv vil være i 
kontinuerlig omstilling og stadig flere vil ha behov for kompetansepåfyll gjennom sin 
yrkeskarriere. Samhandling mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og arbeids- og 
næringsliv vil være sentralt for å videreutvikle Trøndelag i årene som kommer. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

INTERESSEORGANISASJONER / HOVEDSAMMENSLUTNINGER 
22) KS Trøndelag 

KS Trøndelag støtter prioriteringen av satsingsområder og målsettingene som er beskrevet i 
strategidokumentet som er sendt ut på høring. 
KS gir innspill til det videre arbeid med kompetansestrategien innen følgende områder: 
Omstilling og kompetanseutvikling av egne ansatte, innovasjon, digitalisering, samarbeid med UH-
sektor, karriereveiledning, lærlinger og kvalifisering av innvandrere/minoritetsspråklige. 
KS støtter etablering av Kompetanseforum Trøndelag og regionale kompetansefora, og at disse 
ses i sammenheng med eksisterende samarbeidsstrukturer.  

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

23) LO Trøndelag 
Konkurransedyktig næringsliv:  

 Den norske modellen / trepartssamarbeid er en forutsetning for konkurranse- og 
omstillingsdyktig næringsliv.   

 Karriereveiledning – ressurser og tilstrekkelig desentralisert tilstedeværelse.   

 Næringslivets bedriftsinterne kompetanseheving bør inngår i Kompetansestrategien.   

 Fagskoler må likestilles med øvrig høyere utdanning   
En effektiv og god offentlig sektor:   

 TRFK må satse på utvikling og innovasjon i samarbeid med de trønderske kommunene.  

 Satsing i helsesektoren   
Færrest mulig utenfor arbeidslivet:   

 Fortsette arbeidet med å skaffe tilstrekkelig antall læreplasser  

 Innvandrere – godkjenning av utenlandsk utdanning. Norskopplæring.   

 Digitalisering i arbeidslivet krever økt omstilling både for virksomheter og arbeidstakere, og 
LO mener dette fører til at de med minst formell kompetanse i arbeidslivet må prioriteres.   

LO er positiv til et godt sammensatt Kompetanseforum, med representanter med god 
kompetanse på arbeidslivets behov i Trøndelag. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

24) NHO Trøndelag 
NHO Trøndelag påpeker at kompetansearbeidet må være en del av næringsutviklingsarbeidet i 
TRFK. Tilgang på kompetanse er helt avgjørende for vekst og utvikling i bedriftene og er et 
grunnleggende rammevilkår for verdiskaping.  

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
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NHO viser til nyere forskning om effekter av teknologiske endringer på nærings- og arbeidsliv, 
og viser til viktigheten av å styrke lokale næringsklynger.   
For å styrke realkompetanse og opprettholde fortsatt kompetanseutvikling i arbeidet trengs det 
forskning på fremtidige kompetansers epistemologi. Et av tiltakene bør være å styrke TRFK sine 
regionale ressurssentre.   
NHO Trøndelag sitt hovedfokus ligger på yrkesfagene og tilstrekkelig tilbud i hele fylket. 
Kompetansebarometeret til NHO forteller at 2 av 3 bedrifter trenger økt kompetanse og 
etterspør i størst grad yrkesfag. NHO støtter derfor at dimensjonering av fagtilbudene bør gjøres 
i samarbeid med næringslivet.   
Videre ønsker NHO Trøndelag et sterkt fokus på gjennomføring og mener at karriereveiledning, 
trainee-ordninger, bedre informasjon til nærings- og arbeidsliv om fleksibiliteten i 
utdanningsløpene. 
NHO Trøndelag mener at skolehverdagen må gjenspeile arbeidshverdagen i bedrift for å sikre 
relevans – både når det gjelder undervisning og utstyr. Dette gjelder også kunnskap om 
rettigheter og plikter i arbeidslivet, og viktigheten av at elevene får lære om partssamarbeid og 
organisering av arbeidslivet i Norge. 

25) VOFO 
Vofo Trøndelag mener Kompetansestrategien i all hovedsak er et godt dokument, og gir et godt 
utgangspunkt for å utarbeide handlingsprogram. De stiller imidlertid spørsmål ved begrepene 
arbeidsliv og samfunnsliv og hva som er skillet mellom disse.   
Vofo vil støtte opp om fokuset på integrering i strategien, og argumenterer samtidig for at 
inkludering og integrering må gjelder alle grupper i samfunnet som opplever utenforskap eller 
ekskludering.   
Det er viktig at de som driver med karriereveiledning kjenner til frivillighetens 
(studieforbundenes) mulighet for å bidra med kompetanse gjennom studieforbundene.  
Studieforbundene med sine lokale lag kan være en medspiller for å få i gang 
kompetansehevende tiltak også i små lokalsamfunn. Vofo savner at frivilligheten nevnes 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. 
Vofo ønsker å bidra i det videre arbeidet med kompetansestrategien. 

Er i varetatt - 4.4 Arbeidstakere 
med funksjonshemminger eller 
andre helseutfordringer vil ha 
særlige behov for tilrettelegging, 
og dette krever godt samarbeid 
mellom ulike instanser. 
 
Viktig å se sammenhengen. Fra 
eks. grunnkompetanse i 
lavterskeltilbud til opplæring som 
gir formell kompetanse. Det 
burde vært tydeligere behovet 
for et formalisert samarbeid. 
Nytt kulepkt. i 4.5 er tatt inn. 

NÆRINGSINTERESSER / BRANSJER (Næringshager, næringsselskap mm) 
26) Bjugn Næringsforum 

Bjugn næringsforum ønsker at TRFK 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.  
Videre foreslås det 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 
det som på lang sikt fører til utvikling av blå/grønn sektor.   
Bjugn næringsforum 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.  
Forumet fremmer videregående skolers mulighet for utvikling av kompetanse i arbeidslivet. Et 
tett samarbeid mellom skole, arbeidsliv og andre kan gi enda bedre muligheter for variasjon og 
fleksibilitet i den videregående opplæringen. De presiserer at det er viktig å benytte seg av at 
næringslivet er en av de beste intergreingsarenaene for innvandrere. Ressurssentrene ved de 
videregående skolene må styrkes.  

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

27) Bondelagene i Trøndelag 
Produktivitetsutviklingen i landbruket er større enn i noen annen næring i Norge og Trøndelag. 
Behovet for ny kompetanse er konstant og bondelagene har fokus på utdanning til grønne 
næringer der det må rekrutteres kloke hoder for å bidra til «det grønne skiftet».   
Bondelagene i Trøndelag vil påpeke og støtte opp om at det er nødvendig med et helhetlig 
system for karriereveiledning. Det er viktig for de grønne næringene at studieveilederapparatet i 
både grunnskole og videregående skole er oppdatert på de behov og muligheter som ligger i 
framtida for landbruket, næringsmiddelindustrien og andre næringer knyttet til landbruket. Det 
er viktig og veldig bra at entreprenørskapskompetanse og læring i arbeidslivet er 
satsingsområder.  
Naturressursbaserte næringer nevnes som et fortrinn i Trøndelag og bondelagene mener blant 
annet derfor at det er viktig at landbruket er godt representert inn i kompetanseforum 
Trøndelag 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

28) Næringsalliansen i Trøndelag 
Næringsalliansen for Trøndelag (NAT) foreslår en konkret beskrivelse av hvordan måloppnåelse 
skal måles.  Mener at arbeidslivets behov bør veie tyngre enn ungdommens ønsker når 
utdanningstilbud skal dimensjoneres.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
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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.  
Et viktig tema for de ulike kompetanseforumene bli å kartlegge og definere fremtidig behov 
basert på de ulike utfordringene og strukturene i fylkets nærings- og arbeidsliv.  
Etterlyser insentiver for å ta imot lærlinger – for eksempel fritak fra arbeidsgiveravgift.   
Opplæringskontorene bør involveres for å få en bedre innsikt i prosessene og rutinene i 
grenselandet elev og arbeidsliv.   
Etterlyser en mer aktiv UH-sektor ute i regionene og en tettere kobling mellom FoU og 
næringsliv.     
Kvalifisering av innvandrere, godkjenning av utenlandsk utdanning – norskopplæring må stå i 
sentrum.   

 

29) Rørosregionens næringshage 
Næringslivet i regionen etterspør muligheter og virkemiddel på tre nivå:   
1. Lokalt plasserte fagutdanninger  
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 og medspiller for å skape nye 
og bedre muligheter sin region, i tett samhandling med bla. Røros videregående skole og Røros 
Ressurs.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

30) Sjømat Norge 
Sjømatnæringens behov for kompetent arbeidskraft er stort og omstillingstakten gjør også noe 
med kompetansebehovene i næringen. Næringen ønsker å involveres i behovsdiskusjoner og 
støtter forslaget om etablering av et kompetanseforum.   
Behov som er i kontinuerlig endring og viktigheten av livslang læring, nødvendiggjør fleksible 
muligheter for både bedrifter og den enkelte. Modulbaserte opplæringspakker, nettbasert 
opplæring, regional/lokal tilgjengelighet vil være viktig.  
Sjømat Norge mener at karriereveiledning best utføres når det er i tett samarbeid med 
næringslivet og med god bruk av besøk, informasjon om næringslivet mm.   
I sjømatnæringssammenheng er særlig kompetansesentre/industrisentre som Øyrekka og Ytre 
Namdalen viktige for rekruttering, opplæring og innovasjon. Det er derfor viktig at aksene 
Øyrekka-Trondheim, Trondheim-Ytre Namdalen vektlegges i operasjonaliseringen av en 
kompetansestrategi for Trøndelag.    
Arbeidet med handlingsplanen vil, etter Sjømat Norges syn, bli avgjørende for hvordan regionen 
utvikler og utnytter relevant kompetanse framover.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

31) Steinkjer næringsselskap 
Likelydende med Fellesnemnda for Nye Steinkjer kommune, Snåsa kommune og Inderøy 

kommune.   
 

32) Trøndelag forskning og utvikling  
Den brede definisjonen av kompetansebegrepet bør etter Trøndelag FoUs mening i større grad 
gjennomsyre hele dokumentet. Erfaringsbasert kompetanse bør diskuteres mer, og strategien 
bør ikke begrenses til å gjelde formell kompetanse knytte til skole og etter-/videreutdanning.   
Målgruppe: Kompetansestrategien kan inkludere en ny dimensjon; kompetansekrav (og behov) 
knyttet til samfunnslivet utenom arbeidsplassen, jf. begreper som Kommune 3.0, 
medborgerskap og brukermedvirkning.   
Forskning som næring: Kompetansestrategien bør i større grad diskutere betydningen av 
arbeidsplasser med særlig høye krav til formell kompetanse, og hvordan regionen kan øke sin 
andel av slike arbeidsplasser.   
Forskning er et viktig verktøy for samfunnsutvikling, politikkutforming og regional utvikling, samt 
verktøy for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor. Kompetansestrategien burde pekt på 
bruken av forskningsprosjekter for økt innovasjon, også som verktøy for læring.   
Om det samiske samfunnet: Trøndelag FoU mener kompetanseutfordringer for det samiske 
samfunnet, og det sør-samiske især, bør berøres grundigere i kompetansestrategien og ikke 
begrenses til å omhandle karriereveiledning. Godt fundament for samhandling mellom samene 
og “stor-samfunnet”, samt deling av kompetanse knyttet til det samiske næringsliv bør gis større 
fokus i strategien.  

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 
Ivaretas gjennom strategiens 
samfunnsperspektiv – presiseres 
i målgruppe beskrivelse s. 8 + 
nytt kulepkt. 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33) Trøndelag reiseliv 
For å sikre en konkurransedyktig næring, sikre økt verdiskaping og innfri målene i den regionale 
strategien, er det sentralt for reiselivsbransjen å framover satse på kompetansetiltak. 
Kompetansebehovet i reiselivsnæringen er bredspektret og omfattes stort sett av alle områdene 
det pekes på i kompetansestrategien.   
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.  
Trøndelag reiseliv AS er opptatt av at potensialet for forsknings- og utviklingsbasert innovasjon 
er økende. På sikt vil det bli avgjørende at den erfaringsbaserte kompetansen og den 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
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forskningsbaserte kunnskapen kombineres, noe som krever tett samarbeid mellom næring og 
forskningsmiljøer. 

VIDEREGÅENDE SKOLER OG ANDRE FYLKESKOMMUNALE ENHETER 

34) Fagskolestyret 
Styret ser det som viktig, og er tilfreds med, at høyere yrkesfaglig utdanning er en godt synlig og 
integrert del av Kompetansestrategien. 
Styret ønsker at Trøndelag høyere yrkesfagskole blir fast medlem i strukturer som skal avdekke 
og følge opp kompetansebehov i form av Kompetanseforum Trøndelag og eventuelle regionale 
kompetansefora. 
Styret mener det er viktig å utvikle bedre kunnskap om høyere yrkesfaglig utdanning i 
karriereveiledning i Trøndelag, samt at dette kommer til syne i Kompetansestrategien og som 
konkrete tiltak i dens handlingsprogram 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

35) Fosen videregående skole og Fosen ressurssenter 
Mener at de lokale ressurssentrenes rolle mht. å gi karriereveiledning ikke er tilstrekkelig omtalt. 
Fosen vgs påpeker at kartlegging, realkompetanse- og praksisvurdering er kostnadskrevende 
oppgaver med liten økonomisk kompensasjon, og ønsker i kompetansestrategien en tydeligere 
omtale av sentrene og en økonomisk styrking av disse. Mener at ressurssentra har gode 
forutsetninger for å administrere tilbudet Fagbrev på jobb - og kan fungere som et bindeledd 
mellom kandidater til Fagbrev på jobb og vgs.    
Primærnæringene på Fosen (landbruk, havbruk, skogbruk) preges av digitalisering / 
automatisering. Dette påvirker kompetansebehovene.   
Ressurssentrenes drift trues av konkurrerende private (og ofte nettbaserte) opplæringstiltak/ 
sertifiseringer og kurs. Når ressurssentra trues, kan det gå utover voksne med rett til utdanning.  
Ressurssentrene bør få en sterkere rolle innenfor voksenopplæring, og bør tildeles en 
grunnfinansiering. Anser Kompetansestrategien som et positivt tiltak med høyt ambisjonsnivå.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

36) Gauldal videregående skole 
Karriereveiledning: Gauldal vgs. trekker fram den kompetansen som de videregående skolene 
har – både knyttet til skolens rådgivingstjeneste og til ressurssentrene. De mener at det lokale 
karrierearbeidet bør framheves og være en sentral del av den helhetlige offentlige 
karriereveiledningen både for elever og voksne.   
Gauldal vgs ønsker et forpliktende samarbeid mellom videregående opplæring, kommuner, NAV 
og næringshager/Næringsforening i alle deler av Trøndelag Sør.   
Gauldal vgs mener høyere yrkesfaglig utdanning bør tilbys i de ulike regionene i Trøndelag.    
Gauldal vgs mener det bør inngås forpliktende samarbeidsavtaler mellom Trøndelag 
fylkeskommune og NTNU og Universitet Nord for å tilby desentraliserte studietilbud.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

37) Karrieresenteret i Trøndelag 
Karrieresentret i Trøndelag mener at Karrieresentret bør framheves / stå først i og med at de er 
fylkeskommunens egen instans.   
Karrieresentret foreslår flere konkrete endringer.  
Det foreslås også å opprette to ekstra avsnitt under overskriften “Karriereveiledning for 
voksne”; 

 karriereveiledningens plass i et samfunn i endring 

 hvordan svarer fylket ut denne endringen ved å gi ulike tilbud gjennom Karrieresenteret. 
Det foreslås endret ordlyd fra attføringsbedrift til arbeidsmarkedsbedrift. 

For å holde strategien på et overordnet nivå 
er det ikke gått konkret inn på aktørene og 
deres oppgaver i strategien.   
Aktørene som er nevnt er eksempler på 
samarbeidsaktører og ikke en prioritert og 
uttømmende liste.   
 
 
 

Begrepet arbeidsmarkedsbedrift 
er tatt inn i strategien.  

38) Oppdal videregående skole 
Oppdal videregående skoles kommentarer til strategien er hovedsakelig tilknyttet 
ressurssenteret og relaterer seg til voksnes kompetansebehov og livslang læring. Skolen mener 
viktigheten av voksnes kompetansebehov står i kontrast til den avgrensede retten til 
videregående opplæring i Norge, og ønsker at fylkeskommunen skal jobbe for å utvide denne 
retten og samtidig jobbe for gode muligheter for voksenopplæring i fylkeskommunal regi.   
Oppdal videregående skole ønsker å ta en aktiv rolle i det videre arbeidet og ønsker å holdes 
orientert og inkludert i fylkeskommunens øvrige arbeid lokalt.   
Andre innspill:   

 Muligheter for voksnes kompetanseheving må være tilgjengelig uansett bosted – 
desentralisert, fleksibelt og forutsigbart (dette gjelder både videregående opplæring og 
høyere utdanning).  

 Det foreslås å opprette et forum for regional samhandling om voksenopplæring.   

 Samarbeid mellom skole og næringsliv innen voksenopplæring bør struktureres og settes i 
system.   

Organisering av Karrieresentrene bør revurderes. Det er behov for mer desentralisert struktur. 
Ressurssentra har erfaring og kompetanse innen veiledning som bør formaliseres, styrkes og 
utnyttes.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

39) Orkdal videregående skole 
Ordal videregående skole mener at det med ny, desentralisert modell for voksenopplæring, er 
det ekstra viktig at ressurser til karriereveiledning ses i sammenheng med den nye 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 
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regioninndelinga. Alle de nye koordineringsskolene bør derfor ha nødvendig kompetanse innen 
karriereveiledning.  
For å møte kompetansebehov lokalt må det legges til rette for gode, desentraliserte tilbud innen 
høyere utdanning i distriktet, både høyere yrkesfaglig utdanning og universitetsutdanning:  

 Distribuert utdanning: medlemskap i nasjonale utdanningsnettverk (for eksempel 
studiesenteret.no).  

 De videregående skolene kan fungere som lokale studiesentra for sine regioner. Slik vil det 
være mulig for mange å ta etterutdanning/ videreutdanning lokalt. 

 

40) Rissa videregående skole og Leksvik videregående skole 
Skolen stiller spørsmål ved avgrensningen / målgruppen for strategien og spør hvordan den skal 
forstås.   
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.    
Skolen understreker videre viktigheten av fleksible og tilpassede opplæringsløp: Det må 
tilrettelegges for kompetanseheving på dagtid.   
Behovet for grunnleggende språkferdigheter må presiseres i dokumentet. Inntak av voksne i 
vanlig videregående skole (med finansiering) bør være et virkemiddel (fylle opp klasser).   
Voksenopplæring: Både koordineringsskoler og samarbeidsskoler bør motta et grunntilskudd for 
å sikre stabil drift. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

41) Røros videregående skole 
Røros videregående skole 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 og skolen foreslår følgende: “De 
videregående skolene gis en tydelig rolle i organiseringa av karriereveiledningen.”  
Desentralisert høyskoleutdanning - forslag:  
«Det inngås forpliktende samarbeidsavtaler mellom Trøndelag fylkeskommune og NTNU og 
Universitet Nord for å tilby desentraliserte studietilbud basert på lokale kompetansebehov.” 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

42) Strinda videregående skole 
De videregående skolene som læringsarena må utnyttes enda bedre gjennom god oversikt over 
hvilken kompetanse som kan og bør tilbys. Skolene kan i større grad tas i bruk også ettermiddag 
og kveld og et tettere samarbeid mellom de videregående skolene, kommunen og Trondheim 
Voksenopplæringssenter TROVO, NAV og frivilligheten er nødvendig i det videre.   
I en tid med omstilling er det behov for økt fleksibilitet og for raskere kvalifisering av voksne – og 
læring i arbeidslivet bør skje i samarbeid med partnere fra utdanningsinstitusjonene.   
Særlige sektorer og utfordringer:   

 Skaffe nok kandidater til restaurant- og matfag  

 For få læreplasser innen elektrofag. Det må sette i verk tiltak for å fjerne flaskehalser som 
ligger i «opplæring i bedrift».   

 Innen studieforberedende utdanningsprogram ligger det et utviklingspotensial som kan 
realiseres gjennom tettere samarbeid mellom arbeidsliv, høyere utdanning og 
karriereveiledning.   

Strinda videregående skole gir i høringssvaret også konkrete innspill til et handlingsprogram. Her 
framheves særlig kunnskap om utfordringer i Trondheim og tettere samhandling mellom 
aktører i Trondheim. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

43) Åfjord videregående skole 
Den manglende dimensjoneringen for voksne i videregående utdanning er blitt en stor 
utfordring for kommunene på Nord-Fosen, og berører også NAV, skole og enkeltpersoner. Dette 
gjelder flere kategorier uten ungdomsrett. Det kan ikke være tvil om at en utvidet 
dimensjonering som også innebærer voksne vil være samfunnsøkonomisk lønnsømt.  
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.  
Forutsigbarhet i økonomi for ressurssentrene/samarbeidsskolene vil bli avgjørende for om 
skolene fremover vil kunne ha mulighet til å opprettholde driften. Fremover trengs sterke, 
selvstendige og fleksible ressurssentre i distriktet for å kunne ivareta behovet for 
kompetanseutvikling fremover i et arbeidsmarked i stadig endring. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

ANDRE 
44) Eldrerådet  

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. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

45) Integreringsrådet 
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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. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

46) Intro Trainee Trøndelag 
Understreker at nyutdannede gjennom et langt arbeidsliv vil være en vesentlig del av 
arbeidsstyrken. Trainee-ordningene ønsker at dette skal komme tydeligere fram i 
Kompetansestrategi Trøndelag.  
Forslag under delmål 9: «Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen, hvor 
traineeordningene er et godt verktøy spesielt tilpasset yngre nyutdannede. "  
Ønsker at traineeordningene skal nevnes også under pkt. 5.2.2. 

 
 
Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

47) Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
Merknad til kapittel 4.4, andre 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. 

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

48) Ungdommens fylkesutvalg 
Ungdommens fylkesutvalg (UFU) understreker i høringssvaret viktigheten av å se Trøndelags 
kompetansestrategi i sammenheng med innsats knyttet tidlig innsats, økt gjennomføring, 
sammenheng og helhet i skoleløpet, god karriereveiledning og samarbeid mellom skole og 
arbeidsliv. UFU har selv i sitt arbeidsprogram vedtatt flere punkter som er relevant her.   
UFU mener det er behov for å styrke valgkompetansen, sikre høyere kvalitet i 
rådgivningstjenester på skolene, og å sørge for høyrere prioritering av faget utdanningsvalg.   
For øvrig ønsker UFU en desentralisert skolestruktur og mulighet for å bo hjemme lengst mulig, 
mer systematikk rundt ordninger for bedriftsbesøk og hospiteringsdager slik at man blir kjent 
med næringslivet i sitt lokalsamfunn. UFU understreker også behovet for at skolene holder tritt i 
den teknologiske utviklingen og gis mulighet til å ta i bruk ikt på en måte som gjør elevene godt 
rustet til videre studier og arbeidsliv.   

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

49) Yrkesopplæringsnemnda 
Yrkesopplæringsnemnda støtter prioriteringene i utkast til Kompetansestrategien og ser nytten 
av at det etableres Kompetanseforum Trøndelag. 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.  

Synspunkter og konkrete innspill 
tas med videre i relevante plan-
prosesser. * 

 

  
 

* Relevante planprosesser omfatter både planer, strategier og handlingsprogram. I disse prosessene kan høringsuttalelsene 

tas som direkte innspill til arbeidet. Dette gjelder både videre oppfølging av kompetansestrategien, men også andre 

relevante prosesser eller sektorenes operasjonelle arbeid. 
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