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Møteagenda
•

Velkommen og innledning m/ Torun Bakken, Fosenregionen IKPR

• Kompetansepilot Trøndelag – delprosjekt Fosen
ved Lisbeth Pedersen, Trøndelag fylkeskommune

• Hvilke tjenester tilbys generelt – og hvordan vil senteret jobbe
med kompetansepiloten i Fosenregionen
ved Brit Flatås, Karrieresenteret i Trøndelag

• Karriereveiledning i grunnopplæringen
ved Randi Kristin Svarva, Trøndelag fylkeskommune

• Presentasjon og forventninger til Kompetanseforum Fosen
ved Marthe Abelsen Strømmen, NTNU Videre

• Presentasjon og forventninger til Kompetanseforum Fosen
ved Odd-Inge Strandheim, Trøndelag høyere yrkesfagskole

• Presentasjon og forventninger til Kompetanseforum Fosen
ved Ingunn Rokseth, NiT Indre Fosen

• Tilbud og skolebruksplanarbeid
ved Anders Lehn, Trøndelag fylkeskommune

• Presentasjon og forventninger til Kompetanseforum Fosen
ved Arve Ophaug for ressurssentrene i Fosenregionen

• Ny militær ordning – nye kompetansebehov
ved sjefssersjant Stig Snekvik, 132 Luftving
Hvordan kan vi få mest mulig ut av kompetanseforumet
og kommunisere mest effektivt?
Hvilken kommunikasjonsplattform kan vi benytte i
forumet?

Alle innledere ble på forhånd utfordret til å svare på følgende, i løpet av
inntil 10 minutters innlegg:
Kort om næringsforeningen sin virksomhet og hva dere gjør?
Hva kan næringsforeningene bidra med i Kompetanseforum Fosen?
Hva forventer næringsforeningene å få ut av Kompetanseforum
Fosen?
Se vedlagte presentasjoner fra hver enkelt innleder, nedenfor er et
punktvis stikkordsreferat.
Vi jobber frem mot neste møte i kompetanseforum som vi innkaller til i løpet av
våren. I mellomtiden jobber Fosenregionen, sammen med Trøndelag
fylkeskommune med kompetansepiloten. Ta gjerne kontakt dersom det er saker
eller innspill som bør tas med videre.
Referatet med presentasjoner publiseres også på våre nettsider;
https://fosenregionen.no/prosjekter/kompetanseforum-fosen/
Representantene fra Trøndelag fylkeskommune overfører og referer
aktuelle saker fra Kompetanseforum Fosen til Kompetanseforum
Trøndelag og andre aktuelle fylkeskommune organer.

Gjennomgang
Lisbeth; Prosjektleder kompetansepilot Trøndelag, innledet om status for prosjektet og
delpilotene. Kompetansforum Trøndelag er styringsgruppe for kompetanspiloten. Mere
midler enn omsøkt
Distrikts melding fra 2019 er bakgrunn for den nye tilskuddsordning som tildeles
fylkeskommunene, forvaltet av kompetanse Norge.
3 årig prosjekt. Fosen trenger å jobbe med kompetanse, et eksempel på det er at det er
få søkere på utlyste stillinger. Fosen trenger tilgang på kompetanse, bygge kompetanse
for de som bor i distriktene.
Desentralisert sykepleierutdanning- kan kompetanseforum Fosen samhandle om å
mobilisere rekruttering til dette utdanningstilbudet?
Hvordan defineres behovene i de ulike regionene?
Framtidsscenariet for Trøndelag i regioner- vi har mye data på området- kartlegging gir
en pulsmåling fra næringslivet når det gjennomføres, men ingen langsiktig innsikt i
behovene.
Statistikkutvalget hos fylkeskommunen har mye data som kan nyttiggjøres.

Brit: Karriere veiledningen i Trøndelag har tatt i bruk digitale plattformer.
Ressurs og kompetansesenter for alle som jobber med karrierveiledning
Barnepleierutdanningen- fagskoleutdanning eksempel
Randi Kristin; Karriereløftet Trøndelag- godt rammeverk for veiledningen
Helhetlig samhandling i regionene – digitaliseringen har åpnet nye muligheter for
samhandling.
Sterkt fokus på likeverdige tilbud i hele fylket og nøytral veiledning.
Ingen utplassering i bedrift, skolebesøk eller praksis i denne koronatiden. Det meste
foregår digitalt og det jobbes med prosjektet «Digital næringsreise»
Marte: NTNU videre tilbyr fleksible studieordninger for etter og videreutdanning.
700 emner- nettbaserte studier. Bachelor og masterprogram.
Imøtekommer gjerne eventuelle behov fra kommunene i Fosenregionen og bidrar til å
definere behovene. Hva passer for bedrifter og næringsliv i Fosenregionen?
Odd-Inge: Fagskolene skal tilby kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.
Deltids nettbaserte utdanninger
7 fagskoler i Trøndelag- mange ulike utdanningstilbud, deltar nå også i ordningen med
samordnet opptak. Det jobbes kontinuerlig med nye tilbud, for eksempel sirkulær
økonomi.
Spørsmål fra Anne Sofie ved Nord universitet: Stadig akkreditering av fagskoler- rivende
utvikling- behovene i regionene. Hvilke grep tas for å mobilisere?
Svar; Strukturer for å bli mere synlig og styrkes for å møte arbeidslivet.
Ingunn; Fire næringsforeninger i Fosenregionen
Godt kjent med samfunnsprognosene for Fosen. Vil gjøre en ny kartlegging i år.
Ungt entreprenørskap er et viktig virkemiddel.
Kommentar fra Hallgeir; - opptatt av «spinn-off» og underleverandører til produserende
bedrifter. Bruke tilbydere lokalt i regionen.
Det bør kunne være grunnlag for utdanning knyttet til vindkraft- videreutdanning –
elektro- dette må kunne kanaliseres til Fosenregionen.
Likens bør det jobbes for havbruks linjer i de videregående skolene i Fosenregionen- det
omsettes for 7 milliarder i året innen denne næringen bare i Fosenregionen.
Silje benyttet anledningen til å presentere Dorthe som tar over når hun skal ut i
permisjon. Dorte har erfaring fra Dalebakken og sparebank.

Tor bekrefter at det er ulike behov i Fosen. Vindparken- bør kunne høste arbeidsplasser
av denne utbyggingen. Det jobbes med flyfaglinje- som er viktig å få etablert i Fosen. Vi
har ingen fagskole og tilbud regionalt her, kun digitale muligheter.
Anders; skolebruksplan- og hvilke prosesser som går nå.
Kompetanseforumet har en rolle som må strukturere dette arbeidet i Fosenregionen.
Hva påvirker tilbudene som gis ved de ulike skolene? Samlet innspill fra regionen. Klarer
vi å lage fellesuttalelse? Bør settes opp som faste punkt i kompetanseforum.
Arve; Felles innlegg fra ressurssentrene på Fosen. Historien om etableringen av
ressurssentrene og erfaringer fra samhandling med næringsliv og bedrifter for å finne
smidige løsninger for kurs og utdannig.
Michael og Erling;
I forsvaret spesialiseres kunnskapen og man får kompetanse på militærspesifikke tingetter hvert er det mange som slutter for å kunne ta høyere utdanning.
Staten tilrettelegger for å kunne ta utdanning ved siden av jobb.
20-30 personer som til enhver tid har med permisjonssøknader for å ta etter og videre
utdanning. Kan oppleves som krevende prosess. – som krever over evne mye initiativ.
Hæren har inngått et samarbeid med universitetet i Tromsø. Hensiktsmessig at det
etableres et nettverk i Fosenregionen også for sivile deltakere.
HUB som kan bidra med å legge til rette for etter og videreutdanning. Egenkostnad for å
ta etterutdanninger i forsvaret.
Basen på Brekstad hare ne infrastruktur som er egnet for undervisning. Hvilket nettverk
kan vi bruke til dette. Høgskolen i Oslo er vi kjent med men hva finnes i Trøndelag?
Anne Sofie forteller om forsvarskompetanseutvalget, Nord Universitet tilbyr
koblingsfunksjoner for forsvaret.

Dialog og innspill
Anne Sofie postet dette i møtechaten;
https://www.nord.no/no/studier/luftfartsledelse-arsstudium
«Luftfart ble nevnt, og dersom noen har interesse så har Nord et samlingsbasert
årsstudium i Luftfartsledelse. Kun ment som et tips»
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