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Høringsuttalelse «Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030» i
Hedmark
Vi viser til invitasjon til å komme med høringsinnspill til «Regional plan for kompetanse og arbeidskraft
2019-2013» i Hedmark.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet en sak om dette på sitt møte 5. september,
fulgte administrasjonens forslag og gjorde følgende vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til vurderingene i saksutredningen, som
sendes som høringsuttalelse til Hedmark fylkeskommune til «Regional plan for kompetanse og
arbeidskraft i Hedmark 2019-2030», med kopi til Trøndelag fylkeskommune.
Saksutredningen følger på de neste sider.
Om det ønskes dialog kan undertegnede kontaktes på telefon 95110577.

Vennlig hilsen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver
Regionrådet for Fjellregionen

Kopi: Trøndelag fylkeskommune

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.09.2018
Sak 32/2018: «Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030» i
Hedmark - høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Hedmark fylkeskommune har i sommer sendt utkast til «Regional plan for kompetanse og arbeidskraft
2019-2030» på høring med frist 7. september.
Høringsbrev og utkast til plan kan leses på følgende link:
https://www.hedmark.org/meny/politikk/saker-pa-horing/
Regionrådgiver er i utgangspunktet noe forundret over at det tas sikte på å ferdigstille denne planen i
desember 2018, siden Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen fra 1. januar 2020.
Det betyr at de to fylkeskommunene har et omfattende arbeid foran seg for å samkjøre de ulike
regionale planene de allerede har, og andre styringsdokumenter som må utarbeides til nye Innlandet
fylkeskommune. Det er derfor et spørsmål om fokus ikke bør være på dette arbeidet.
På den annen side vil innspillene som leveres nå, være viktige første bidrag til prosessene og
beslutningene som venter. I arbeidet med å forme den nye fylkeskommunen må det være en god
dialog med kommunene/regionene for å skape politikk og verktøy som gjør det mulig å nå felles mål
med utgangspunkt i visjonen «Nye utfordringer – større muligheter».
Oppland har tidligere i år blant annet vedtatt en regional plan for kompetanse og en annen for
verdiskapning. Hedmark har flere planer som i hvert fall dreier seg om beslektede temaer, og de to
fylkeskommunene har blant annet en felles strategi for bioøkonomi.
Det er viktig at det for Innlandet fylkeskommune blir utarbeidet en planstrategi som er håndterlig både
for den nye fylkeskommunen og kommunene/regionene. Det er også viktig at denne strategien og de
konkrete planene – og ikke minst tiltakene – tar hensyn til de regionale forskjellene, behovene og
ønskene i de ulike geografiske områdene i den nye fylkeskommunen med utgangspunkt i de lokale
ressursene og fortrinnene. Videre er det viktig at det ligger en helhetlig tenking for
samfunnsutviklingen til grunn, ikke minst i forhold til nærings- og kompetanseutvikling.
I det utsendte planforslaget er det delvis redegjort for de regionale forskjellene i Hedmark, noe som
trolig vil bli forsterket når også Oppland tas inn. Det er etter regionrådgivers mening en svakhet at i
omtalen av Fjellregionen, er ikke våre kommuner i Trøndelag tatt med i grunnlaget for vurderingene.
På mange områder et dette viktig, ikke minst i forhold til kompetanseutviklingen både gjennom de tre
videregående skolene i regionen og tilbudet om desentralisert høyskoleutdanning – som benyttes av
innbyggere fra hele regionen og mange utenfor Fjellregionen.
Hedmark fylkeskommune har tidligere tatt med Røros og Holtålen i statistikk- og faktamaterialet i
omtalen av Fjellregionen, og det er ønskelig at dette også blir gjort i tiden som kommer. For oss er det
naturlig å se på hele Fjellregionen som en bo- og arbeidsregion i en rekke sammenhenger, og
kommunene har de samme utfordringene på svært mange områder – ikke minst i forhold til
befolkningsutvikling, demografi og behovet for å skape nye arbeidsplasser.
I de regionale planene må disse forskjellene, utfordringene og tiltakene som støttes tydeliggjøres.
Dette er nødvendig for at dette skal bli gode verktøy for kommunene/regionrådene i samspill med
fylkeskommunene, der også behovet for samarbeid med nabofylker kommer fram.
Regionrådet for Fjellregionen har opprettet en rekke referansegrupper, blant annet for
næringsutvikling og kompetanseutvikling, som har som hovedoppgave å drøfte og gi innspill til
gjennomføring av tiltak, slik at det arbeidet som gjøres er relevant, faglig forankret og riktig prioritert i
forhold til målene i Strategisk plan for Fjellregionen (vedtatt i november 2017). Alle gruppene har
ansvar for nødvendig dialog på tvers av fagområdene.
Høringsperioden for regional plan for kompetanse og arbeidskraft fra Hedmark fylkeskommune, har
dessverre ikke gjort det mulig med en drøfting av forslaget i disse gruppene. Samtidig synliggjør dette
at det må være opp til regionrådene selv å utpeke representanter til ulike fora i fylkeskommunen(e) alt
etter hvordan de er organisert. Referansegruppen for kompetanseutvikling ledes for tiden av Osordfører Runa Finborud, mens Tynset-ordfører og regionrådsleder Merete Myhre Moen leder gruppa
med ansvar for næringsutvikling.
Forslaget om at regionrådslederne skal sitte i Kompetanseforum, bør etter regionrådgivers
vurdering derfor endres i tråd med dette.

Uansett om Hedmark fylkeskommune velger å sluttføre arbeidet med det utsendte planforslaget eller å
prioritere en samordning med Oppland, vil regionrådgiver peke på noen saker som er viktige for
Fjellregionen. Det er vanskelig å vurdere om disse kan sies å være ivaretatt innen de fire temastrategiene som er valgt og hvilken strategi de omfattes av, med det er under gjort et forsøk på
plassering i forhold hvordan planforslaget er bygd opp.
Det viktigste er at dette følges opp med konkrete tiltak gjennom handlingsprogrammet, der det altså
må være rom for tiltak som varierer mellom regionene i fylket. Og for Fjellregionen er det viktig at dette
i størst mulig grad samkjøres med det som skjer i Trøndelag, slik at innbyggerne samlet gis et best
mulig tilbud.
Læringslivet – livslang læring
• Det er avgjørende at det gode arbeidet som skjer i grunnskolene i Fjellregionen fortsetter
• Senter for voksnes læring eller andre tiltak må sørge for at innsatsen når også de voksne som
står uten rett til utdanning. Det er vanskelig å se hvordan dette kan ivaretas gjennom
Karrieresenteret som er etablert på Hamar.
• Det er også nødvendig å håndtere situasjonen i forhold til søkere med voksenrett, noe som
blant annet ble synliggjort ved opptaket i høst da 13 søkere med voksenrett ikke fikk tilbud ved
NØVGS.
• Det desentraliserte høyskoletilbudet gjennom Tynset studie- og høyskolesenter, som også må
utvikle samarbeidet med Røros Ressurs, må støttes
• Avtalen mellom Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen om bruk av lokaler
ved Nord-Østerdal videregående skole må videreføres – uavhengig av om pågående arbeid
gir en annen organisering av dette tilbudet
• Ordningen med regionkoordinator (50 prosent stilling i dag), som arbeider med
kompetanseutvikling på mange områder, videreføres og helst styrkes
Attraktive arbeidsplasser – gründerskap og kompetansearbeidsplasser
• Samarbeidet med UE Hedmark må fortsette og gi rom for at organisasjonen fortsatt skal ha
egen avdeling på Tynset
• Regionalt forankrede rekrutteringstiltak støttes
• Regionalt forankrede integreringstiltak støttes
• Regionalt forankret strategisk arbeid for attraktive arbeidsplasser støttes, slik Hedmark
fylkeskommune for eksempel har gjort og gjør i forhold til etablering av datasentre og innen
bioøkonomi
Markedsorienterte og lærende klynger og nettverk
• Næringsstrukturen i Fjellregionen med spesielt mange små bedrifter, gjør at det er nødvendig
med ekstra innsats og ressurser over tid, og at det gis hjelp til strategiske grep for å bidra til
utvikling av klyngesamarbeid
•
Innovasjon i offentlig sektor
• Innsatsen for å styrke infrastrukturen, både gjennom bredbåndutbygging og på annen måte,
må fortsette for å legge forholdene til rette for satsinger på dette området
• Satsingsområder må være lokalt forankret og vurderes også ut fra deltakelse i nasjonale
prosjekter/programmer
• Ressurser for å følge utviklingen på mange områder og spre kunnskap bør vurderes
I planforslaget foreslås det opprettelsen av Kompetanseforum Hedmark, som det bør vurderes om
skal utvides til Innlandet først som sist. Som tidligere nevnt er det regionrådgivers oppfatning at
kommunene/regionrådene selv må få velge deltakere i ulike råd og utvalg som opprettes.
Det er også et spørsmål om det bør vurderes om Kompetanseforum Hedmark/Innlandet skal erstattes
med et organ som også kan favne bredere temamessig. For Regionrådet for Fjellregionen var
regionalt partnerskap, som det ikke har vært samlinger i de siste årene, en viktig arena for å møte
sentrale aktører og drøfte saker med på en rekke samfunnsområder – selv om det ble truffet få
beslutninger. Dette kan eventuelt forbedres gjennom et mer forpliktende samarbeid.
Når det gjelder kunnskapsgrunnlag, bes det altså om at også kommunene i Trøndelag (Holtålen og
Røros) tas med i faktagrunnlag om Fjellregionen. Det er også viktig at god kontakt med
fylkeskommunene Hedmark/Innlandet grenser til ivaretas på en god måte – gjerne gjennom
regionrådene i grensestrøkene.

I forhold til Handlingsprogrammet vises det til tidligere omtaler i saksutredningen om viktige saker for
Fjellregionen. I tillegg kan nevnes at i forhold til de aller fleste tiltakene som er foreslått, er dette arbeid
som allerede pågår i Fjellregionen gjennom aktører som er nevnt og i samarbeid med andre. Derfor er
det så viktig at disse aktørene kan fortsette sitt arbeid for en positiv samfunnsutvikling.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til vurderingene i saksutredningen, som
sendes som høringsuttalelse til Hedmark fylkeskommune til «Regional plan for kompetanse og
arbeidskraft i Hedmark 2019-2030», med kopi til Trøndelag fylkeskommune.

