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Orienteringer - nytt fra fylkeskommunen og kommunene 
 
Regionsjefens forslag til vedtak:  
Sak tas til orientering 
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Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-25 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 

1. Underveisutkast til ny Strategisk plan for Gjøvikregionen gis tilslutning, med følgende 
endringer; 

 
 

2. Tidsplan for videre prosess godkjennes slik; 

 

Tidsplan 

Februar/medio Mars Kommunale drøftinger, fortrinnsvis i formannskap og 
kommunestyrer 

Februar/Mars Endelig innspillsrunde fra kommuner (administrativt) næringsliv og 
samarbeidspartnere 

Mars/April Drøfting og koordinering i Interkommunalt politisk råd 

April/Mai Vedtak i kommunestyrene 

 
 
 
 
Vedlegg i saken: 
08.02.2021 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025 versjon 08 02 2021 
 
Fakta: 
 
Ut fra målsettingen om en fremoverlent, handlingsorientert og kortfattet strategisk plan, som er 
forankret hos kommunene og samarbeidspartnere, legger regionsjefen frem et underveisutkast, som 
anbefales drøftet med kommunene (formannskap) i løpet av februar/primo mars. 
 
Saksopplysninger: 
Etter en tidlig oppstart, med cafédialog om satsningsområdet og tiltak i det første Interkommunale 
politisk råd den 19. november 2019, ble det bestemt å utsette revisjonsprosessen i vente på et 
vedtak av Innlandsstrategien og kommunenes planstrategier. I tillegg slo Koronanedstengningen inn. 
Det førte til at planstart først ble vedtatt i Regionstyret den 7. september 2020. Prosessen startet 
med en analysegjennomgang i Interkommunalt politisk råd den 12. oktober, der Telemarksforsknings 
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regionale analyse ble gjennomgått. I etterkant er det gjennomført flere seminarer om møter med 
kommunenes næringsrådgivere og planleggere, samt med Landsbyen Næringshage og kommunale 
kommunikasjonsrådgivere. Egne møter med næringslivet er gjennomført, både med bedriftsledere 
fra alle kommuner, og møter med NTNU Gjøvik, Fagskolen i Innlandet, Næringslaget Invekst, NCE 
Manufacturing, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre. Kommunedirektører og 
rådmenn har gjennomgikk den 8. januar en tidligere versjon av planen. Innlandet fylkeskommune har 
også gitt sine innspill til planutkastet i et eget teamsmøte. 
 
I løpet av prosessen har planutkastet endret både form og innhold. I det siste møtet med 
Næringslaget Invekst, ble det ytret ønske fra Næringslaget om at Gjøvikregionens strategiske plan 
burde bli fellesplattformen for samhandling mellom næringslivet og det politiske miljøet i regionen, 
og innlemme eventuelle saker der Gjøvikregionen velger å samarbeide med andre regioner og 
kommuner. 
 
Utkastet er fremstår nå som relativt godt bearbeidet, med innspill fra svært mange parter, og med 
tett medvirkning fra kommunene administrativt. Utkastet er likevel i høyeste grad et 
underveisutkast, som må drøftes med kommunenes politiske ledelse, mest naturlig med 
kommunenes kommuneplanutvalg/formannskap. En milepælsplan er skissert i vurderingen. 
 
Utkastet til Strategisk plan kan sies å inneholde følgende hovedelementer; 
 
 
 

 
VISJON 

 

Levende Skapende 
 

 
MÅL 

 

Befolkningsvekst Økt sysselsetting og 
jobbskaping 

Økt mobilitet 
 

 
STRATEGIER 

 

Påvirkningsarbeid  
 

INFRASTRUKTUR 
OFFENTLIGE TJENESTER OG 

ARBEIDSPLASSER 
 

Innovasjon og 
entreprenørskap 

 
INDUSTRI-IKT/CYBER-BIO 

NTNU-FAGSKOLEN I 
INNLANDET 

Bo- og 
næringsattraktivitet 

 
ATTRAHERE UNGE 

BYUTVIKLING 
NÆRINGSAREALER 

 

 
HANDLINGSPROGRAM 

 

 
Egenvurdering: 
 
Underveisutkastet, og prosessen så langt, viser at det er stor enighet om å bygge på bygger på de 
allerede kjente satsningsområdene fra gjeldende plan; Lobbyarbeid, Industri – IKT/CYBER-
Bionæringer og attraktivitet. 
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Verden har utviklet seg videre, og en del av planen handler nå om å videreutvikle de resultater som 
er oppnådd. Det handler også om å ha fokus på hele regionen, og erkjenne at utfordringene varierer 
mellom kommunene, og mellom bransjene. 
 
Gjøvikregionen og NTNU Gjøvik har for eksempel kommet langt innenfor eksempelvis 
IKT/Cybersikkerhet og tilrettelegging for innovasjonsarenaer de siste fire åra. Faktaboksen under 
illustrerer det. 
 

NOEN FAKTA: 
Samarbeidet mellom flere miljøer i og utenfor Gjøvikregionen, ført til etableringen av 
Manufacturing Technology – Norwegian Catapult Centre på Raufoss, Norwegian Cyber Range 
(NCR), en arena for testing, trening og øving innen cybersikkerhet, SFI NORCICS, Senter for 
forskningsdrevet innovasjon, Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors, 
Kommune-CSIRT, Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren, NorSIS’ 
med hovedtjenestene Nettvett.no, Slettmeg.no, Nasjonal sikkerhetsmåned og Security Divas. 
Innovasjonshuset Bright House er etablert som møtested og arena, der Gjøvikregionen 
utvikling, Total Innovation AS, inkubatorbedrifter og et styrket investeringsfond Komm-Inn og 
det nyetablerte fondet Invest-in har sin base.  

 
I fortsettelsen handler det om å kapitalisere på suksessen, stimulere til startups med basis i denne 
kompetansen, bidra til flere kommersielle produkter og at alle kommunenes næringsliv skal kunne 
delta aktivt på de relevante arenaene. 
 
Strategiene er valgt ut fra at de summerer opp de områdene der Gjøvikregionen har sine største 
muligheter, og angir hvordan regionens samlede miljøer kan jobbe for ytterligere suksess. Dette er 
kjernen i det som kalles Smart spesialisering, altså at regionen best kan oppnå nye gode resultater 
ved å satse på områder der man allerede har klare fortrinn. 
 
I prosessen videre er det ønskelig med et bredt tilfang av innspill. Både til endringer, nye strategier, 
eller supplering av- og evt støtte til de som foreløpig ligger i planen. 
 
Videre prosess planlegges slik; 
 
I Delegeringsreglement for Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd står følgende; 
 
§ A-02 Interkommunalt politisk råd utarbeider felles regionale planer og strategier, og innstiller til 
kommunene i slike saker. 
 
Den nye Strategiske planen for Gjøvikregionen skal dermed vedtas i hvert kommunestyre, og det er 
en klar fordel at kommunestyret blir kjent med planen før den skal vedtas. Det bør derfor legges opp 
til en orientering i et møte, og vedtak i et annet. 
  

Tidsplan 

Februar/medio Mars Kommunale drøftinger, fortrinnsvis i formannskap og 
kommunestyrer 

Februar/Mars Endelig innspillsrunde fra kommuner (administrativt) næringsliv 
og samarbeidspartnere 

Mars/April Drøfting og koordinering i Interkommunalt politisk råd 

April/Mai Vedtak i kommunestyrene 
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Disponering av partnerskapsmidler 2021- forslag til rammer og prioriteringer 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
1.Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd slutter seg til vedlagt forslag til framdrift, 
rammer og  prioriteringer som grunnlag for fordeling av partnerskapsmidler 2021. 
 
 
 
Bakgrunn 
 
Det er Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd som skal vedta endelig disponering av 
partnerskapsmidlene for 2021. Formelt sett vil det være korrekt å avvente framlagt revidert 
regnskap, årsrapport for 2020 og vedtatt strategisk plan med tilhørende handlingsplan før det kan 
legges fram en sak til behandling for endelig vedtak. Ved å forholde seg strengt til formalitetene vil 
dette bety politiske behandling i rådet 7.juni. Det vil være uheldig å sette tiltak og utviklingsarbeid på 
vent i påvente av politiske vedtak om detaljert disponering av partnerskapsmidler. Derfor legges det 
opp til at regionstyret nå får ta stilling til prinsipper for fordeling av midler, samt foreslår rammer til 
fordeling innenfor de 3 satsingsområdene i strategisk plan. Det legges videre opp til at rådet får 
framlagt et mer detaljert forslag til disponering av midler innenfor rammene på sitt møte 22.mars. 
 
Egenvurdering 
 
Det forventes at kommunene og Innlandet fylkeskommune  opprettholder sitt årlige 
partnerskapstilskudd på til sammen 3,45 millioner. Fylkeskommunen har åpnet for at 450’ av 
midlene kan benyttes til drift. En vil foreslå at en ikke bruker av utviklingsmidler til drift. Foreløpig 
regnskapsoversikt viser at partnerskapsmidlene for 2020 er disponert i sin helhet.  
 
Siste år var spesielt i og med at både nærigs- og samfunnsliv ble utsatt for store uventede 
utfordringer. Bl a førte dette til at vi måtte iversette ordninger, utvikle nye systemer og bruke av 
partnerskapsmidler for å koble næringsliv med veiledningaapparet innen regnskap, revisjon og 
juridiske tjenester.  Erfaringer fra 2020 viser altså at det må tas høyde for å omdisponere midler til 
tiltak som en på forhånd ikke kunne planlegge for – dette er viktige erfaringer en må ta med seg når 
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en nå skal foreslå disponering av midler også i 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konklusjon og forslag til prioriteringer, rammer og disponering av midler 
 

1. Midlene skal gå til utviklingstiltak forankret i strategisk plan med tilhørende handlingsplan  
2. Allerede igangsatte flerårige tiltak skal videreføres iflg vedtatt finansiering og 

prosjektperiode 
3. Tiltak som stimulerer til samhandling på tvers av fag- teknologi-kompetansemiljøer  
4. Tiltak som kan bidra nye innovasjoner og økt verdiskaping i grensesnittet mellom 

forskning/utdanning og næringsliv. 
5. Tiltak som bidrar til å realisere innhold i vedtatte satsingsområder og som utløser ekstern 

medfinansiering 
6. Øvrige tiltak forankret i vedtatte satsingsområder 

 
· Vekting av satsingsområder som grunnlag for tildeling av partnerskapsmidler 

 
1. Påvirkningsarbeid med basis i regionens felles interessepolitikk*    inntil 15% 
2. Stimulere til entrepenørskap, innovasjon og vekst innen industri, teknologi og 

bionæringer inntil 70% 
3. Øke Gjøvikregionens bo- og næringsattraktivitet – profilering og markedsføring 

 inntil 25% 
*I 2020 har det oppstått en forventning om regional medfinansiering og bistand til påvirkningsarbeid 
som følge av posisjonering ift ny sykehusstruktur. Dette kommer i tillegg til kommunale bidrag. 
Regionsjefen fikk i oppgave å finne midler til dette påvirkningsarbeidet som strekker seg langt inn i 
2021 og foreslår at det benyttes midler fra oppsparte fondsmidler og at partnerskapsmidlene ikke 
benyttes til dette formålet.  
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Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvikregionen 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
 

1. Regionstyret ber om at kommunestyrene oppretter et eierskapssekretariat for 
Gjøvikregionen som skal følge opp kommunenes eierinteresser i aksjeselskaper og 
interkommunale selskaper. Til grunn for arbeidet i eierskapssekretariatet ligger felles 
eierskapspolitikk for Gjøvikregionen. 

 
2. Eierskapssekretariatet skal ha følgende ansvarsområder: 

 
Bistå ordførere og andre eierrepresentanter i å utøve eierstyring på vegne av 
kommunene, herunder forberede og delta i generalforsamlinger, eiermøter og 
eierutvalgsmøter. Bistå i opplæring av valgte eierrepresentanter. 
 
Bistå i dialog mellom eierrepresentantene og selskapene utenom generalforsamling. 
Være det administrative kontaktpunktet mellom kommunene og selskapene utenom 
generalforsamling og representantskapsmøter i eierskapsrelaterte saker. Bistå 
kommunene ved opprettelse og avvikling av selskaper.  
 
Bistå rådmenn/kommunedirektører i utarbeidelse og oppfølging av eiersaker, herunder 
revisjon av eierskapspolitikk, selskapsvise eierstrategier, årlige eiermeldinger, 
internkontroll, dokumentasjon, arkiv og oppfølging av at politiske vedtak i forhold til 
eierskap blir gjennomført. Bistå revisjon og kontrollutvalg ved selskaps- og 
eierskapskontroll. 
 
Utarbeide og følge opp flerårlig handlingsplan for eiersekretariatet med prioritering av 
regionale og kommunevise eieroppgaver. 
 

3. Organisering 

Alternativ 1: Eierskapssekretariatet organiseres som et vertskommunesamarbeid med Gjøvik 
som vertskommune. Sekretariatet rapporterer til rådmannen i Gjøvik.  
Alternativ 2: Eierskapssekretariatet legges til Gjøvikregionen Utvikling og rapporter til 
regionsjefen. Det utarbeides en tjenesteoppdragsavtale mellom Gjøvikregionen Utvikling og 
deltakerkommunene. Rådmann/kommunedirektør gis fullmakt til å inngå en slik avtale. 
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1. Finansiering 

 
Tiltenkte arbeidsoppgaver tilsvarer ca en 100 % stilling, dvs ca 1 mill. kroner inkludert 
sosiale utgifter. Utgiftene fordeles etter fordelingsnøkkelen for Gjøvikregionen, dvs 50 % 
likt og 50 % etter innbyggertall, med utgangspunkt i innbyggertall 1. januar det 
angjeldende år. 

 
 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Kommunene i Gjøvikregionen legger vekt på en felles eierskapspolitikk som er målrettet, åpen, 
langsiktig og forutsigbar. Som eiere er det viktig at kommunene har en bevisst og helhetlig 
eierskapspolitikk som gir rammene for hvordan kommunene utfører sitt eierskap. 
Eierstyring foregår etter de prinsipper og den politikk som fastsettes i eierskapspolitikk, eiermelding, 
aksjonæravtaler, selskapsavtaler, vedtekter og eierstrategier. 
I «Revidert felles eierskapspolitikk for Gjøvikregionen», vedtatt høsten 2020 sies følgende: 
 
«5.4 Rådmannens/kommunedirektørens rolle og ansvar 
Rådmannen/kommunedirektøren skal ha en egen administrativ ressurs som fungerer som en 
støttefunksjon for de folkevalgte i oppgaver relatert til kommunens eierinteresser. Det kan opprettes 
en administrativ ressurs i form av et interkommunalt eierskapssekretariat som en støttefunksjon for 
kommunene i Gjøvikregionen.» 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rådmannen er ansvarlig for å forberede eiersaker som skal til politisk behandling, jfr kommuneloven 
§ 23 nr. 2. Rådmannen skal legge til rette for nødvendig kontakt og dialog mellom selskapet og eier 
utenom generalforsamling. Rådmannen skal gjennomgå selskapenes årsrapport før disse forelegges 
kommunestyret til orientering.  
For å ivareta Gjøvikregionens eierinteresser er det ønskelig å opprette et interkommunalt 
eierskapssekretariat.  
Omfanget av tiltenkte arbeidsoppgaver tilsier en ressurs tilsvarende 100% stilling, dvs ca 1 mill. 
kroner inkl. sosiale kostnader. 
En fordelingnøkkel for utgiftene for deltakerkommunene vil følge prinsippene for fordeling i 
Gjøvikregionen Utvikling, dvs 50 % likt og 50 % basert på innbyggertall. Det vil gi følgende fordeling: 

 Gjøvik Østre 
Toten 

Vestre 
Toten 

Søndre 
Land 

Nordre 
Land 

Total 
kostnad 

       

Fast andel      100 
000  

     100 
000  

     100 
000  

     100 
000  

     100 
000  

        500 
000  

       

Iht folketall      214 
577  

     105 
133  

        94 
277  

        39 
440  

        46 
574  

        500 
000  

Sum pr 
kommune 

     314 
577  

     205 
133  

     194 
277  

     139 
440  

     146 
574  

     1 000 
000  

       

Folktall iht SSB         30 
560  

        14 
973  

        13 
427  

          5 
617  

          6 
633  

          71 
210  
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Egenvurdering: 
Fra KS sine anbefaling nr 4 uttrykkes følgende: «Kommuner eller fylkeskommuner som organiserer 
deler av sin virksomhet som fristilte selskaper, bør samtidig vurdere om betingelsene er til stede for å 
bygge opp en organisert, kompetent støttefunksjon i kommune- eller fylkesadministrasjonen. Det 
kan være hensiktsmessig med en egen enhet som kan håndtere en forberedende oppgave for 
kommunestyret eller fylkestinget i form av et «eierskapssekretariat» eller lignende.» 
Et eierskapssekretariatet har behov for følgende kompetanse: 

· Juridisk kompetanse, herunder kjennskap bla. offentlighetsloven, forvaltningsloven, 
aksjeloven samt IKS-loven. 

· Økonomisk kompetanse, herunder forståelse for god eierstyring, selskapsledelse og 
kontroll, samt Gjøvikregionens eierskapspolitikk. 

I tillegg er det viktig med generell god saksbehandlingskompetanse og   
Selv om det er tenkt at det opprettes en ressurs tilsvarende en 100 % stilling, kan det også tenkes at 
stillingen kan deles på to personer, eksempelvis 2 * 50 %. Dette vil redusere sårbarheten til 
funksjonen og det vil kunne øke den samlede kompetansen, men det er vanskeligere å ansette nye 
folk i 50 %-stillinger. En slik løsning anses som mest aktuelt der en helt eller delvis benytter 
eksisterende ressurser i kommunene/Gjøvikregionen Utvikling. 
 
Rådmennene/kommunedirektørene drøftet saken på sitt regionale møte 5.2 og vurderer følgende 
konsekvenser mht lokalisering og organisering av et eierskapssekretariat:  
Ved å opprette det som et vertskommunesamarbeid vil det være enklere å oppnå synergi med andre 
aktuelle fagområder i vertskommunen, slik som jus og økonomi og politisk sekretariat. I tillegg vil det 
sikre at denne oppgaven opprettholdes som en sentral rolle i rådmannens/kommunedirektørens 
oppfølging av eierskapspolitikken, og ha tettere kontakt med den politiske ledelsen særlig i 
vertskommunen.  
 
Ved at det legges til Gjøvikregionen Utvikling vil det oppleves mest nøytralt for deltakerkommunene 
ved at det ikke er en vertskommune som er tettere på sekretariatet enn de øvrige 
deltakerkommunene. Det vil imidlertid være en noe større avstand til 
rådmannens/kommunedirektørens og politisk ledelses oppfølging av eierskapspolitikken, særlig i 
vertskommunen. Det kan også argumenteres mot at oppgaver i forbindelse med eierstyring legges 
utenfor kommuneorganisasjonen. Det er her et poeng at Gjøvikregionen Utvikling er en organisasjon 
som selv skal bli styrt gjennom eierstyringen. 
 
Et annet mer prinispielt viktig spørsmål er hva kommunene strategisk ønsker i forhold til utviklingen 
av Gjøvikregionen Utvikling. Tidligere har Gjøvikregionen Utvikling fått definert en kjernerolle innen 
regional samfunnsutvikling, og andre oppgaver har blitt fjernet. I det senere har det imidlertid blitt 
tillagt utvidede funksjoner både i forbindelse med Bright House og i støtten av kommunedirektør-
/rådmannsutvalget. 
En utvikling i retning av en sterkere koordinerende rolle - enten det er i eierskap eller kanskje også i 
forhold til tjenester eller støttefunksjoner vil være en ny retning for Gjøvikregionen Utvikling. 
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Konklusjon: 
Regionsjefen anbefaler at det opprettes et interkommunalt eierskapssekretariat for å bedre 
kommunens eierstyring. 
 
Miljømessige konsekvenser 
Saken har ingen direkte miljømessige konsekvenser. 
 
Konsekvenser for folkehelsen 
Saken har ingen konsekvenser for folkehelsen. 
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05/2021 Regionstyret 15.02.2021 

 
 

Harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
1. Regionstyret etterlyser kommunal underveisforankring og medvirkning  i en utredning som er 
svært viktig for innbyggerne og lokalt næringsliv. 
2.Regionstyret mener det bør gis bedre tid enn foreslått for å sikre tid til å vurdere forslag og drøfte 
innspill 
3.Regionstyret viser til gode erfaringer med karrieresentermodellen og ber om at en i ny organisering  
ivaretar og viderefører det beste i denne modellen. 
4.Regionstyret ber om at representanter fra fagskole, universitet og høgskole dras inn i prosessen 
mtp  å etablere relevante og fleksible tilbud for innbyggerne i hele Innlandet. 
 
 
 
Fakta: 
Bakgrunn 
Fellesnemda vedtok 19.9.19 at det skulle settes i gang et arbeid med å utvikle en fremtidig modell for 
voksnes læring basert på at Innlandet fylkeskommune fortsatt skal ivareta oppgaver knyttet til den 
utvidede samfunnsutviklingsrollen. Fellesnemnda var opptatt av at Innlandet fylkeskommune skulle 
sørge for god og relevant voksenopplæring i fylkeskommunal regi over hele fylket, med mål om å 
etablere en felles struktur for desentralisert tilbud innen videregående opplæring, fagskoleutdanning 
og høyere utdanning. I vedtaket ble det videre besluttet at en modell for framtidige tilbud og 
organisering av voksnes læring skulle legges fram til høring i februar 2021, i tråd med Revidert 
prosjektplan vedtatt i fellesnemnda i sak 32/18. Kompetanseforum i Gjøvikregionen fikk i sitt 
januarmøte informasjon om at saken skulle behandles i fylkestinget 20.april med høringsperiode 
mellom 10.februar og  10.mars. Utpå dagen 10.mars fikk vi beskjed om at saken skal opp i 
hovedutvalget 23.februar. Høringsfrist er pt ikke endret og det kan synes vanskelig å få til en god 
regional høringsprosess. Derfor lages det herved en sak med informasjon til regionale politikere og 
som et innspill til saksframstillingen som behandles i hovedutvalget 23.2. 
 
Prosjektgruppen som ble opprettet i fylkeskommunal regi er administrativt organisert, og skulle 
fungere som et «nav» i arbeidsprosessen og ha hovedansvar for å utrede en eller flere 
organisasjonsmodeller for voksnes læring. Med organisasjonsmodeller forstås oppgavefordeling og 
struktur, administrativ organisering av bl a karrieresentra/sentra for voksnes læring. Fokus på best 
mulige forutsetninger for bostedsuavhengige gode- og kvalitative tilbud mtp karriereveiledning, 
desentralisert fagskole og høgskoleutdanning og digitalisering av voksnes læring. I tillegg 
etterkomme krav i Integreringsloven om introdeltakernes rett og plikt til å gjennomføre karriereveiledning. 
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Moell som ble  lagt til grunn 
 
Egenvurdering 
 
I Oppland har tilbudene om voksnes læring blitt organisert gjennom regionale karrieresentra som  
selvstendige enheter med egne budsjett. Fylkeskommunen har koordinert «aktivitet»  og budsjett, 
samt fellesaktiviteter gjennom Karriere Oppland. Organiseringen har gitt kort vei fra avdekket behov 
regionalt til en organisert og gjennomført opplæring/veiledning/fasilitet for andre aktører. 
I utgangspunktet er det bare eksamenstidspunkt i vgs som er bestemmende for periodiseringen av 
undervisningen i regi av karrieresenteret. 
I Hedmark har voksnes læring vært lagt til rektor i de videregående skolene- med unntak av at Hamar 
som i et par år har utprøvd Opplandsmodellen med et karrieresenter. Hedmark har i tillegg etablert 
egne høgskolesentra i Tynset og i Kongsvinger – her har fylkeskommunen bidratt med betydelige 
midler. 
 
En antar at valg av modell og tjenstetilbud og ikke minst plassering av enheter vil bli gjenstand for 
diskusjon. På vårt desembermøte i regionalt kompetanseforum ble følgende organisasjonsmodell 
presentert: 
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Det er derfor  grunn til å tro at en i en harmoniseringsprosess vil foreslå å velge en modell som ikke 
er en blåkopi av dagens organisering i et av de tidligere fylkene. Vi har erfart at 
harmoniseringsprosesser ofte har ført til sentraliseringer og at kundene /innbyggerne får lengre vei 
til tjenesten eller de som utfører tjenesten. I lys av NORMAN-utvalget og viktigheten av å være lett 
tilgjengelig for flest mulige innbyggere vil vi frarå å etablere ETT senter for voksnes læring (modell C). 
Dessuten peker flere utredninger om hvordan man skal få større andel av befolkningen til å være i 
jobb og stå lenger i jobb, på at et tilbud til voksne må være fleksibelt og tilpasset for gruppa. 
 
Mange voksne har etter Opplæringslovens rett til videregående opplæring, de har rett til ønsket 
sluttkompetanse og et tilbud som tar hensyn til den kompetansen de har med inn i opplæringen. 
Retten til realkompetansevurdering for å få vurdert hva de kan før de starter på opplæringsløpet for 
å få en avkortet opplæring, er en viktig rettighet for de over 25 år som fylkeskommunen har plikt til å 
tilby. Det kreves lærere med kunnskap om voksenpedagogikk og med god kunnskap til regionalt 
lærings- og næringsliv.  I en organisering tett tilknyttet rektor og vgs kan dette føre til 
interessekonflikter mtp bruk av lærerressursene. Å være organisert som en enhet for voksnes læring, 
utenom de videregående skolene -som har hovedfokus på  ungdomsopplæring - er viktig for å ivareta 
voksnes behov for kompetanse i henhold til rettighetene mange har etter Opplæringsloven. Som en 
liten del av en større eller mindre skole har man  erfaring med at voksne deltakere blir en 
salderingspost og en usynlig gruppe fordi ungdom er på skolen hver dag hele uka, mens voksne i 
hovedsak er i opplæring på kveldstid eller mindre perioder av dagen. For noen bare en til to dager i 
uka fordi undervisningen organiseres på en annen måte for voksne. Altså vil en fraråde å organisere 
voksnes læring til rektor i videregående skole. 
 
Den nye integreringsloven har fra 01.01.21 har  gitt fylkeskommunene oppdraget med å gi 
karriereveiledning til nye bosatte i kommunene. For å få til stort fokus på yrkesvalg og utdanning så 
tidlig som mulig, og tett oppfølging gjennom introduksjonsprogrammet, er det viktig med lokal 
forankring og gode samarbeidsrutiner med NAV og læringssenter/voksenopplæring og lokalt 
Karrieresenter.  
 
For å ivareta den regionale rolla og fleksibiliteten, i henhold til politiske strategier og nasjonale 
føringer gjennom ulike utredninger, vil det være viktig å opprettholde lokal/regional  forankring og 
organisering.  Offentlig-privat samarbeid har og må fortsatt gis stort fokus. Erfaringer viser at best 
nytte av et slikt samarbeid krever lokal forankring. En vil videre etterspørre samhandling med 
Fagskole, Universitet og Høgskole mtp hvordan man ytterligere kan legge til rette for relevante, 
fleksible (og desentaliserte) høgskolestudier.  Her bør en drøfte grensegangen mellom fleksibelt og 
desentralisert – tilrettelagt og tilpasset. 
 
Avslutningsvis vil vi påpeke at slike prosesser ofte har fokus på effektivisering og økonomiske 
besparelser – administrasjonen sitt budsjettforslag for 2021 signaliserte store kutt innen voksnes 
læring. Politikerne endret på dette denne gang. Her er det dags for å påpeke at Innlandets 
innbyggere har et enormt behov for kompetansepåfyll. Ibruktagen av digitale løsninger krever også 
kontinuerlig påfyll av ny kompetanse – dette krever også fokus på nye læringsarenaer, med tilgang 
på tilrettelagte og tilpassede møteplasser der læring kan skje på tvers- i bedrifterene og etter nye 
metoder. En antar at næringslivets interesser har blitt  godt ivaretatt i prosjektarbeidet? 
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