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1. Innledning 

Samfunnet og arbeidslivet blir stadig mer komplekst og arbeidsmarkedet endrer seg raskere enn før. 
Det stiller høye krav til kunnskap og omstillingsevne, både for den enkelte og for virksomheter.  
 
Oppland er et fylke med lavere vekst i både arbeidsplasser og verdiskaping enn landssnittet.  
Næringsstrukturen er preget av stor andel primærnæringer samtidig som industrien er blant landets 
ledende industrimiljøer. Offentlig sektor er under press på grunn av endringene i aldersstruktur og 
økt krav til tjenester fra befolkningen og fra statlig hold. I fylket er det en lav andel personer med høy 
utdanning sammenlignet med landet. Fylket har videre en høy andel personer som står utenfor 
arbeidslivet og den demografiske utviklingen innebærer at det er viktig å arbeide for å øke 
yrkesdeltagelsen. 
 
For å kunne håndtere disse utfordringene, er tilgang på rett kompetanse og tilstrekkelig arbeidskraft 
en sentral utfordring. Dette gjelder både i de delene av fylket som er i vekst og i de delene som får 
færre innbyggere. Utvikling av kompetanse er også avgjørende for den enkelte for å kunne delta i 
arbeids- og samfunnsliv. Samtidig skjer det endringer som påvirker hvilken arbeidskraft og 
kompetanse som etterspørres. Dette utfordrer utdanningsinstitusjonene og krever tettere 
samhandling mellom arbeidsliv og utdanning.  
 
 
I henhold til Plan –og bygningslovens krav har Oppland fylkeskommune den 15.juni 2016 vedtatt 

Regional planstrategi 2016-2020 med visjonen "Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid". I 

planstrategien er vedtatt av følgende nye regional planer og strategier: 

  

 Regional plan for kompetanse  

 Regional plan for verdiskaping  

 Regional samferdsel  

 

Alle regionale planer skal i henhold til Plan – og bygningsloven utvikles ved at det først utarbeides et 

planprogram. Dette skal gjøre rede for formålet ved arbeidet, planprosessen, valg av temaer og 

hvordan medvirkning skal skje. Forslag til planprogram vedtas av fylkesutvalget før det sendes på 

høring i minimum 6 uker. Planprogrammet vedtas i Fylkesutvalget og legges til grunn for utarbeidelse 

av selve planen.  

 
I planstrategien for Oppland er planutfordringene omtalt slik:  
 

 Oppland har et av de laveste utdanningsnivåene i landet for utdanning utover videregående 
opplæring. Andelen med høyere utdanning har økt de siste årene og det er store regionale 
variasjoner i fylket. Det er de største bykommunene som har størst andel innbyggere med 
høyere utdanning.  Kvinner har høyere utdanningsnivå enn menn i alle aldersgrupper 
bortsett fra de eldste gruppene.  

 
 Voksne minoritetsspråklige som ønsker videregående opplæring øker. Det er videre en lavere 

yrkesdeltagelse blant innvandrere enn øvrig befolkning. Bedre språkopplæring for disse er en 
forutsetning for å lykkes med integrering. Det er behov for å sikre god og tilpasset opplæring 
til den økende andelen minoritetsspråklige, både ungdom og voksne.  
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 Omtrent 72 prosent av elevene som begynner i videregående opplæring i Oppland fullfører 
etter fem år. Det er tilsvarende tall som landsgjennomsnittet, og andelen elever som fullfører 
videregående opplæring har vært stabil de siste årene. Det er lavere gjennomføring innenfor 
fag- og yrkesopplæringen enn studieforberedende utdanningsprogram. Elever med lavt 
karaktersnitt fra ungdomstrinnet har betydelige større utfordringer med å fullføre 
videregående opplæring, enn elever med høyt karaktersnitt fra ungdomstrinnet.  

 

 Andelen minoritetsspråklige elever øker. For at disse elevene skal lykkes i videregående 
opplæring med det jobbes helhetlig med integrering slik at de unge får et godt utgangspunkt 
for videre arbeid eller studier.  

 

 For å sikre flest mulig søkere til læreplass for opplæring i bedrift kreves det god tilgang på 
læreplasser. Det er spesielt vanskelig å formidle elever ut i lære i offentlig sektor og det er 
her mangelen på læreplasser er størst. Det er et potensial for tettere samarbeid mellom 
næringsliv og videregående opplæring for å sikre samsvar mellom samfunnets behov og 
utdanningstilbud med tanke på yrkesfag. Videre må sømløse overganger mellom ulike 
opplæringstilbud videreutvikles. 
 

Planen sees i sammenheng med regional plan for verdiskaping, regionale plan for folkehelse og 
regional plan for samferdsel. 
 

 

2. Formålet med planen 

2.1 Formålet med de tre regionale planene 

Regionale planer skal utarbeides for å følge opp utfordringer og muligheter som er vektlagt i 

planstrategien.  

 

Planene tar for seg samfunnsspørsmål som krever avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser 

over sektor- og kommunegrenser. De regionale planene er et virkemiddel for kommune, fylke, stat 

og private og offentlige aktører og skal ha et langsiktig perspektiv. De tre regionale planene skal 

samordne felles innsats og sikre forpliktende samarbeid mot felles mål i fylket. Gjennom 

planprosessen avklares felles mål, strategisk retning og hvordan planen skal følges opp gjennom 

konkrete tiltak.  

 

Planene skal ha en helhetlig tilnærming, utgjøre en forskjell, være ambisiøse, prioritere og være gode 

styringsverktøy for de involverte samarbeidsaktørene. 

 

Forankring, deltakelse og medvirkning i det regionale planarbeidet er viktig for å gi den regionale 

planen legitimitet og gjennomføringskraft. 
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Innretning for planarbeidet: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 
 
 
 

 
 

Felles samfunnsmål: 

Mulighetenes Oppland i en grønn framtid 
Attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner 

 

 

Kompetanse 

Plantema: 

 Gode valg for den enkelte og for 
samfunnet 

 Læring i arbeidslivet og god bruk 
av kompetanse 

 Styrke kompetansen til voksne 
med svak tilknytning til 
arbeidslivet 

 

 

 

 

 

 

Samferdsel 

Plantema: 

 Infrastruktur 

 Kollektivtransport 

 Mjøsregion 

Andre tema: 

 Digital infrastruktur 
 Fossilfritt drivstoff - 

tilrettelegging av infrastruktur 
 Autonome - selvkjørende 

kjøretøy  

 

 

 

 

 

 

Gjennomgående perspektiv: 

 Bærekraftig utvikling 

 Livslang læring 

 Integrering 

 Digitalisering 

 Innovasjon og entreprenørskap 

 Forskning  

 

 

 

 

 Verdiskaping 

Plantema: 

 Bioøkonomi 
 Reiseliv og opplevelser 

 Cyber og informasjonssikkerhet 
 Industri 
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2.2 Formålet med regional plan for kompetanse 

Formålet med planen er å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir 

Oppland et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest 

mulige står utenfor arbeidslivet. 

 

Den regionale planen for kompetanse skal bidra til å gi befolkningen nok og riktig kompetanse for å 

møte endringer og omstilling i samfunns- og arbeidsliv. Planen skal bidra til varig tilknytning til 

arbeidslivet og forebygge sosiale helseforskjeller.  

 

Å legge til rette for livslang læring er et viktig grep for å realisere disse målene. 

 

Den regionale planstrategien sier om regional plan for kompetanse: 

 

Planarbeidet vil vektlegge samarbeid for å sikre samsvar mellom bedriftenes behov for kompetanse 

og utdanningstilbud. Det vil også legges vekt på det helhetlige opplæringsløpet og tidlig innsats. 

Videre vil planarbeidet dreie seg om hvilke løsninger vi kan finne for fleksible utdanningstilbud og 

kompetanseheving for innvandrere. Dette gjelder både unge og voksne. 

 
Kompetanse har en egenverdi for alle individer. I tillegg er det avgjørende virkemiddel for nærings- 

og samfunnsutvikling. Kompetanse er en forutsetning for aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, 

gode lokalsamfunn, god helse, bedre integrering og meningsfylte jobber. 

 

 

Kompetanseplanen skal bygge opp om Regional planstrategi, regional plan for verdiskaping og 

samferdsel, og andre nasjonale og regionale styringsdokumenter. 

 

De gjennomgående perspektivene for alle tre planene legges til grunn for mål og tiltak i planen. 

 

Innlandsutvalget foreslår et kompetanseløft og et forskningsløft for Innlandet i sin rapport og legger 

vekt på at vi skal ha en kunnskapsdrevet næringsutvikling. 

 

 

3. Føringer for planen 

3.1 Nasjonale føringer og prosesser 

Kompetansepolitikken er den samlede politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av 

kompetanse i hele det norske samfunns- og arbeidslivet. Kompetansepolitikken skal bidra til 

innovasjon, produktivitet og konkurransekraft i arbeidslivet, velferd og fordeling i samfunnet og 

utvikling og mestring for den enkelte. Læring finner sted på mange arenaer, i arbeidslivet, i 

utdanningssystemet, i frivillig sektor og i samfunnet for øvrig. Kompetansepolitikken skal sørge for 

sammenheng og gode overganger mellom læringsarenaene. Høy kvalitet og relevans i all læring er 

viktig. Dette krever et godt samspill mellom ulike politikkområder, forvaltningsnivåer, 
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hovedorganisasjonene i arbeidslivet og andre kompetansepolitiske aktører. De nasjonale mål og 

føringer innen kompetansepolitikken legges til grunn for arbeidet med planen: 

 

 Langtidsplan for forsking og høyere utdanning 2015-2024 Meld. St. 7 (2014-2015) 
o Regjeringen har høye ambisjoner for det norske kunnskapssamfunnet. I tråd med 

Sundvoldenerklæringen vil regjeringen satse målrettet på forskning og høyere 
utdanning. I Norge har vi mange gode fagmiljøer og et velutviklet næringsliv 
på flere områder, men vi har potensial for å bli enda bedre.. 
 

 NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole  
o Endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen skjer i et stadig høyere tempo. 

Dette er ikke nytt, men det stiller økte krav til endring av kompetanser, både for 
enkeltindividet, for samfunns- og arbeidslivet, og for skolen. At opplæringen i skolen 
legger et fundament for den enkelte til å kunne tilegne seg nye kompetanser 
gjennom hele livet, blir viktigere i fremtiden. 
 

 NOU 2017:2 Integrasjon og tillit - Langsiktige konsekvenser av høy innvandring  
o Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder 

integrasjon av innvandrere og etterkommere. Modellen er sårbar overfor høy 
innvandring av voksne mennesker med lave kvalifikasjoner. Norge har så langt ikke 
lyktes godt nok med å innlemme flyktninger i arbeidslivet. 

 
 Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021  

o Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en 
kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god 
offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. 
 

 Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og 
høyskolesektoren  

o Strukturreformen skal styrke kvaliteten på utdanningen og forskningen. Tilgangen til 
høyere utdanning skal være god over hele landet, og institusjonenes regionale rolle 
skal videreutvikles. 

 Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes 
læring  

o Regjeringen har som ambisjon å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har 
problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir 
kompetanse som arbeidslivet har behov for. 

 

 Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk 

o Integreringspolitikken skal legge til rette for at alle kan bidra gjennom incentiver for 
deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Målet er at alle som skal leve og bo i Norge, 
kommer i jobb, blir skattebetalere og deltakende borgere. 

 Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet 

o Kunnskap og kompetanse er nødvendige forutsetninger for å finne løsningene på 
dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Fremtiden for kunnskapsnasjonen 
Norge skapes i barnehagene og grunnopplæringen. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e10e5d5e2198426788ae4f1ecbbbbc20/no/pdfs/stm201420150007000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e22a715fa374474581a8c58288edc161/no/pdfs/nou201420140007000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/daaabc96b3c44c4bbce21a1ee9d3c206/no/pdfs/stm201520160016000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/nasjonal-kompetansepolitisk-strategi/id2537165/
https://www.regjeringen.no/contentassets/86d1e31e78b44de6a3a15e913b092bf4/no/pdfs/stm201420150018000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/86d1e31e78b44de6a3a15e913b092bf4/no/pdfs/stm201420150018000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/daaabc96b3c44c4bbce21a1ee9d3c206/no/pdfs/stm201520160016000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/daaabc96b3c44c4bbce21a1ee9d3c206/no/pdfs/stm201520160016000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6676aece374348ee805e9fc5f60b6158/no/pdfs/stm201520160030000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e8e1f41732ca4a64b003fca213ae663b/no/pdfs/stm201520160028000dddpdfs.pdf
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I denne meldingen legger regjeringen frem forslag til hvordan innholdet i grunnskolen og 
videregående opplæring skal fornyes for at barn og unge skal få gode vilkår for å utvikle 
verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i deres liv – både i oppveksten og 
som et godt utgangspunkt for videre utdanning og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. 
Opplæringen skal gi den enkelte elev, lærling og lærekandidat de beste forutsetninger for å 
utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning både i nære 
mellommenneskelige relasjoner og i samfunnet. 

 

 FNs bærekraftmål, Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme 
livslang læring. 

 

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2015  

De nasjonale forventingene trekker fram tre områder; gode og effektive planprosesser, bærekraftig 

areal og samfunnsutvikling og attraktive by- og tettstedsområder. Regjeringen forventer at 

fylkeskommunen legger til rette for bedre tilgang på relevant arbeidskraft som møter det regionale 

arbeidsmarkedets behov. Planleggingen skjer i partnerskap med utdannings-, arbeidsmarkeds- og 

næringsaktørene, og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 

 
 

3.2 Regionale føringer 

I tråd med Plan- og bygningsloven er Regional planstrategi 2016-2020 - Mulighetenes Oppland i ei 
grønn framtid, utarbeidet. Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste 
utviklingstrekkene, utfordringene og mulighetene i fylket. På bakgrunn av dette skal 
fylkeskommunen prioritere viktige politikkområder og beslutte videre politikkutvikling og planarbeid 
de fire kommende årene. Kompetanse er ett av 3 utvalgte politikkområder.  
 
Planstrategien gir følgende prioriteringer for perioden 2016-2020: 

 

 Oppland skal være klimanøytral innen 2025. 
 Se det helhetlige opplæringsløpet i sammenheng 
 Ruste opplandssamfunnet til å håndtere omstilling  

 Økt satsing på entreprenørskap og gründere 

 Utvikling av og samarbeid om riktig og nødvendig kompetanse for å legge til rette for det 
grønne skiftet 

 Det er behov for både kompetanse om innvandrere og kompetansetilførsel til innvandrere 
for å sikre et dynamisk arbeidsmarked og minske sosiale ulikheter.  

 Tettere samarbeid med og mellom private og offentlige aktører for flere læreplasser 

 

Prioriteringene er i tråd med de nasjonale forventningene til kommunal og regional planlegging. I 

nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vektlegges det at forskning, utdanning 

og kompetanse bidrar til framtidig næringsutvikling.  

 

Følgende plandokumenter vil ligge til grunn for arbeidet med Regional plan for kompetanse: 

 

http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
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 Regional planstrategi 
 Regional plan for attraktive byer og tettsteder 
 Regional plan for folkehelse 
 Bioøkonomistrategien for Innlandet (høringsperiode) 
 FoUi - strategi for Hedmark og Oppland  
 Kulturstrategi for Oppland   
 Ung i Oppland 
 Internasjonal strategi (høringsperiode) 
 Kulturarvstrategi for Oppland 
 Samfunnskontrakten for flere læreplasser (2016- 2020), nasjonalt utfordring som 

regionene har fått i ansvar å arbeide med. 
 Strategiplan for videregående opplæring (2013- 2016), den skal rullers nå jf. vedtak i 

fylkestinget.  
 Strategisk kompetanseutviklingsplan 2014- 2018 

 

3.3 Virkning av planen 

Planen skal ligge til grunn for regionale organs virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og 
virksomhet i fylket, jf. plan- og bygningslova § 8-2. Planen skal ha et perspektiv fram mot 2030.  
 

 

4. Plantema 

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 

 

Regjeringen la fram en kompetansepolitisk strategi 3. februar 2017.  

 

Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir 

Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig 

står utenfor arbeidslivet. 

 

Videre sier den nasjonale strategien at for å lykkes kreves en felles innsats, der ulike 

myndighetsaktører og forvaltningsnivå, partene i arbeidslivet, virksomheter og frivillige 

organisasjoner involveres aktivt og samordner sin innsats. 

 

Rapporten trekker fram noen ambisjoner: 

 

 Vi må inkludere flere i et læringsintensivt arbeidsliv 

 Vi må ivareta den norske arbeidslivsmodellen som fremmer læring og produktivitet 

 Innvandreres kompetanse må utnyttes bedre 

 Vi må utnytte mulighetene som følger av global konkurranse og teknologisk utvikling 

 Vi må sikre kompetansen som trengs for å utvikle fremtidens løsninger 

 Alle deler av landet må ha tilgang til kompetanse 

I nasjonal kompetansepolitisk strategi er det prioritert tre satsingsområder: 

 
Satsingsområde 1 i kompetansepolitisk strategi: 

 

https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=389&FilId=4126
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=108&FilId=3828
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2667&FilId=960
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/opplandfk/AgendaItems/Details/202419
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=12&FilId=3294
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=12&FilId=937
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=12&FilId=680
https://www.regjeringen.no/contentassets/19ab875ae1a344fba3290d362c053112/samfunnskontrakt_flere_laereplasser2016_2020.pdf
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1818&FilId=601
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/nasjonal-kompetansepolitisk-strategi/id2537165/
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Gode valg for den enkelte og for samfunnet 
Et velfungerende arbeidsmarked forutsetter balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetansen. 

Gode valg for den enkelte innebærer blant annet at man tar valg som fører til arbeid, og som gir den 

enkelte gode muligheter for å utvikle sin kompetanse gjennom livet.  

 

Satsingsområde 2 i kompetansepolitisk strategi: 
 

Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse 
Behovet for ny kompetanse i arbeidslivet kan ikke dekkes kun av de nyutdannede. Flere eldre 

arbeidstakere, raske endringer i arbeidslivet og behovet for at flere står lenger i arbeid, innebærer at 

livslang læring får stor betydning fremover. Teknologiutvikling vil dessuten berøre alle sektorer og 

yrker og skape behov for ny kompetanse i hele arbeidsstyrken. 

 

Satsingsområde 3 i kompetansepolitisk strategi: 
 

Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet 
Det er et mål at flest mulig voksne er i arbeid, men mange står av ulike årsaker utenfor arbeidslivet. 

En årsak er lite formell utdanning, svake grunnleggende ferdigheter og/eller svake norskferdigheter. 

De grunnleggende ferdighetene omfatter å kunne lese, regne, skrive, og uttrykke seg muntlig, samt 

digitale ferdigheter. 

 

Plantema  

 

Det foreslås at den regionale planen for kompetanse tar utgangspunkt i de samme tre 

satsingsområdene som den nasjonale kompetansestrategien. 

 

Hovedtema i Regional plan for kompetanse: 

 

1. Helhetlig opplæringsløp 
Vi må arbeide for et godt samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Det er viktig å se sammenhengen 
fra barnehage og til arbeidsliv og høyere utdanning. Et helhetlig opplæringsløp er nøkkelen til god 
kvalitet og økt gjennomføring. Tidlig innsats og sømløse overganger er viktige verktøy for å legge til 
rette for gode oppvekstsvilkår og tilpasset læring. 
 
2. Øke utdanningsnivået og omstillingsevnen i den voksne befolkningen i og utenfor arbeidslivet 
Det er et mål at flest mulig voksne er i arbeid, men mange står av ulike årsaker utenfor arbeidslivet. 
En årsak er mangel på formell utdanning, svake grunnleggende ferdigheter og/eller svake 
norskferdigheter. En annen årsak er endringer og utvikling av arbeidslivet til en grønn og digital 
hverdag. De grunnleggende ferdighetene omfatter å kunne lese, regne, skrive, og uttrykke seg 
muntlig, samt digitale ferdigheter. 
 
3. Kvalifisering for minoritetsspråklige for utdanning eller jobb 
Andelen minoritetsspråklige elever i Oppland øker. For at disse elevene skal lykkes i et opplæringsløp 
og arbeid må det jobbes helhetlig med integrering slik at minoritetsspråklige får bedre forutsetninger 
for videre arbeid eller studier". 
 

 



 

11 
 

5. Behov for utredninger 

I prosessen for utarbeidelse av regionale planstrategi ble det utarbeidet et bredt kunnskapsgrunnlag 

på bakgrunn av: 

 

 Fylkesstatistikken 2015, NAV 

 Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2014 

 Handelsanalyse 2014 

 Boligutredningen 2015 

 Statens vegvesen 

 FNs statistikkbank 

 Sysselsetting og næringsliv i Oppland 2015, Østlandsforskning 

 Norsk kulturindeks 2015, Telemarksforskning 

 Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik 2015, Likestillingssenteret  

 

Dialogmøter og planstrategikonferanse i forbindelse med utarbeidelse av regional planstrategi 

 

En viktig del av kunnskapsgrunnlaget er også den lokalkunnskapen som ble kommunisert gjennom 

dialogmøter i alle regioner, dialog med alle fylkeskommunale råd og ungdomsverksted. 

Følgende omforente utfordringer og muligheter for Oppland ble oppsummert på bakgrunn av dette 

kunnskapsgrunnlaget: 

 

Fortrinn: 

 Det er etablert gode systemer for oppfølging av elever i videregående opplæring 

 Flere ulike samarbeidsarenaer mellom skole og arbeidsliv er på plass 

 Kvalitet- og utviklingsarbeidet er løftet fram og prioritert 

 Karrieresenter i alle fylkets regioner 

 Yrkesfag som ikke tilbys i ungdomsopplæringen, kan tas igjennom Karriere Oppland 

 Fleksible og tilpassede opplæringstilbud til voksne 

 

 

Utfordringer: 

 Tettere oppfølging og flere måltettede tiltak slik at flere ungdommer gjennomfører hele 

grunnopplæringen.  

 Behov for flere læreplasser spesielt i offentlig sektor 

 Øke læringsutbytte hos elevene 

 Gi god og tilpasset opplæring til minoritetsspråklige, både ungdom og voksne 

 Sømløse overganger mellom ulike opplæringstilbud 

 God språkopplæring til voksne minoritetsspråklige 

 Oppland har en lav andel personer med høyere utdanning 

 

Videre har den nasjonale kompetanspolitiske strategien også medført utarbeidelse av et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag på kompetansefeltet. Innlandsutvalgets rapport pekte også på utfordringer og 

muligheter på området. Det vurderes at dette grunnlaget er tilstrekkelig for utarbeidelse av regional 
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plan for kompetanse, men det vil blir kartlagt om andre samarbeidspartnere har relevant 

kunnskapsgrunnlag i løpet av planprosessen. 

 

6. Organisering av planprosessen 

6.1 Organisering og deltagere 

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for utarbeidelse av de regionale 

planene i samsvar med plan og bygningslovens krav til prosess og medvirkning.  

 

Det er krevende å utarbeide tre regionale planer parallelt og det anbefales derfor at dette 

organiseres som et prosjekt med felles styringsgruppe som er bredt sammensatt. Dette med tanke 

forankring av planen hos viktige samarbeidspartnere for å sikre felles oppfølging av mål og strategier 

i planene. Det er også viktig at representantene i gruppen har relevant kompetanse om de tema 

planene omhandler. Som regional planmyndighet er det naturlig at fylkesordfører leder 

styringsgruppa. 

 

Det foreslås i tillegg at det opprettes en koordinerende gruppe som sikrer god informasjonsflyt i 

prosjektorganisasjonen og berørte parter i planprosessen. Denne gruppa må også sikre god 

koordinering av arbeidet med de tre planene, avklare felles problemstillinger og sørge for 

koordinering av medvirkningsprosess. 

 

Det forslås opprettet en arbeidsgruppe hvor prosjektledere med fagansvar kompetanse leder 

gruppen. Arbeidsgruppen får ansvar for utarbeidelse av plandokumentet og opplegg for medvirkning 

der blant annet spesielt berørte grupper blir ivaretatt ihht lovkravet i Plan- og bygningsloven. I denne 

arbeidsgruppen bør det være representanter fra relevante fagmiljøer.  

 

Plantemagrupper opprettes etter behov. Det foreslås at det i tillegg opprettes et ungdomspanel for å 

sikre ungdommens innspill i planprosessen 
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Aktører Rolle/ansvar Hvem 

Fylkestinget Oppdragsgiver 
Beslutningstaker 
Endelig vedtaksmyndighet 
regional plan 

 

Fylkesutvalget Planutvalg 
Endelig vedtaksmyndighet for 
planprogram 

 

Politisk komite Gi uttale til fylkesutvalget før 
sluttbehandling av 
planprogram 
Har kontinuerlig uttalerett 
gjennom prosessen. 
Skal uttale seg til fylkesutvalget 
før sluttbehandling av planen 

 

Prosjektansvarlig Hovedansvarlig for framdrift, 
involvering, forankring og 
saksframlegg 

Fylkesrådmannen 

Styringsgruppe for regionale 
planer 

Premissleverandør for 
planarbeidet 
Sikre involvering, eierskap og 
forpliktelse til planene 

Even Aleksander Hagen, leder 
Komiteledere 
Opposisjonsleder 
Trond Lesjø, KS 
Sigurd Tremoen, FM  
Åge Skinstad, NHO   

Fylkesting 

Fylkesutvalg 

Styringsgruppe 

Ledes av fylkesordfører 

Koordinerende gruppe 

Ledes av fylkesrådmannen 

 
Politiske komiteer Ledergruppe 

Arbeidsgruppe  

Regional plan for verdiskaping 

Arbeidsgruppe 

Regional plan for samferdsel 

Arbeidsgruppe 

Regional plan for kompetanse 
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Iver Erling Støen, LO  
Haavard Ingvaldsen, NAV 
Per Morten Lund, Svv 
Rasmus Vigrestad, OFK 
Wibeke Børresen Gropen er 
sekretær for styringsgruppa. 

Koordineringsgruppe Sikre planfaglige innspill, 
involvering, koordinering av og 
framdrift i planprosessene  
Kommunikasjon i 
planprosessen 

Prosjektansvarlig, leder 
Prosjektlederne 
Wibeke Børresen Gropen er 
sekretær 

Prosjektledere Ansvar for involvering, faglige 
innspill, forankring og 
utarbeidelse av planen   
 

Sissel By Ingvaldsen, leder 
kompetanse 
Trond Carlsson, leder 
verdiskaping 
Magne Flø, leder samferdsel 

Arbeidsgruppe (faggrupper) Utarbeide forslag til plan  Sissel By Ingvaldsen, 
prosjektleder 
Jane Haave, videregående 
opplæring 
Nav 
FM 
Karriere Oppland 
Partene i arbeidslivet 
 

Prosjektsekretær Oppsummere høringsuttalelser 
Skrive planutkast 
Bidra praktisk i forbindelse 
med involveringsarbeidet 

 

 

 

Miljøer som bør involveres 

 

Interne miljøer OFK 
 

Politiske organ Eksterne miljø 

Strategiutvalg for Karriere 
Oppland 

Yrkesopplæringsnemnda Regionale kompetansefora 

FOS/rektorgruppa Ungdommens fylkesting Fagskolen Innlandet 

Regionkoordinatorene Komite for kompetanse og 
kultur 

Høgskolen Innlandet 

Fagenhetsmøter  NTNU 

Karriere Oppland  Frivillige organisasjoner 

  Regionråd  

  Kommuner 

  KS styre og rådmannsutvalg 
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6.2 Medvirkning 

Planprosesser er komplekse og det er viktig med gode medvirkningsprosesser for å sikre forankring 

av planene og forpliktende oppfølging. Det ble det gjennomført en bred medvirkningsprosess under 

utarbeidelse av regional planstrategi hvor statlige aktører, kommuner og frivillige organisasjoner 

deltok. I medvirkningsprosessen ble det gitt tilbakemelding om hvilke tema som burde prioriteres, 

hvilke utviklingsmuligheter man så for disse temaene og anbefalinger for videre arbeid. I 

planstrategien ble de overordene føringene fra prosessen innarbeidet i planstrategidokumentet og 

danner grunnlag for arbeid med de regionale planene.  

 

I arbeidet med de regionale planene vil tidligere innspill fra kommunene og de andre 

samfunnsaktørene bli lagt til grunn. Medvirkningsprosessen skal sikre og bred involvering og 

relevante innspill.  Involveringen rettes mot parter som er direkte involvert i tema man arbeider med 

i planprosessen. Regionkoordinatorene har i oppgave i samarbeid med ansvarlige for de enkelte 

planer, å sikre involvering av kommunene og regionene i planprosessen. 

 

6.3 Politisk behandling 

Fylkestinget skal behandle forslag til endelig plan i april 2018.  
 

 28 mars - fylkesutvalget behandler forslag til planprogram 
 Høring planprogram med frist 16. mai 
 6. juni fylkesutvalget behandler endelig planprogram 
 April 2018 - fylkestinget behandler forslag til plan 

 
Politiske komiteer 
 
Ved sluttbehandling av planprogrammet skal komiteen gi sin uttale til fylkesutvalget før behandling. 
Gjennom prosessen med regional plan skal komiteen ha kontinuerlig uttalerett, og ved 
sluttbehandling av regional plan skal komiteen uttale seg til fylkesutvalget om saken 
 

7. Framdrift 

Etter at planprogrammet er vedtatt i Fylkesutvalget starter, planarbeidet formelt. Planprosessen har 
tre faser; utforming av planforslag, høringsfase og vedtaksfase.  
 
 

År 2017 2018 

Måned Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov  Des Jan Feb Mars April 

Vedtak 
planprogram 

            

Etablere 
arbeidsgrupper 

            

Arbeid med 
planutkast 

            

Medvirkning 
berørte parter 
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Planverksted 
mm 

Første gangs 
behandling 

            

Høringsfase             

Sluttbehandling             

Endelig vedtak             
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