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Muligheter i kompetanseforum
- Innherred



• Kompetansestrategi for Trøndelag skal bidra til bedre balanse mellom 
tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Dette målet kan bare nås 
gjennom forpliktende samarbeid, koordinering og samstyring. Det er 
derfor etablert et partnerskap på fylkesnivå med ansvar for 
kompetansepolitikk i Trøndelag - Kompetanseforum Trøndelag. 

• Partnere: KS, Statsforvalteren i Trøndelag, NAV, NHO, LO, VOFO, høyere 
yrkesfaglig utdanning, NTNU, Nord universitet, Næringsalliansen for 
Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. 

Kompetanseforum Trøndelag



Mål: Kompetanseforum Trøndelag skal bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel 
etter kompetanse og arbeidskraft i Trøndelag gjennom regionalt samarbeid og samstyring på 
tvers av sektorer og forvaltningsnivå innen kompetansefeltet. 

Delmål: 
✓ Kompetanseforum skal: 
✓ Utarbeide og følge opp kompetansestrategiens handlingsprogram. 
✓ Sørge for informasjonsflyt og kunnskapsdeling på tvers av sektorer og forvaltningsnivå innen 

kompetansefeltet 
✓ Samordne aktiviteter og arenaer for kompetanseutvikling og karriereveiledning 
✓ Identifisere og bryte ned barrierer for regional samhandling. 
✓ Sette framtidas kompetansebehov på dagsorden, teste ut metoder og tiltak for å avdekke 

disse 
✓ Følge opp innspill fra regionale kompetansefora, bransjene og utdanningsaktørene og sette i 

gang tiltak etter behov 
✓ Stimulere til tiltak på tvers av bransjer og regioner 
✓ Bestille kunnskapsgrunnlag for å avdekke kompetansebehov i regionen 
✓ Arbeide for større handlingsrom i den regionale kompetansepolitikken 
✓ Trekke inn relevante aktører i konkrete saker eller prosjekt



«Bærebjelken i det kompetansepolitiske arbeidet er 
Kompetanseforum Trøndelag og regionale kompetansefora»



Muligheter i styrking av regionale 
kompetanseforum

Nøkkelspørsmål:

• Hvilke målsettinger bør regionen ha i 
kompetansearbeidet?

• Hvordan kan min organisasjon bidra til 
utvikling/styrking av kompetanseforum og 
kompetansearbeid i Innherred? 



Regionale kompetansefora etableres for å utvikle regionens muligheter. I regionale kompetanseforum legges 
ansvaret for arbeidet til en aktør som allerede er aktive på feltet. Ansvaret for etablering og drift, inkl. 
avgrensing av geografi og oppnevning av deltakere ivaretas av regionalt kompetanseforum. 

Regionale kompetanseforum skal

• Ha oversikt over regionens arbeids- og utdanningsmarked 
• Fange opp lokale kompetansebehov og bidra til relevante utdanningstilbud
• Dele gode prosjekt/ «beste praksis» 
• Bidra til helhetlig karriereveiledning 
• Bidra til flere læreplasser og lærebedrifter 
• Gi innspill til Kompetanseforum Trøndelag 
• Inviteres til møtene i Kompetanseforum Trøndelag når dette er relevant

Kompetanseforum Trøndelag er et partnerskapssamarbeid på fylkesnivå for regional kompetansepolitikk og 
kompetanseforumsstrukturen er etablert for å sikre systematisk samarbeid.

Mandat Regionale kompetansefora

https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/utdanning/kompetansestrategi/mandat-for-kompetanseforum-trondelag.pdf
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/strategier-og-planer/kompetanseforum/kompetanseforum/


• Prosessen skal ende opp i en overordnet strategi for 

HELE Trøndelagssamfunnet.

• Planen skal bidra til å realisere målene i 

Trøndelagsplanen 2018-2030.

• Alle parter beholder eierskap til 

kompetansearbeidet. Alle kan/bør/må jobbe med 

feltet hver for seg og ha egne handlingsplaner i 

tillegg til felles kompetansestrategi.

Kompetanseforum Innherred 
og Kompetansestrategi for 
Trøndelag



Hovedfaser Fora / arena Tidsrom

Forberedelser Innspill og startpunkt Kompetanseforum Februarmøtet

Kartlegging av interessenter. Oppstartmøter med 
partnerskapet. Forberede kunnskapsgrunnlaget

Prosjektgruppen, 
statistikkutvalget m.fl.

Mars-august

Utfordringsbilde og revidert framdriftsplan Kompetanseforum Junimøtet

Gjennomføring av 
prosess

Innspillsrunde strategi Organisasjonene i  
partnerskapet m.fl.

August - november

Orientering i relevante politiske utvalg Kontinuerlig

Rammer for handlingsplan Kompetanseforum Desembermøtet

Innspillsrunde handlingsplan Organisasjonene i  
partnerskapet m.fl.

Desember-februar

Sluttbehandling og 
handlingsplan

Åpen høringsrunde på revidert kompetansestrategi Februar-mars

Sluttinnstilling fra Kompetanseforum Trøndelag Kompetanseforum 2. Kvartal 2023

Ny revidert kompetansestrategi Trøndelag besluttet Fylkestinget Juni 2023

Framdriftsplan (revidert 0622)



Utfordringsbildet oppsummert



Nøkkelspørsmål:

• Hva betyr utfordringsbildet for partene 
i Kompetanseforum Innherred? 
Stemmer bildet med virkeligheten?

• Er det noen andre utfordringer dere 
ser?



• Regionens stemme inn i prosess, 
strategi og handlingsplan!

• Grip mulighetene for resultater i 
Innherred!

Regionens perspektiv –
innspill til kompetansestrategi for Trøndelag



• Kompetanse i et arbeidsliv som er i endring
• Kan samordnet innsats på kompetansefeltet ruste Trøndelag til 

å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse i arbeidslivet.
• Dato: 7 september klokken 11.30 – 15.30 
• Sted: Scandic Hell Stjørdal

• Målgruppe: Kompetanseforums deltagere, 
Næringspartnerskapet i Trøndelag, Regionale 
kompetansefora, næringsforeninger, Regionråd, 
administrativ- og politisk ledelse, 
utdanningsinstitusjoner og andre med interesse for 
utvikling av kompetansefeltet

• Påmelding:Kompetanseforum Trøndelag inviterer 
til konferanse. (pameldingssystem.no)

Kompetanseforum Trøndelag inviterer til konferanse 

https://trondelag.pameldingssystem.no/kompetanseformu-iviterer-til-konferanse-med-tema-kompetanse-i-et-arbeidsliv-som-er-i-endring-kan-samordnet-innsats-pa-kompetansefeltet-ruste-trondelag-til-a-ha-tilstrekkelig-og-riktig-kompetanse-i-arbeidslivet


Foreløpig program – med forbehold om endring!

Møteledelse – Bjarne Håkon Hanssen

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 12.40 Velkommen fra kompetanseforum Trøndelag

12.40 – 13.00 Regjeringens arbeid med Kompetanse som viktig middel for et utviklende næringsliv

13.00 – 13.15 Hvordan jobber NHO med for å sikre tilstrekkelig kompetanse – og personell i fremtiden?  NHO

13.15 – 13.30 Hvordan skal kommunesektoren sikres tilstrekkelig kompetanse – og personell i fremtiden?  KS 

13.30 – 13.45 Hvordan jobbe mot fremtidens arbeidsliv - LO

13.45 - 14.00 Pause  

14.00 – 14.20 Utfordringsbildet for Trøndelag  

14.20– 14.40 Kan samarbeid gjennom kompetansenettverk bidra til at man får et bærekraftig arbeids- og næringsliv

14.40 - 14.55 Pause 

14.55 – 15.45 Paneldebatt – hvordan jobber man for å sikre riktig/tilstrekkelig kompetanse

15.45 – 16.00 Avslutning



Neste steg for Kompetanseforum 
Innherred



Nettside:

www.trondelagfylke.no/kompetanse

Facebook:
www.facebook.com/kompetansetrondelag

Hold deg oppdatert:

http://www.trondelagfylke.no/kompetanse
http://www.facebook.com/kompetansetrondelag

