Regionrådet for Haugalandet
Samarbeidsrådet for Sunnhordaland
Felles regionråd fredag 10. juni klokka 09.00-14.00
Stad: Høgskulebygget ved Rådhusplassen i Haugesund. Parkering t.d. i parkeringshuset nord for
Rådhuset, innkøyring frå Skåregata eller Sørhauggata.
Høgskulen ved Torbjørn Roloff Heyerdahl vil ønska oss velkomen og gje ei kort orientering
Saksliste:
1. Den store regionen Sunnhordaland, Haugaland og indre Ryfylke sett utanfrå:
- Innleiing ved Victor Normann
- Kva er utfordringane til regionen sett frå fylkeskommunane ved varafylkesordførar Arne
Bergsvåg (Rogaland) og fylkesordførar Jon Askeland (Vestland)
- Samtale
2. Regionreformen – skal den fortsetja?
- Korte innspel frå Arne Bergsvåg, Jon Askeland og ordførarane Sigmund Lier og Gaute
Straume Epland
3. Kva rolle skal kommunane ta i arbeidet med havvind? Kva er næringa sine forventningar til
oss?
- Innspel frå Arvid Næsse, leiar i Norwegian Wind Cluster og Odd Naustvik frå Aker
Solutions.

4. Kva kompetanse treng med for å gjennomføra det grøne skiftet? Inger Kallevik Håvik
informerer om eit arbeid Haugaland vekst /Haugesund kommune har gjennomført.
5. Samferdsle og kollektiv E-39 og E-134: Kva er status, og kva må kommunane halda fokuset
på, og kor må det eventuelt leggast press?
- Innleiingar ved dagleg leiarane Pål Kårbø (E-134) og Øyvind Halleraker (E-39).

6. Nettutbygging i storregionen.
- Innleiing ved Magne Bratland (Fagne) og Kari Eika (Statnett)

7. Truselbiletet slik situasjonen er i Europa i dag.
- Politioverbetjent PST Margaret Haavik

Regionrådet for Haugalandet vil ha eit møte etterpå som startar klokka 14.15.
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19/22 Kompetansestrategien for Haugalandet .
Det er tidlegare sagt at denne skal leggast fram for vedtak i dette møtet, men rådmennene
har
bedt om at dette blir utsett. Tanken er då at det fyrst skal gjerast eit tilsvarande arbeid knytta til
kompetansebehov i offentleg sektor og at dette skal samlast i ein strategi. Denne
må
vedtakast seinare.
20/22 Felles Oslotur med møter Stortingsbenk og departement; erfaringar og eventuell
gjentaking?

21/22 Hausten 2022, tiltak og møter:
Det er planlagt agendakonferanse 17. november og nyskapingsveke 26.-30. september.
Regionråda er planlagt 2. september, 28. oktober, 9. desember. Er desse tre datoane
framleis ledige for alle?

22/22 Nasjonalt senter for yrkesopplæring.
Dette er eit nytt statleg senter nemnd i Hurdalserklæringa. Frå fleire hald er det peika på at
Haugalandet bør spela seg inn som plassering av dette. Vedlagt er det eit eige sakspapir lagt
fram av administrasjonen i Haugaland vekst.

Haugaland Vekst foreslår følgende:
1 Regionrådet ber Haugaland Vekst arbeide for at Haugalandet blir valgt som sted for å
etablere et nasjonalt senter for yrkesfag. Det er vesentlig at Rogaland
fylkeskommune står bak dette ønsket
2 Prosjektet finansieres med inntil kroner 150 000. Dette tas av allerede avsatte midler
til statlige arbeidsplasser. Andre regionale partnere kan også inviteres med i
finansieringen
3 Det må snarest etableres kontakt med relevante aktører i regionen innen
næringslivet, utdanningsinstitusjonene, det offentlige, LO og NHO.
4 Regionrådet ber om å bli orientert om prosessen på sine møter høsten 2022.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil opprette et nasjonalt senter for yrkesfag i
Norge (NSFY).
Regjeringen har ikke sagt noe om innholdet i et slikt senter eller hvor det skal være, men
flere regioner og byer har allerede meldt sitt kandidatur som godt egnede steder for et
slikt senter. Se lenger nede i dokumentet.
Det kan tenkes at senteret skal bidra til å utvikle innholdet i fremtidens yrkesfagutdanninger
og arbeide på tvers av institusjoner og forvaltningsnivå. Senteret skal være relevant for alle

bransjer. Det kan tenkes at et nasjonalt senter for yrkesfag skal arbeide med forskning,
nytenking og praktisk arbeid.
Det er mange etablerte nasjonale sentre i Norge per dags dato og som er en del av UHsektoren. Sentrene er spydspisser innenfor sine respektive fagområder og har lang erfaring
med å lage kompetanseutviklingsløp og fagressurser i tett samarbeid med praksisfeltet.
Noen argumenter sett fra Haugalandet sin side for at nasjonalt senter for yrkesfag skal
legges til regionen:
•

Trenger flere statlige arbeidsplasser
o Haugalandet har forholdsvis stor andel av arbeidsstokken i konjunkturutsatte
næringer. Statlige arbeidsplasser vil være en stabiliserende faktor i
arbeidsmarkedet
o Retningslinjene for vurdering av lokalisering av statlige arbeidsplasser sier:
«Ved strukturendring skal lokalisering i små- og mellomstore byar
prioriterast». Haugesund er absolutt i denne gruppa
o Regionen vår har gode erfaringer med å ta imot statlige
kompetansearbeidsplasser, som for eksempel da Sjøfartsdirektoratet ble
flyttet til Haugesund. Sterke motargument om at det ville bli vanskelig å
skaffe høy kompetanse, har ikke slått til
o Haugalandet ligger strategisk godt til med kort avstand til Stavanger og
Bergen, god veiforbindelse øst-vest og har godt flytilbud fra Haugesund til
Oslo. Senteret skal være hele Norge sitt senter
o Ser vi frem i tid vil Haugalandet være et svært strategisk sted for
nyetableringer og ha en sentral beliggenhet med et omland på over en
million personer

•

Akademia
o Næringslivet på Haugalandet og Høgskulen på Vestlandet (HVL) har gode
tradisjoner for å samarbeide om utdanninger næringslivet etterspør. HVL har
og kan bidra til å videreutvikle innholdet i fremtidens yrkesfagutdanninger.
De legger også til rette for at personer med bestått teknisk fagskole og/eller
via Y-veien kan ta høyere utdanning
▪ Et eksempel er det unike bachelor branningeniørstudiet HVL i
Haugesund har der en kan gå videre til master i brannsikkerhet
dersom en har teknisk fagskole
▪ Et annet eksempel er om en har fagbrev som matros eller fisker kan
en ta bachelor i nautikk via Y-veien. Det samme gjelder om en har
fagbrev innen elektrofag og videre til ingeniørutdanning innen
automatisering med robotikk
o Fagskolen Rogaland, AOF og HVL er i tett dialog og ønsker å samkjøre samme
tema/moduler/utdanninger parallelt i perioder etter næringslivet behov.
Dette kan være gode modeller resten av Norge kan lære av

•

Haugalandet er et lokomotiv i næringslivet i Norge. Dette begrunnes med:
o Stor andel og allsidig industri - en sterk muskel. Et nasjonalt senter for
yrkesfag må være sterkt knyttet blant annet til industrien i tillegg til alle
andre bransjer som for eksempel innen helse og oppvekst
o Stor variasjon i næringslivet, prosessindustri, maritime næringer med blant
annet en stor andel offshore virksomhet, batteriindustri, gassdistribusjon og
foredling, havbruk, havvind, hydrogen, reiseliv, landbruk og IT
o Energi står sentralt i regionen, både i form av produksjon og videreforedling i
industrisammenheng
o Verdensledende innenfor en del teknologier
o Handlekraftige og løsningsorienterte (GoogleX)
o Er midt i det grønne skifte – det er her det skjer! Her er allerede de
videregående skolene, fagskolene og HVL godt i gang med utdanninger
knyttet til dette og omstillingen vi skal gjennom

•

Rogaland – og spesialt Haugalandet, har sterke fagarbeidertradisjoner
o Lang tradisjon for tett og godt samarbeid mellom bedrifter, det offentlig,
opplæringskontorene og utdanningsinstitusjonene. Det siste gjelder fra
grunnskole, videregående skole, fagskoler og til høyere utdanning
o Nærmere 60 % av elevene fra ungdomsskolene i vår region velger yrkesfaglig
utdanningsprogram, noe som er høyt nasjonalt
o Høy gjennomføring på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, helt på topp
i vår region på landsbasis
o Yrkesopplæringsnemnden i Rogaland er en av de ledende aktørene regionalt
og nasjonalt når det gjelder kvalitetsutvikling av fag- og yrkesopplæring
o Mange med fagbrev i vår region er ledere i sine respektive bedrifter og leder
svært store, viktige og kostbare prosjekt. Fagkompetanse er sterkt etterspurt
og ses på som en svært viktig kompetanse og er et viktig springbrett for
videre karriere
o Står foran en utvikling der det må etableres «nye» yrkesfag
o Samarbeid mellom grunnskoler, videregående skoler og næringsliv ble tidlig
etablert gjennom et interkommunalt samarbeid, Haugaland skole-arbeidsliv
(HSA). Dette har ført til et meget tett samarbeid mellom alle
rådgiverne/karriereveilederne på ungdomsskolene og de videregående
skolene, det er etablert meget gode nettverk med fokus på
karriereveiledning, informasjon om utdanninger og næringslivets sine
kompetansebehov, offentlig og privat

Hvis regionen skal arbeide for å få plassert dette senteret i regionen, så må en
snarest arbeide for at regionen også er Rogaland fylke sitt alternativ. I tillegg må en
avklare om Høgskulen på Vestlandet ser dette som aktuelt for miljøet denne
institusjonen har i vår region.

Vedlegg for de som vil ha ytterligere informasjon:
Noen kilder i prosessen med tanke på nasjonalt senter for yrkesfag
•

Regjeringen vil opprette et nasjonalt senter for yrkesfag i Norge

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2877252/?q=nasjonalt%20senter%20for%
20yrkesfag&ch=12#match_0
Her står det at Regjeringen vil «etablere eit nasjonalt senter for yrkesfag».
En vet foreløpig ikke noe om innhold og plassering av senteret.
•

Sunnhordland er på ballen:

Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Framnes (FrP) til kunnskapsministeren februar 2022:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftligsporsmal/?qid=87993

•

NRK Rogaland mandag 28. mars

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/202203/DKRO98032822/avspiller
(Avsnitt 4)
Regjeringen planlegger å etablere et nasjonalt senter for yrkesfag i Norge. Siden Rogaland har best
fullføringsgrad blant yrkesfag i landet, mener fylkesordfører Marianne Chesak at senteret bør legges til

Rogaland. «Det er en stolthet til gjennomføring og til måloppnåelse i våre videregående skoler. Vi fortjener at
senteret plasseres her» (Rogaland) sier hun.
Kunnskapsminister Tonje Brenna sier i samme sending:
«I arbeidet med nasjonalt senter for yrkesfag skal vi finne ut hva senteret skal gjøre, og hvilket oppdrag det
skal løse. Så kommer vi til hvor det skal ligge. Men jeg er veldig glad for at Rogaland melder seg på i
konkurransen».
…….
Flere fylker er allerede godt i gang i denne konkurransen og vil ha senteret til sin region. Rogaland bør stå
samlet om at Haugalandet er stedet et slikt senter bør være. Om en skal følge argumentet til Chesak om
gjennomføring og stolthet, kan de yrkesfaglige skolene på Haugalandet vise til de beste resultatene i landet. Vi
har også en svært høy andel elever som velger yrkesfaglige utdanningsprogram.
…....
https://www.worldskills.no/aktuelt/2021/norge-trenger-et-nasjonalt-senter-for-yrkesfag/
……
•

Mai 2018, OsloMet

https://khrono.no/sanner-kjeller-oslomet/nasjonalt-senter-for-yrkesfag-apnet/224742
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/oslomet-apner-nytt-kompetansesenter-foryrkesfag?publisherId=15678779&releaseId=17233581
(De bruker her «Nasjonalt senter for yrkesfag», men det riktige navnet er Kompetansesenter for yrkesfag)
…….
•

Universitetet i Agder

https://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-yrkesfag-og-opplaering-i-arbeidslivet
https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/oA9bQW/jonas-vi-er-allerede-i-full-sving
…….
Innlandet fylkeskommune, Fylkesordfører Even Aleksander Hagen Arbeiderpartiet går til valg på å etablere et
nasjonalt senter for yrkesfag, og på landsmøtet i vår sa jeg at det naturlige stedet må være i Innlandet,
tilknytta den unike Læringsfabrikken på Raufoss.
…….
Sak nummer ni
http://www.gjovikregionen.no/wp-content/uploads/2021/11/Innkalling-til-mote-14.02.22.pdf
…….
https://www.larvik.kommune.no/naering-og-utvikling/aktuelt/vil-ha-nasjonalt-senter-for-yrkesfag-til-larvik/

