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Fylkeskommunenes oppdrag

Forvalterrollen – nasjonale føringer 

• Lov om hyu (Stortinget)

• Retningslinjer (KD)

• Oppdragsbrev (HK-dir)

Regional kompetansepolitisk aktør

• Regionale planer

• Kunnskapsgrunnlag – nasjonalt, regionalt 
og lokalt

• Samarbeid med arbeidslivet

• Samarbeid med fagskolene

• Samarbeid øvrig regionalt partnerskap

• Nettverksbygger og arenatilrettelegger

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med behovet for 
kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt (Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 3)

Fylkeskommunene har et helhetlig og ansvar for kompetansepolitikken regionalt (Stortingsvedtak av 18.12.2018)



Helhetlig forvaltning av sektoren

• Tilskuddsforvaltning
• Knyttet til avdekkede kompetansebehov
• Politiske vedtak

• Utviklingsaktør: regionalt virkemiddelapparat

• Nettverksbygger: formelle og uformelle arenaer

• Informasjon og kommunikasjon

• Karriereveiledning og rådgiving

• Sammenhenger videregående yrkesfaglig opplæring – høyere 
yrkesfaglig utdanning



Samspill med fagskolene
• Tilskuddsforvaltning

• Politisk vedtatte prioriteringer, prinsipper og kriterier
• Formidling og dialog med sektoren om fylkeskommunens forvaltningspraksis
• Formalisert i et årshjul

• Formidle og dialog om kompetansebehov 

• Møteplasser
• Arena for hyu i Trøndelag/Tilbydere av hyu i Viken
• Dialogmøter
• Faglige møtepunkt
• «Åpen dørs praksis»

• Informasjon om utdanningsslaget
• Til fagskolenes målgrupper (studenter, arbeidsliv, offentlige instanser)
• Fra nasjonale og regionale myndigheter til fagskolene
• I fylkeskommunens egen organisasjon
• Til andre



Samarbeid med arbeidslivet
• Fora og råd på fylkesnivå og underregioner, bl.a.

• Kompetansefora
• Yrkesopplæringsnemnd
• Regionråd
• Kommuner 
• Bransjeråd/-fora
• Næringshager/-parker
• Sammenslutninger for opplæringskontor
• Interesseorganisasjoner

• Nettverks- og arenabygger. f.eks.
• Trøndelagsmøtet
• Viken

• Regionale planverk, bl.a.
• Kompetansepolitiske planer/strategier
• Næringsstrategier



Koordinering på tvers av fylkene

• Ansvar lagt til kollegiet FKU (fylkesdirektører for kompetanse og utdanning), 
koordinert av KS

• Koordinatornettverk m/felles arbeidsutvalg (kompetansegruppa), underlagt FKU

• Hvordan møte felles oppgaver og utfordringer

• Forvaltningspraksis
• Hvor kan/bør vi ha enhetlig praksis – og hvor kan/bør vi ikke det
• Nasjonalt kompetansebehov
• Saksbehandlingspraksis knyttet til søknader om driftstilskudd

• Faglig nettverk
• Bygge felles kompetanse
• Erfaringsutveksling
• Dialog med HK-dir, NSD, NOKUT o.l.


