
 

 

Arbeidslivsrettet kompetanseheving 

 

Samarbeidsmøte for utdanningstilbydere, politikere og arbeids- og næringslivsaktører 

i Troms og Finnmark 

 

Når: Uke 46, Tentativ dato: 18. november  

Hvor: Fylkestingssalen i Vadsø 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til samarbeidsmøte i regi av prosjekt Næringsrettet 

opplæring. Prosjektet har som mål å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i 

Troms og Finnmark. I samarbeid med kompetansehevingsaktører, utdanningstilbydere og arbeids- og 

næringslivsaktører i fylket skal prosjektet jobbe for kompetanseheving i tråd med arbeidslivets 

behov, og utvikle konkrete, tilrettelagte tiltak. Næringsrettet opplæring skal være en katalysator for 

samhandling, innovasjon og tiltaksinitiativ innen arbeidslivsrettet kompetanseheving. 

 

Formål med samarbeidsmøtet er å samle aktører innen kompetanse og arbeids- og næringsliv i fylket 

for å drøfte hvordan vi sammen kan rigge oss for å imøtekomme arbeids- og næringslivets skiftende 

kompetansehevingsbehov, og starte samarbeid om igangsetting av konkrete kompetansehevings-

tiltak arbeidslivets etterspør. 

 

I forkant av samarbeidsmøtet er det avholdt fem dialogmøter for bedrifter, kommuner, 

arbeidsgivere, bransjeorganisasjoner og opplæringskontor i Troms og Finnmark. Formål med 

dialogmøtene har vært å drøfte udekte kompetansebehov hos nærings- og arbeidsliv i fylket,  

problemstillinger og mulige løsninger rundt dette. Innspill fra dialogmøtene tas med til 

samarbeidsmøtet. 

Samarbeidsmøtet avholdes fysisk og digitalt. Antall fysiske plasser begrenses til maks 70 deltagere.  

Fysisk deltagelse vil tilpasses gjeldende koronaanbefalinger. 

 

Påmeldingsfrist 5. oktober 

 

Påmeldingslink:  

https://forms.gle/NYgstB894vF7noXc6 

 
Kontaktperson:  

Ida Huru  
ida.huru@tffk.no  

Mob: 911 86 004 

https://forms.gle/NYgstB894vF7noXc6
mailto:ida.huru@tffk.no


 

 

Tentativt program 

Samarbeidsmøte 

Fylkestingssalen, Vadsø, uke 46, tentativ dato: 18. nov. 

 

Kl. 08.30  Kaffe  

Kl. 09.00  Velkommen v/fylkesråd for næring og miljø 

Kl. 09.10  Kompetansebehov i Troms og Finnmark; status og framtidsutsikter v/Stig Karlstad,   

                  seniorforsker, NORCE 

Kl. 09.30  Byregionprosjekter i Midt-Troms; tverrsektorielt samarbeid som har gitt kompetansevekst  

                  og næringsutvikling v/Ragnvald Storvoll, Nordavind Utvikling 

Kl. 09.50  Distriktssenteret 

Kl. 10.10  Målfrid Baik, regiondirektør, NHO Arktis 

Kl. 10.30  Kaffe og benstrekk 

Kl. 11.00  Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning, UiT 

Kl. 11.20  Ylva Jannok Nutti, prorektor, Samisk høgskole 

Kl. 11.40  Kompetansepilotene i Troms og Finnmark v/Sør-Varanger Utvikling  

Kl. 12.00  Lunsj 

Kl. 13.00  Innspill fra dialogmøter med aktører innen restaurant- & service, helse- & omsorg, bygg- &         

                  anlegg, reiseliv & kreative næringer og teknologi & industri 

Kl. 13.30  Gruppearbeid: Kompetanseheving og næringsutvikling – hvordan rigge oss for framtida? 

Kl. 14.30  Oppsummering gruppearbeid 

Kl. 14.50  Avslutning v/fylkesråd for utdanning 

Kl. 15.00   Vel hjem!  


