
 

Påmelding innen 17.mars  

Deltakere kompetanseforum Trøndelag sørvest, lakseregionen  

 

Invitasjon til første møte i kompetanseforum, Trøndelag sørvest, Laksregionen  

Fredag 31. mars kl 1100 – 1530 (Starter med lunsj kl 1100)   

Sted: Bårdshaug Herregård    

Påmelding; https://forms.office.com/e/3bCwdsUw1u 

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.  Videre er det et ønske at det etableres regionale kompetanseforum.  Les mer om 

Trøndelag Fylkeskommunes arbeid med kompetanseforum her   

Regionrådet i Trøndelag sørvest, lakseregionen vedtok i sitt møte 25. november 2022 å etablere 

kompetanseforum også i Trøndelag sørvest.  Det er viktig at dette blir en arena som føles nyttig for 

regionen og vi ønsker derfor å bruke tid til på et godt mandat og riktige tiltak. Vi har laget en deltakerliste 

som tar utgangspunkt i erfaringer fra andre regioner. Vi må tilpasse denne til vår region og våre behov.  Vi 

er også opptatt av å bygge på det vi allerede gjør innenfor dette området i regionen.   

Vi inviterer til første møte i Kompetanseforum Trøndelag sørvest  

Del 1: Bakgrunn  

• Velkommen og bakgrunn for kompetanseforum v/ Kari Frøseth, daglig leder IPR Trøndelag 

sørvest, laksregionen  

• Kunnskapsgrunnlag- utfordringer og muligheter i regionen v/ Jon Olav Sliper, Trøndelag 

Fylkeskommune  

• Presentasjon av kompetansestrategien- innspill til høringsdokumentet v/Lisbeth Pedersen,  

Trøndelag Fylkeskommune  

Del 2: Eksempler   

• Erfaringsdeling fra kompetansenettverket oppvekst v/ Robert Øyum- Jakobsen, 

utviklingsveileder oppvekst, Trøndelag sørvest, lakseregionen  

https://forms.office.com/e/3bCwdsUw1u
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/strategier-og-planer/kompetanseforum/kompetanseforum/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/strategier-og-planer/kompetanseforum/kompetansestrategi---revisjon/


• Thamsklyngens arbeid med kompetanse v/Håkon Skaar, daglig leder Thamsklyngen  

• Trainee Trøndelag v/ Benedicte Brubakken, daglig leder Blått kompetansesenter  

Del 3: Etablering av studiesenter i regionen – er det en mulighet?   

Korte innlegg ved:     

• IPR Trøndelag Sørvest- vedtak og planer  

• Erfaringer fra etablering og drift av Vesterålen Studiesenter v/ Camilla Carlsen fagkonsulent 

regionalt kompetansekontor Vesterålen regionråd 

• Erfaringer fra etablering og drift av Midt-Troms Studiesenter, Vidar Gunnberg - daglig leder 

Midt-Troms studiesenter   

Diskusjon  

 

Oppsummering og innspill til veien videre 

 

 

 

 

Velkommen! 

 


