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1. INNLEDNING  

Regional kompetanseplan er forankret i Fylkesplanen Østfold mot 2050. Et av tre 

hovedmål i Fylkesplanen er «god livskvalitet for alle som bor i Østfold». Det er mange 

veier til å nå dette målet, men det er bred enighet nasjonalt og internasjonalt om at 

en enhetlig og omfattende satsning på utdanning og livslang læring er en god vei. 

Dette skal gjøres innenfor en bærekraftig utvikling, gjennom en rettferdig fordeling av 

ressurser for blant annet å forebygge sosiale ulikheter i helse, som er en forutsetning 

for et godt liv i skole- og arbeidslivet. 

 

Regional kompetanseplan benytter en bred forståelse av kompetansebegrepet, og 

ser på kompetanse som det å være i stand til å løse oppgaver og å møte dagens og 

morgendagens krav i ulike typer sammenhenger. For å gjøre dette, trenger man både 

kognitive-, sosiale- og emosjonelle kompetanser (NOU:2014:7). Det vil si at man 

behøver kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til respektive 

oppgaver og krav. (Linda Lai, BI) 

 

Det er mange ulike kilder til kompetanse. Kompetanse erverves gjennom vår 

oppvekst, utdanning, arbeidserfaring og løpende kompetanseutvikling på 

arbeidsplassen og gjennom forskjellige typer etter- og videreutdanning, samt i f.eks 

det frivillige foreningsliv. Noen ganger vil kompetanse handle om å oppfylle krav til 

formell kompetanse på utvalgte sektorområder, som barnehage eller skolesektoren. 

Andre ganger handler det mer om å sikre nødvendig kompetanseutvikling for å sikre 

mestring for arbeidstakerne og god kvalitet på tjenestene som utføres. Og, 

kompetanse kan også dreie seg om å kunne håndtere sosiale settinger og andre 

arenaer i livet enn arbeidsplassen.  

Østfolds ståsted på kompetanseområdet, innenfor denne definisjonen, vil drøftes i 

planens kapittel 2, som en del av planens statistikk- og kunnskapsgrunnlag. Videre 

inneholder Regional kompetanseplan et innledende kapittel 1 hvor det redegjøres for 

planens bakgrunn og formål, samt et avsluttende kapittel 3, hvor temaet er hvilke 

strategier som er valgt for at Østfolds innbyggere i nåtid og fremtid skal ha en 

kompetanse som er i stand til å løse våre oppgaver og innfri arbeidslivets krav.   



Regional kompetanseplan – høringsutkast 2014/2015 

 

  3 

 

 

1.1 Formål og bakgrunn 

Med økende utdanning reduseres sjansen for arbeidsledighet og i tillegg øker både 

det gjennomsnittlige inntektsnivået, den politiske deltagelsen, samt at den 

gjennomsnittlige helsetilstanden forbedres. Regional kompetanseplan setter derfor 

utdanning og livslang læring inn i et samfunnsperspektiv. Generelt ser man at et høyt 

utdanningsnivå og behovsrettet kompetanse i arbeidslivet ofte stimulerer til regional 

utvikling gjennom økonomisk vekst. Det pekes videre på at Norge som et 

høykostland har best vekstbetingelser i kompetanseintensive næringer, og at 

regioner med et høyt utdanningsnivå dermed vil få bedre vekst enn regioner med et 

lavt utdanningsnivå.  

 

Østfold vil i de fleste regioner ha en forholdsvis stor befolkningsvekst i årene som 

kommer. En befolkningsvekst som kan være viktig, da menneskene er vår viktigste 

ressurs i kompetansesamfunnet. Dette kan illustreres gjennom begrepet 

humankapital. Humankapital defineres som summen av kunnskap og ferdigheter i 

befolkningen. Et høyt nivå på humankapitalen i et samfunn innebærer at 

arbeidskraften er godt rustet til å utføre oppgaver og tilegne seg ny kunnskap. 

Befolkningsvekst alene er altså ikke tilstrekkelig, uten at det samtidig skjer en heving 

av utdannings- og kompetansenivået. Formålet med regional kompetanseplan er 

derfor at: Østfoldsamfunnet skal samordne sin innsats for utviklingen av fremtidens 

kompetanse, slik at flest mulig mennesker i Østfold blir i stand til å bidra til 

verdiskapningen, og nyte godt av et bærekraftig velferdssamfunn og et aktivt 

medborgerskap. 

 

Formålet med Regional kompetanseplan krever at man drøfter flere typer kilder til 

kompetanse. Grunnopplæringen er nevnt, men i tillegg inkluderes barnehage, høyere 

utdanning og arbeidslivet gjennom en bredere forståelse av begrepet livslang læring. 

En viktig forutsetning for en målrettet utvikling av fremtidens kompetanse, er da også 

et godt og målrettet arbeid innenfor folkehelse. Bedre helse vil ikke bare øke 

humankapitalen, den vil også øke utdanningsnivået og levealder. Helse er en ressurs 

for den enkelte, for en virksomhet og for samfunnet. Kildene til god helse 

sammenfaller i stor grad med kildene til kompetanse. Dette nærmest symbiotiske 

forholdet er en viktig faktor for Regional kompetanseplan. 
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1.2 Føringer og prosess mot planutkast 

Nasjonalt lovverk og reguleringer danner rammene for Regional kompetanseplan. 

Planen skal videre bidra til å nå de overordnede målene i Fylkesplanen, hvor 

kompetanseutvikling er ett av tre prioriterte oppfølgingsområder. Fylkesplanens 

delmål for kompetanseutvikling er: 

 

«Østfolds virksomheter skal være sikret tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Fylket 

skal tiltrekke seg kompetanse, parallelt med at innbyggernes eget kompetansenivå 

økes i et samspill mellom næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner og 

myndigheter, med særlig fokus på FoU.» 

 

Behovet for en målrettet kompetanseutvikling følges opp i Regional planstrategi for 

Østfold 2012-2015. Regional kompetanseplan representerer således en 

operasjonalisering av mål og strategier i Fylkesplanen innenfor temaene 

levekår/folkehelse, verdiskapning og miljø. I tillegg er det tatt hensyn til mål og 

strategier i den fylkeskommunale Skolebruksplanen, Regional plan for folkehelse i 

Østfold og Fylkesdelplan barn og unge, slik at man sikrer en helhet og mest mulig 

sammenheng og målrettet ressursbruk på overlappende områder.  

 

Fylkeskommunen har vært initiativtaker og har ledet og sluttført planprosessen frem 

mot et høringsutkast. Prosessen har vært koordinert gjennom en 

samordningsgruppe, som også har bestått av representanter fra skolefaglig nettverk 

Østfold, Høyskolen i Østfold, Fylkesmannen, KS, Utdanningsforbundet, LO og NHO. 

Det faglige arbeidet har vært organisert i arbeidsgrupper under temaene barnehage, 

kvalitet i grunnopplæringen, overganger og kunnskapsbaserte Østfold (høyere utd, 

forskning, næringsutvikling m.m), bestående av medlemmer med erfaring og 

kunnskap fra de respektive fagområdene. Regional kompetanseplan medfører ikke 

absolutte forpliktelser av rettslig art for noen av partene, men skal gi et godt grunnlag 

for å definere hvordan fylkeskommunen, kommunene og resten av Østfoldsamfunnet 

kan og bør arbeide for å nå overordnede mål for opplæring og kompetanse i fylket.  
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2. ØSTFOLD I NÅTID OG FREMTID 

Dette kapitlet danner planens kunnskapsgrunnlag, og presenterer resultater og 

ståsted på de områdene som har vært prioritert i planprosessen.  

 

Der det har vært hensiktsmessig å sammenlikne med andre fylker, benyttes 

hovedsakelig Vestfold og Buskerud, som demografisk og geografisk likner på 

Østfold. I den siste delen av kapitlet drøftes behov og situasjonen i en ukjent fremtid. 

Samlet skal dette danne grunnlaget for planens utvalg av mål og strategier i kapittel 

3. For å gjøre analysen tydeligere og spissere, er det meste av tabeller og figurer 

samlet i et eget vedlegg. Nummereringen av tabeller og figurer som er benyttet i 

selve planen følger det som er benyttet i vedlegget, slik at man enkelt skal kunne 

manøvrere mellom dokumentene.  

 

2.1 Status Østfold 

Østfold har vært, og er, et fylke med sterke kompetansemiljøer og store muligheter. 

Vi har en stor og stolt industrihistorie som fortsatt preger fylket på mange områder. 

Det har imidlertid vært til dels store strukturendringer de siste tiårene, hvor mange av 

de store bedriftene har endret seg og sitt behov for arbeidskraft og blitt flyttet og/eller 

lagt ned av ulike årsaker. Denne delen av Østfolds historie er likevel viktig å kjenne til 

for å forstå situasjonen på utdannelse- og kompetanseområdet i Østfold nå i dag. De 

store bedriftene hadde et variert behov for kompetanse, og drev i stor grad en intern 

opplæring som gjorde at behovet for formell kompetanse ved ansettelse i mange 

sammenhenger var mindre enn i dag. Dette skapte i sin tur gode sirkler hvor folk fikk 

arbeid og opplæring også uten formell utdannelse, og det var et godt samsvar 

mellom den kompetansen som kunne tilbys og behovene i arbeidslivet. I dag har de 

nevnte endringene i næringsstrukturen gjort at disse sirklene til dels er brutt. 

Kompetansen i befolkningen har ikke endret seg i takt med arbeidslivets behov og 

flere faller derfor utenfor arbeidslivet. Ved ikke å komme inn på arbeidsmarkedet 

mister mange dermed også arbeidslivet som en kilde til kompetanse, og den 

kompetansen man innehar er ikke tilstrekkelig til å komme inn på arbeidsmarkedet. 

Dette blir dermed en ond sirkel. Regional kompetanseplan har som mål å skape nye 

gode sirkler og sammenhenger, og en god kunnskap og analyse av nåtiden er 

utgangspunktet for dette. 
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Befolkningsutvikling 

Østfold er i areal landets tredje minste fylke, med sine 4 182,2 km2, har 

kystlandskap, 277 km kystlinje, og næringsrikt jordbruk og skogbrukslandskap. Fylket 

har 18 kommuner, hvorav 6 er bykommuner, og er inndelt i 4 regioner. Fylket er 

landets sjette mest folkerike fylke, med 284 962 innbyggere pr. 1.1.2014. Folketallet i 

kommunene varierer sterkt, fra Fredrikstad med 77 591 innbyggere til Rømskog med 

672 innbyggere. Siden 1950 har fylket hatt en jevn befolkningsvekst, fra knapt 190 

000 innbyggere i 1950. Fram til slutten av 1960-tallet skyldtes veksten 

fødselsoverskudd. Etter 1980 er tilflytting den viktigste årsaken til befolkningsveksten, 

og hvor arbeidsinnvandring fra utlandet spiller en stadig stor rolle. I 

mellomalternativet i SSBs prognoser for befolkningsutvikling i Østfold, vil antall 

innbyggere i fylket øke med vel 25 % fra 2014 til 2040. Økingen forventes å bli størst 

i kommunene nærmest Oslo og i byene, og minst i grensekommunene Rømskog, 

Marker og Aremark. Antallet innvandrere vil i den samme perioden sannsynligvis bli 

om lag fordoblet og utgjøre 28 % av befolkningen i 2040. Andelen innvandrere vil 

med andre ord sannsynligvis nærme seg det Oslo allerede har i dag, og Østfold vil 

kunne ha nytte av å lære av de erfaringene Oslo har gjort i møtet med en ny 

situasjon. Regional kompetanseplan ser at dette er et voksende og viktig område 

som bør drøftes inn mot en ny regional planstrategi.  

 
Folkehelse 

Folkehelseinstituttet utgir kommunale oversikter over bl.a levekår 

(http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil) . Disse viser at de fleste 

innbyggere i Østfold klarer seg godt. Oversiktene viser imidlertid også et fylke med 

store forskjeller, hvor en relativt stor del av befolkningen ikke opplever samme grad 

av livsmestring som det store flertallet. Oversiktene viser at befolkningen i Østfold i 

gjennomsnitt har lavere utdanning, høyere arbeidsledighet og flere 

sosialhjelpsmottakere enn befolkningen i andre fylker. Andelen barn som bor i 

husholdninger med lav inntekt er høyere, og det er også andelen ungdommer i 

gruppen 18-24 år som mottar uføreytelser. Andelen av befolkningen med psykiske 

symptomer og lidelser er høyere, og gjennomføringen av videregående skole er 

lavere enn landsnivået. Det er dessuten den samme gruppen av Østfolds innbyggere 

som er representert i flere av disse kategoriene. Dette gir utfordringer både i 

arbeidsliv og skolegang for de det gjelder, og dette er en av årsakene til at folkehelse 

http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil
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er blitt et prioritert område i planen. Gjennomsnittstallene er i så måte mindre 

interessante. Det faktum at det store flertallet klarer seg bra, men at det er store 

forskjeller, og en relativt stor gruppe innbyggere (15-20%) som har sammensatte 

utfordringer innenfor helse, skole og arbeidsliv er en viktig presisering i så måte.   

 

Barnehage 

Antall barn med barnehageplass har økt kraftig de seneste årene. Dekningsgraden 

viser at det nå er full barnehagedekning i Norge. Østfold ligger under 

landsgjennomsnittet, og det er et mål å øke denne dekningen. En høy andel 

innvandrerbarn og høyere arbeidsledighet forklarer trolig noe av forskjellene. Å kunne 

forstå og å snakke norsk er en helt sentral basisferdighet for å mestre rollen som 

grunnskoleelev. Å utvikle denne ferdigheten også hos innvandrerbarn, krever normalt 

et systematisk samarbeid mellom helsestasjonstjenesten, den pedagogisk 

psykologiske tjenesten og barnehagene. Helsestasjonene når frem til så godt som 

alle barn fra fødselen av, med regelmessige undersøkelser, og helsestasjonene 

sjekker blant annet barnas språkutvikling. Det er en styrke og et mål at flest mulig 

ansatte i barnehagen har pedagogisk utdanning. Som vi ser av tabell 7, er det 

fremgang siden 2009, og denne må videreføres. 

  
Førskole- 

lærerutdanning 

Annen 
pedagogisk  
utdanning 

Barne- og 
ungdoms- 

arbeiderfag 
utdanning 

Annen  
bakgrunn Dispensasjoner 

2009           

Styrere 87,8 6,3 0,5 3,6 3,6 

Pedagogiske ledere 82,1 4,3 2,1 3,1 15,9 

Assistenter 2,1 1,7 19,8 68,7   

Tospråklige 
assistenter 3,8 5,3 3,2 84,1   

Annet personale 33 11,6 6,4 69,2   

2012           

Styrere 90,7 6,3 0,2 2,9 2,4 

Pedagogiske ledere 84,5 5,7 3 6,2 15,2 

Assistenter 1,5 1,9 23,4 73,1   

Tospråklige 
assistenter 4,7 6,5 4,6 83,9   

Annet personale 32,2 14,2 9,8 43,9   
(Kilde: BASIL/Utdanningsdirektoratet) 

 
Tabell 7: Fordeling av ansatte i barnehager, stillinger og utdanningsnivå. 2009 
 sammenliknet med 2012. 
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Utdanningsnivå  

Sammenlignet med landsgjennomsnittet er utdanningsnivået i Østfold relativt lavt, slik 

vi kan se i tabell 1. Tabellen viser at Østfold er ett av fylkene der flest innbyggere 

over 16 år har grunnskole som høyeste utdanning, og færrest har høyere utdanning. 

Oslo og Akershus befinner seg helt i den andre enden av skalaen. Samtidig viser 

statistikken fra SSB at utdanningsnivået i hele landet har økt sterkt de siste tretti 

årene. Bildet er med andre ord ikke statisk, det kan være mulig å heve 

utdanningsnivået ytterligere, også i Østfold.  

Fylke 
 

Grunnskole 
 

Videregående  
skole1 

Universitets- og  
høgskole, kort2 

Universitets- og  
høgskole, lang3 

          

Oslo 21,2 31,3 29,9 17,6 

Akershus 25,2 39,7 24,6 10,5 

Sør-Trøndelag 25,5 41,9 22,8 9,8 

Hordaland 25,9 42,7 23,0 8,4 

Rogaland 27,0 43,3 21,8 8,0 

Sogn og 
Fjordane 27,0 48,1 20,3 4,6 

Vest-Agder 27,1 45,6 21,6 5,7 

Vestfold 28,2 44,4 21,9 5,5 

Aust-Agder 28,2 45,4 21,0 5,4 

Møre og 
Romsdal 29,1 46,0 20,4 4,5 

Nord-Trøndelag 29,1 46,8 19,9 4,2 

Buskerud 29,9 43,0 21,1 6,0 

Telemark 30,8 45,2 19,3 4,7 

Troms 31,2 39,8 21,4 7,6 

Oppland 31,4 45,4 18,8 4,4 

Østfold 33,5 43,1 18,9 4,5 

Nordland 33,9 42,6 19,3 4,2 

Hedmark 34,3 42,7 18,8 4,3 

Finnmark  36,5 38,7 20,2 4,5 
(Kilde: SSB) 

    1) Videregående skole-nivå, inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som 
omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere 
utdanning. 
2) Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 
år. 

 3) Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt 
forskerutdanning. 

 
Tabell 1: Personer, 16 år og over, etter utdanningsnivå og bosted,(2013) angitt i prosent. 

Grunnopplæring 
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Grunnskolepoengene er poengene som ligger til grunn for inntakene til videregående 

skoler. De nasjonale tabellene over grunnskolepoeng følger stort sett 

utdanningsnivået i fylket, men det er imidlertid noen fylker som bryter med dette 

mønsteret. Sogn og Fjordane har høyere gjennomsnittlige poeng, Telemark lavere. 

Det er altså ingen nødvendig sammenheng mellom utdanningsnivå i fylkene og 

gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng. 

Østfold ligger på nedre del av den nasjonale skalaen over grunnskolepoeng, men det 

er imidlertid ikke store forskjeller når man ser på disse gjennomsnittstallene. 

Geografisk innad i Østfold er det enkelte forskjeller, som man vil se i figur 13, men 

det er få store systematiske forskjeller som gjentas år etter år. Jevnt over kan man se 

at det også i Østfold er mye større forskjeller innad i skoler og kommuner enn det er 

mellom skoler og kommuner, slik bla vi kan se i figur 23 med store forskjeller ved 

inntaket til ulike utdanningsprogram. 

 

(Kilde: Udir, Skoleporten) 
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Figur 12(nyere utgave enn i vedlegg): Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng 2013/2014, 
fordelt på fylker. Nasjonalt snitt:40,4 
 

 
(Kilde: Udir, Skoleporten) 

Figur 13(annen fremstilling enn vedlegg): Fordeling av grunnskolepoeng i fylkets kommuner, 

fordelt på kjønn, 2013-2014 
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(Kilde: Østfold fylkeskommune, Inntak) 

Figur 23: Grunnskolepoeng ved inntak høsten 2014 i Østfold, på de ulike 
utdanningsprogrammene. 
 
 

En stor del av de interne forskjellene innad i skoler og kommuner, som man kan anta 

er delvis demografisk betinget, ref. avsnittene om folkehelse og utdanningsnivå, er en 

systematisk skjevhet mellom kjønnene, hvor jentene presterer til dels svært mye 

høyere enn guttene i samtlige kommuner. Det samme mønstret ser man på 

videregående skole, hvor det er store forskjeller mellom gjennomføring på 

yrkesforberedende og studieforberedende, samt store kjønnsforskjeller også der. 

Dette er også et nasjonalt trekk, men med noe mindre utslag enn i Østfold.  

Når det gjelder gjennomføring av videregående skole, er det til dels store forskjeller, 

som vi kan se på de følgende figurene. Gjennomføringen følger i stor grad mønsteret 

fra inntakspoengene, og det er således bakenforliggende faktorer som påvirker 

denne gjennomføringen i stor grad. 
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(Kilde: SSB) 

Figur 16: Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år i perioden 2004 – 
2013. 
 

 

(Kilde: Udir, Skoleporten) 

Figur 18(annen fremstilling enn vedlegg): Gjennomføring  vgs. fra oppstart 2008 Østfold. 
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(Kilde: Udir, Skoleporten) 

Figur 19(annen fremstilling enn vedlegg): Gjennomføring  Studieforberedende fra oppstart 
2008 Østfold. 

(Kilde: Udir, Skoleporten) 

 
Figur 20(annen fremstilling enn vedlegg): Gjennomføring Yrkesfaglige program fra oppstart 
2008 Østfold. 
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Som nevnt ser vi at det er til dels store forskjeller. Oversiktene over fullført og bestått 

på videregående skole, viser at resultatene på studieforberedende er nesten på 

landsgjennomsnitt. Her presterer man fra år til annet over landssnittet på VG1 og 

VG2, mens det har en tendens til å falle noe i VG3. Dette kan skyldes mange 

eksamener det siste året og at fokus er et annet sted enn på skoleprestasjonene, 

men dette skulle man anta også gjaldt ungdom i resten av landet. Likevel, det kan 

være at det er en kultur for å prioritere slik, at skolene og hjemmet ikke i tilstrekkelig 

grad klarer å motvirke dette, og at dermed resultatene i VG3 faller noe. Disse 

elevene går imidlertid i høy grad videre på høyere utdanning, og presterer således 

allerede godt sammenlignet med målene for Regional kompetanseplan.  

 

Gjennomføringen på yrkesfag er lavere, og også relativt lavere i forhold til 

landssnittet,  med til dels store forskjeller mellom ulike utdanningsprogram. 

Resultatene fra elevundersøkelsen og skoleporten indikerer at skolebidraget er minst 

like stort, og til dels større enn på studieforberedende, og man kan derfor anta at det 

er demografiske faktorer som i stor grad påvirker disse forskjellene.  

  

Høyere utdanning 

Også innen høyere utdanning er kravene til kvalitet fastsatt i lov og forskrifter. Det 

statlige organet NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling, blant annet 

gjennom å akkreditere nye studietilbud og institusjoner, føre tilsyn med eksisterende 

studier og evaluere institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Institusjonene selv 

har ansvar for kvaliteten i egne studietilbud, og de har et betydelig handlingsrom til å 

utvikle studietilbud som tilfredsstiller faglige krav og samfunnets behov. 

I Østfold er det, relativt sett, et høyt, og stigende, antall ungdommer som går direkte 

over fra videregående opplæring til høyere utdanning slik vi kan se i tabell 14. 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Østfold 28,4 38,4 41,5 44,5 30,6 46,3 46,2 44,5 47,1 49,7 

Buskerud 28,3 35,5 42,7 42,6 43 44,3 41,4 43 46,9 48,3 

Vestfold 23,8 36,8 37,9 39,7 38,7 39,3 38 35,7 41,1 39,8 

Landet 32,2 37,7 39,3 38,8 39,4 41 42 42,5 45,4 44,8 
(Kilde: SSB) 

Tabell 14: Direkte overgang fra videregående skole til høyere utdanning i Østfold, 
sammenliknet med Vestfold, Buskerud og landet som helhet. 
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Vi finner de samme tendensene på landsplan i gjennomføringen av høyere 

utdanning, som vi har pekt på i videregående skole. Av de om lag 42 300 nye 

studentene som startet på høyere utdanning høsten 2002, var det 42 prosent som 

ikke hadde fullført en grad etter ti år. Sammenlignet med studentene som startet ti år 

tidligere, er dette en økning på 9 prosentpoeng. Det er også høyest andel menn som 

ikke fullfører en grad. I 2002-kullet stod nesten halvparten av de mannlige 

studentene uten fullført grad etter ti år. Tilsvarende andel for kvinner var 37 prosent. 

Høyest andel som ikke fullfører finner man blant studenter med foreldre som kun har 

grunnskoleutdanning. Jo høyere utdanning minst én av foreldrene har, jo større er 

andelen som fullfører en grad i løpet av ti år.  

I en tid hvor nettstudier gjør at man har store muligheter til å studere hvor man 

ønsker, er det likevel viktig å understreke at det er viktig å ha høyere 

utdanningsinstitusjoner i eget fylke. En stor andel av dem som tar sin utdanning i 

Østfold, blir boende i Østfold etter endt utdanning, og dette er med på å skape de 

gode sirklene som beskrives innledningsvis. Valg av studieretning er imidlertid 

betinget av flere faktorer, blant andre hvilke interesser elevene har fått gjennom 

videregående skole, og hvilke muligheter som finnes i arbeidsmarkedet. Det er ikke 

tidligere utviklet et systematisk samarbeid mellom arbeidslivet i Østfold, Østfold 

fylkeskommune og Høgskolen i Østfold slik Regional kompetanseplan anbefaler, om 

utvikling av studietilbud som er relevante både ut fra hvilke interesser elevene får 

gjennom videregående skole og hvilke muligheter arbeidsmarkedet gir.  

Østfold fylkeskommune tilbyr tertiærutdanning gjennom Østfold fagskole. 

Fagskoleutdanningen er i likhet med utdanningen ved universiteter og høyskoler en 

høyere utdanning. Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring med 

fullført fag-/svennebrev eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningen er ett- eller 

toårig og er yrkesrettet. Fagskolen gir studentene en kombinert praktisk og teoretisk 

kompetanse som kvalifiserer til arbeidsoppgaver som krever både faglig innsikt og 

lederkompetanse. Utdanning gir status i arbeidslivet, og enkelte virksomheter 

likestiller kompetansen til fagskolekandidatene med høgskolekandidatene. Med 

fagskoleutdanningen innfrir man blant annet kravene til autorisasjoner innenfor bygg- 

og elektrofag. Mange fagskolekandidater benytter denne muligheten, noe som bidrar 

http://ssb.no/ajax/ordforklaring?key=184845&sprak=no
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til etablering av nye håndverkervirksomheter i Østfold, dvs. bidrar til å skape nye 

arbeidsplasser. 

Fagskoleutdanningen er også en viktig aktør for å omskolere håndverkere til 

ingeniører. Det gir arbeidstakere med slitasjeskader o.l. mulighet til å få nye 

arbeidsoppgaver og stå lengre i arbeidslivet. Fagskolen er med andre ord en 

viktig bidragsyter til en livslang læringsprosess.  

Sammendrag og analyse av status Østfold 

Det er noe sprik i ulike undersøkelser i hvor stor grad forskjeller i utdanning går i arv i 

Norge sammenlignet med andre europeiske land. Alle viser imidlertid at elevenes 

utdanningsvalg og resultater har en klar sammenheng med foreldrenes 

utdanningsnivå, inntekt og sosiale bakgrunn. Det er imidlertid vanskeligere å se 

hvilke variabler som har en direkte sammenheng eller effekt. I tillegg til en eventuell 

arv av evner og forutsetninger, kan den direkte effekten komme fra at man viser 

interesse og er engasjert i sine barns skolearbeid. Og siden folk som selv har 

utdannelse kanskje i større grad viser denne interessen, kan det se ut som om 

foreldres utdannelse har en høy effekt. Det er kompliserte og sammensatte 

sammenhenger, men regional kompetanseplan legger mest vekt på at slike 

sammenhenger faktisk finnes og at de verken må under- eller overvurderes. 

Kunnskapen om faktorenes betydning kan imidlertid legge til rette for 

kompenserende tiltak der hvor det anses nødvendig. 

På den ene siden har vi sett at elever på SF presterer godt, og vil kunne dra nytte av 

høyere teoretiske krav, en kultur for valg av høyere utdannelse og satsninger mot det 

teoretiske og akademiske på sine områder. På den annen side er det en relativt stor 

gruppe elever som skårer lavt på nasjonale prøver, og som gjennomgående får lave 

grunnskolepoeng. De velger hovedsakelig yrkesfaglige utdanningsprogram, og har 

lavere gjennomføring av videregående skole. Guttene gjennomfører i betydelig lavere 

grad enn jentene. Det kan dessuten synes som om guttene blir påvirket i større grad 

av  ovennevnte bakgrunnsfaktorer enn jentene. Likevel er det viktig å understreke at 

det er kompliserte sammenhenger å påvise, men en NIFUs rapport nr. 1/2014 

fastslår at det ikke er tilfeldig hvem som oppnår gode karakterer i grunnskolen: 

«Elever med foreldre med høyere utdanning, jenter, majoritetsungdom, de som bor 

sammen med begge foreldrene og de som har foreldre som støtter dem i 
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skolearbeidet, presterer bedre i tiende klasse enn de som bærer de motsatte 

kjennetegnene. Dette betyr at karakterene, i tillegg til den direkte effekten de har på 

utfallet av videregående opplæring, også formidler en indirekte effekt av disse 

bakgrunnsvariablene gjennom deres påvirkning av karakterene fra grunnskolen.»  

Sammenholdt med de sosiale bakgrunnsvariablene for folkehelse som er beskrevet 

innledningsvis, kan vi anta at slike sammenhenger er med på å forklare tallene for 

grunnskolen og gjennomføringen av videregående skole i fylket. Likevel er det slik at 

kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå, ifølge utredningene fra 

Ludvigsen-utvalget(NOU:2014:7), forklarer omkring 30 prosent av variasjonen i 

resultater. Det betyr at de største forskjellene i elevenes prestasjoner ikke handler 

om elevenes bakgrunn. Dette kommer til uttrykk gjennom stor variasjon innad i 

grupper av elever med samme demografiske bakgrunn, så dette dreiser seg ikke om 

nødvendige sammenhenger, men grader av sannsynlighet for å lykkes, til tross for 

blant annet sosial bakgrunn, og på grunn av personlige egenskaper og andre forhold 

(skole, lærer, venner, miljø) som kompenserer for dette.  

 

Det at Østfold i gjennomsnitt ligger langt nede på nasjonale oversikter over 

utdannelse, grunnskolepoeng og gjennomføring av videregående opplæring gir i 

denne sammenhengen et lite treffsikkert grunnlag for gode strategier som kan løfte 

fylket videre på disse områdene. Det er få som ligger akkurat på gjennomsnittet, da 

den store majoriteten har det bra, og mestrer skole og arbeidsliv i stor grad, men 

Østfold er et fylke med store forskjeller. Dette gjenspeiler seg i store forskjeller 

innenfor noen nevnte folkehelsevariabler, og også mellom resultatene i videregående 

skole. Det er en relativt stor gruppe innbyggere som har utfordringer på ulike plan 

som gjør at det å gjennomføre en god skolegang blir krevende, og man vil se at 

Regional kompetanseplan i kapittel 3 redegjør for hvordan dette kan og bør 

kompenseres med både skole- og samfunnsfaktorer. 

2.2 Trender og kompetansebehov frem mot 2050 

Østfold har lenge vært et kunnskapssamfunn som har ligget langt fremme på 

teknologi og industri på en rekke fagfelt. Det kan imidlertid se ut som om deler av 

Østfold-samfunnet ikke har fulgt med i overgangen til et utdanningssamfunn med 

større behov for utdanning, praktisk og teoretisk, og en annen type kompetanse. 
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Situasjonen bidrar til å forsterke sosiale helseforskjellene i fylket og gir Østfold et 

dårligere utgangspunkt til å hevde seg i den nasjonale verdiskapingen. Det er derfor 

viktig at mål og strategier i regional kompetanseplan møter behovene i en ukjent 

fremtid, og igjen bidrar til å løfte fylket. Denne delen av planen skisserer derfor kort 

hva sentrale og nasjonale prosjekter trekker opp som de mest sannsynlige 

utviklingstrekkene og behov i vår nærmeste fremtid.  

SSBs framskrivninger mot 2030 viser at en stadig mindre andel av etterspørselen vil 

rette seg mot arbeidskraft som ikke har fullført videregående skole. Det vil derimot 

være økt etterspørsel etter arbeidskraft fra yrkesfaglige studieretninger på 

videregående skole. En av årsakene til dette er at det er en relativt lav 

gjennomføringsgrad for elevene i yrkesfaglig opplæring, og at antallet som fullfører i 

dag ikke vil dekke behovet i fremtiden. En viktig del av løsningen ligger dermed i å 

øke antallet som gjennomfører det de påbegynner, noe som også betyr å tilby 

lærlingeplasser til flere. Av de elevene som starter en yrkesfaglig utdanning, er det 

også mange som ender med studiekompetanse fremfor fagbrev eller svennebrev. 

SSBs framskrivninger indikerer at de fleste behov for arbeidskraft med høyere 

utdanning dekkes i noen fagfelt og vel så det. Framskrivningene viser et overskudd 

innenfor samfunnsfag, jus, økonomiske og administrative fag og humanistiske og 

estetiske fag. Blant ingeniører og sivilingeniører ser det ut til at det på kort sikt er et 

godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel, men at behovene her mest sannsynlig vil 

øke etter hvert. Det vil derfor kreves en solid realfagssatsning for å forberede oss på 

den økende etterspørselen etter denne typen arbeidskraft. Det utdannes dessuten 

for få personer med lærerutdanning og innenfor pleie- og omsorgsfag.  

En undersøkelse blant NHO-bedriftene etterspurte blant annet hvilke typer samarbeid 

mellom skole og næringsliv som oppfattes som viktig i fremtiden. Systematiske 

samarbeidsrelasjoner i bedriftene er rangert høyere enn kortere prosjekter innenfor 

rammen av tradisjonell undervisning. Bedriftsbesøk blir ansett som viktigste 

samarbeidsrelasjon mellom skole og næringsliv, og spesielt teknologibedrifter mener 

dette er svært viktig.  

Framskrivinger fra SSB viser også at over 40 prosent av arbeidsstyrken vil ha en 

grad fra universitet eller høgskole i 2030. Det er særlig innenfor privat 

tjenesteproduksjon at etterspørselen etter høyere utdannet arbeidskraft vil komme. 
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Innenfor noen utdanningsgrupper som jurister, sykepleiere og personer med 

samfunnsfaglig bakgrunn vil det også være en vekst i offentlig sektor. Det er på den 

annen side ventet at nedgangen i olje- og gassproduksjonen isolert sett vil føre til 

lavere etterspørsel etter blant annet sivilingeniører i denne sektoren. 

Den eldre befolkningen blir stadig større. Det er forventet en dobling av gruppen over 

67 år i perioden 2010 – 2060. De små fødselskullene på 1970-tallet og begynnelsen 

av 1980-tallet bidrar til at tilbudet av arbeidskraft blir lavere, selv om vi de siste årene 

har sett at tilveksten har økt. Hovedgrunnen til at arbeidsstyrken likevel vokser i de 

fleste delene av landet er innvandring.  

Over tid vil tilgangen på arbeidsplasser styre hvilke regioner som har 

befolkningsvekst og hvilke som ikke har det. Andre forhold har også betydning for 

folks bosettingsvalg, så som familietilknytning, god tilgang på kultur- og 

opplevelsestilbud, tjenestetilbud og boligtilbud, fritidsinteresser, naturopplevelser og 

hva som oppleves som «det gode liv».  

Hvilke kompetanser man ser behov for i fremtiden har blitt betegnet kompetanser for 

det 21.århundret (21st Century Skills). I NOU 2014:7 har man foretatt en 

gjennomgang av dette, og funnet at det er ti kompetanser som går igjen:  

1)Fagkompetanse 2)IKT-kompetanse 3)Kommunikasjon og samarbeid 4)Kreativitet 

og innovasjon 5)Kritisk tenkning og problemløsning 6)Metakognisjon(å lære å lære) 

7)Personlig og sosialt ansvar 8)Kulturell bevissthet og kompetanse 9)Liv og 

karriere/jobbkompetanse 10)Borgerskap – lokalt og globalt  

Dette ser ut til å være sammenfallende med regional kompetanseplans brede 

kompetansedefinisjon, der kompetanse er sammensatt av kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger, samt sosiale og emosjonelle kompetanser. Planen går derfor ikke 

nærmere inn på hver enkelt av disse kompetansene, men planens hovedstrategier er 

utarbeidet også med tanke på antatte fremtidige behov. 
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3. MÅL OG STRATEGIER 

Planens overordnede mål er at Østfold skal ha en sterk kultur for livslang læring og 

faglighet som preger utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Fagkunnskap, opplæring 

og utdanning skal ha høy kvalitet. En kunnskapsbasert praksis tilpasset 

demografiske behov skal gi ungdommene gode resultater og en solid plattform for 

videre yrkesliv. 

En god og virkningsfull grunnopplæring er en nøkkel i arbeidet mot å nå dette målet, 

samt de overordnede målene fra Fylkesplanen. Likevel er det slik at dette er store og 

overordnede samfunnsmål hvor skole- og utdanningssystemet vil profitere på, og 

nærmest er avhengig av, drahjelp og samarbeid med samfunnet rundt. Spesielt 

omkring ungdom og familier med utfordringer på folkehelseområdet, hvor nærmiljøet 

og arbeidslivet ikke er tilstrekkelig eller tilgjengelig som kilder til den nødvendige og 

brede kompetansen som er beskrevet i denne planen.  Regional kompetanseplan har 

derfor tatt følgende grep for å løfte Østfold inn i fremtiden: 

1. Det er valgt ut 5 hovedstrategier, som er de viktigste omforente 

satsningsområdene for en effektiv måloppnåelse. Dette er til dels strategier 

som beskriver behovet for en samfunnsdugnad og stiller krav til flere parter for 

en god måloppnåelse på planens områder, og til dels strategier som 

omhandler kvaliteten i utdanningssystemet og stiller krav til å forbedre denne. 

2. Det er utarbeidet konkrete delstrategier under hver hovedstrategi, 

hovedsakelig innenfor områdene barnehage, grunnopplæring, høyere 

utdanning og folkehelse. Dette for at disse områdene er de mest effektive 

kildene til kompetanse, samt hvor innsatsen antas å ha størst effekt, sett i 

forhold til både målformuleringene i Regional kompetanseplan, samt 

Fylkesplanen mot 2050. 

3. Det er utarbeidet kolonner med plan for fremdrift, ansvar og evaluering. 

Fremdrift peker mot handlingsprogrammene som skal utarbeides og evalueres 

årlig. Ansvaret for fremdriften er hovedsakelig Østfold Fylkeskommune, men 

ofte som initiativtaker og andre instanser vil også bli utfordret til å ansvar for 

utpekte delstrategier. ØFK må i sin tur fordele dette ansvaret internt, og dette 

vil bli gjort i arbeidet med handlingsprogrammene hver vår. 

Evalueringstidspunkt og –type er satt opp som forslag på visse delstrategier, 
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men vil uansett måtte drøftes med de involverte parter i hvert enkelt tilfelle, 

men ved å bli fremhevet understrekes viktigheten av evaluering for 

måloppnåelse og fremdrift. 

HOVEDSTRATEGIER OG DELSTRATEGIER 

3.1 Kultur/holdninger 

Innspill og erfaring peker mot at det ikke er en tilstrekkelig oppmerksomhet omkring 

behovet for læring og utdanning eller tilstrekkelig respekt for fagkunnskap i Østfold. 

Det å arbeide for å endre denne kulturen og medfølgende holdninger til praktisk og 

teoretisk kompetanseutvikling er en av de viktigste oppgavene for fremtiden. Praktisk 

og teoretisk utdanning må anerkjennes og støttes i ord og gjerninger. Det skal være 

aksept og respekt for praktisk og teoretisk kunnskap som en positiv verdi. Vi må 

motarbeide reproduksjon av ulikheter, knuse myter og innarbeide en kultur for 

livslang læring og faglighet med bred forankring i Østfoldsamfunnet.  

Delstrategier kultur/holdninger: 

Delstrategi Tidsperspektiv 

gjennomføring 

Ansvar/ 

samarbeidspartner 

Evaluering 

Etablere en utvidet 

utdanningsmesse i 

Østfold. Flere dager med 

informasjon, temaseminar, 

utstillinger, workshops og 

foredrag hvor verdien av 

livslang læring, faglighet 

og kompetanse settes på 

dagsorden og hvor 

ungdom, arbeidsliv, 

fagmiljøer og hele Østfolds 

befolkning er målgruppe. 

Det utarbeides et 

konsept med 

budsjett og 

program til våren 

2016, med mål om 

gjennomføring 

vinter 2017. 

ØFK og skolefaglig 

nettverk Østfold. 

Deltager-

evaluering 

Utarbeide et 

bevisstgjøringsprogram for 

å markere Østfold som et 

Innarbeides i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK Gjennomføre 

en måling av 

holdninger før 
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kompetansefylke på alle 

områder hvor dette er 

relevant, f.eks skoler, 

offentlige instanser, 

bedrifter, innovasjon, 

landbruk etc. Spre 

suksesshistorier og bevisst 

framsnakke Østfold og 

behovet for praktisk og 

teoretisk kompetanse-

utvikling.  

og etter 

planperioden. 

Arbeide for utadvendte 

utdannings-institusjoner 

med høy bevissthet 

omkring sin egen 

samfunnsrolle som 

drivkrefter i samfunns-

utviklingen lokalt og 

regionalt. 

Innarbeide et 

pilotprosjekt i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK og 

kommunene 

Følge-

evaluering 

Lage forpliktende avtaler 

med alle deler av 

Østfoldsamfunnet, 

offentlig-, private 

virksomheter og frivillige 

organisasjoner. Partene 

forplikter seg til å jobbe 

aktivt for, legge til rette for 

og promotere respekt og 

anerkjennelse av behovet 

for livslang læring og 

praktisk og teoretisk 

utdanning.  

Innarbeides i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK Utført/ikke 

utført 

Østfold Fylkeskommune Det innarbeides i ØFK Utført/ikke 
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tar initiativ til brede 

kampanjer og for å 

promotere respekt og 

anerkjennelse av behovet 

for livslang læring og 

praktisk og teoretisk 

utdanning 

handlingsprogram 

2015. 

utført. 

Knyttes til 

målingen av 

holdninger. 

Det arrangeres folkemøter 

og andre tiltak for å 

engasjere det sivile 

samfunn i utdanning- og 

kompetansespørsmål 

Det innarbeides i 

handlingsprogram 

2015 med mål om 

gjennomføring i 

2016. 

ØFK Utført/ikke 

utført 

Deltager-

evaluering 

 

3.2 Samarbeid 

Regional kompetanseplan strekker seg med sine temaer og målformuleringer på 

tvers av forvaltningsområder og interessesfærer i Østfoldsamfunnet. Følgelig er det 

et stort behov for konkret samarbeid på flere områder hvor innsatsen er stor, men til 

dels fragmentert og lite samkjørt. Det skal bygges nye samarbeidsstrukturer, men i 

stor grad bygges videre på eksisterende, målrettede samarbeidsformer - innenfor 

eksisterende organisering.  Samarbeidsarenaene skal være kunnskapsbaserte, 

planlagte, strukturerte og lærings- og resultatorienterte på alle nivå. Det skal 

samarbeides for innovasjon og synergieffekter på tvers av sektorer, geografiske, 

administrative og faglige grenser. Samarbeid skal etableres som en naturlig praksis 

gjennom skoleløpet for å skape gode overganger og en helhetlig grunnopplæring. 

Delstrategier samarbeid: 

Delstrategi Tidsperspektiv 

gjennomføring 

Ansvar/ 

samarbeidspartner 

Evaluering 

Samarbeid for bedre 

overganger skal sikres 

gjennom forpliktende 

avtaler mellom de 

Bygges inn i 

handlingsprogram 

2015 for å etablere 

likelydende rutiner 

ØFK og relevante 

samarbeidspartnere 

Årlig intern 

evaluering. 

Ekstern 

evaluering 
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overordnede partene: 

-utvikling av felles og 

forpliktende rutiner mellom 

virksomhetene som er 

involvert  

Dette skal gjelde minst 

følgende overganger: 

-Hjem-barnehage 

-Barnehage-skole 

-Barneskole-

ungdomsskole 

-Ungdomsskole-

videregående skole  

-Videregående skole-

arbeidsliv 

-Videregående skole-

høyere utdanning  

-Høyere utdanning- 

arbeidsliv 

i hele fylket og 

etablere mer 

bevisste 

overganger der 

hvor dette i dag 

ikke gjøres. Dette 

må være på plass i 

første halvdel av 

planperioden. 

når alt er på 

plass. 

Prosjektet «samarbeid gir 

læreplass» skal forankres 

hos partene og utvides til 

en mer forpliktende avtale 

for å sikre langsiktighet og 

forutsigbarhet i tilbudet av 

læreplasser 

Innarbeides i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK gjennom Y-

nemda 

Kvantitativ 

ved antallet 

som får 

læreplass 

Samfunnskontrakten skal 

operasjonaliseres for 

Østfoldsamfunnet 

Innarbeides i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK som 

initiativtaker 

Utført/ikke 

utført.  

Videreutvikle og forbedre 

samarbeid mellom skole 

og arbeidsliv gjennom 

ulike vekslingsmodeller for 

Innarbeides i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK Sak til Y-

nemda 
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å lage bedre og mer 

fleksible opplæringsløp 

tilpasset arbeidslivets 

behov.  

Legge til rette for godt 

samarbeid mellom 

institusjoner for høyere 

utdanning, videregående 

skoler og arbeidslivet, med 

sikte på å utvikle relevante 

studietilbud, ut fra 

elevenes faglige 

forkunnskaper og 

interesser, og arbeidslivets 

behov 

Etablere en 

oppstart i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK Utført/ ikke 

utført. HiØ 

og andre 

bidra med 

kompetanse 

Ta initiativ for å 

videreutvikle og etablere 

gode og behovstilpassede 

samarbeidsarenaer 

mellom ledelse og andre 

aktører på 

kompetanseområdet. På 

alle samarbeidsarenaer 

skal det avtales systemer 

for ledelse og 

sekretariatsfunksjoner 

etter konsensusmetoden. 

Konkrete arenaer 

identifiseres i 

2015. Begynne 

samtaler og en 

utvikling av 

eksisterende 

arenaer innenfor 

handlingsprogram 

2015. Utvikling av 

eventuelt nye i 

handlingsprogram 

2016 og ut 

perioden. 

ØFK Deltager 

evaluering 

Foresatte og skole skal 

møtes tidlig, helst i første 

skoleuke. Inviterende og 

forpliktende avtaler skal 

inngås med foresatte på 

Konkretiseres og 

innarbeides i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK og 

kommunene 

Deltager 

evaluering 
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alle nivåer i barnehage- og 

grunnopplæringen. 

Skape et forpliktende 

forum med troverdighet og 

innflytelse for kontinuerlig 

læring mellom bedrifter, 

virksomheter og 

organisasjoner i privat og 

offentlig regi gjennom en 

innovativ prosess  

Starte en prosess 

gjennom 

handlingsprogram 

2015 

ØFK Utført/ ikke 

utført 

Utvikle 

partnerskapsavtaler og 

klynger som arenaer for 

samhandling mellom 

virksomheter og 

utdanningsinstitusjoner 

Starte en prosess 

og utrede behov 

gjennom 

handlingsprogram 

2015 

ØFK  

Skoler og næringsliv skal 

ta initiativ og legge til rette 

for godt samarbeid og 

arbeide for en utdanning 

som er synkronisert med 

arbeidslivets behov 

Ses i 

sammenheng med 

andre strategier for 

tilknytningen til 

arb.livet. Føre det 

inn i 

handlingsprogram 

2015. 

ØFK Sak til Y-

nemda 

Arbeide for å bevare og 

styrke høyere utdanning 

og forskning i Østfold ved 

å inkludere aktuelle 

institusjoner i pågående 

samarbeid eller etablere 

en ny samarbeidsarena 

ved behov 

Føres inn i 

handlingsprogram 

2015 

Høgskolen i Østfold HiØ 
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3.3 Innovasjon  

Folk som snakker sammen skaper sammen. I forlengelsen av et tettere samarbeid, 

skal det bygges en kultur for læring og deling av kunnskap gjennom 

samarbeidsdrevet innovasjon med vekt på handling, utprøving, testing og pilotering. 

Medarbeiderdrevet innovasjon vurderes som en suksessfaktor for implementering. 

Det skal bygges innovasjonskapasitet ved å utnytte den kollektive innsikten, tause 

kunnskapen og iboende kreativiteten til medarbeiderne, ledelse, prosjektteam og 

dedikerte innovatører. Det skal arbeides bevisst for en innovasjonskultur som 

stimulerer til spontane møter, og som evner å fange opp gnistene fra slike disse og 

omsette det til praktisk handling. 

Delstrategier innovasjon: 

Delstrategi Tidsperspektiv 

gjennomføring 

Ansvar/ 

samarbeidspartner 

Evaluering 

Østfoldsamfunnet skal i 

alle beslutninger ta ansvar 

for bred kunnskap om 

koblingen 

folkehelse/læring og 

sosiale ulikheter/tidlig 

innsats og bruke 

innovasjonskapasiteten på 

tvers av fagområder for å 

begrense reproduksjon av 

ulikheter i helse og 

forskjeller i utdanning. 

Utvikle en pilot 

gjennom 

handlingsprogram 

tidlig i 

planperioden 

ØFK og 

samarbeidspartnere 

innenfor Folkehelse 

Følge-

evaluering 

Forskningen skal bygge på 

fylkets sterke områder, 

næringslivets behov i dag 

og områder der Østfold 

har særlige forutsetninger 

for å bli ledende nasjonalt 

Handlingsprogram 

i planperioden 

Ses i sammenheng 

med forum som skal 

opprettes av HiØ 

HiØ 
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og internasjonalt. 

Det offentlige må 

etterspørre innovasjon ved 

egne anskaffelser. 

Handlingsprogram 

2015 - eksempler 

ØFK og 

kommunene 

Kvantitativ 

Det offentlige skal være 

bestiller av forskning for å 

løse egne og samfunnets 

behov. 

Handlingsprogram 

2015 - eksempler 

ØFK og 

kommunene 

Kvantitativ 

Innovasjonsprosesser skal 

skje i et samarbeid mellom 

bedrifter/virksomheter, 

forsknings- og 

kunnskapsmiljøene og 

myndighetene (triple 

helix).  

Initiativ inn i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK Må 

avgjøres i 

hvert enkelt 

tilfelle 

Det skal legges til rette for 

deling av kunnskap og 

teknologi, i og mellom 

virksomheter. 

Initiativ inn i 

handlingsprogram 

2015 og/eller 2016 

ØFK 

Det skal i fellesskap 

utarbeides en strategi for å 

knytte forskninga og 

kompetansemiljøene 

nærmere til 

grunnopplæringen. 

Initiativ inn i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK 

INSPIRIA skal utfordres til 

å kunne bidra aktivt i 

innovasjonsprosesser 

Handlingsprogram 

2015 

ØFK og Inspiria 

Ungt Entreprenørskap skal 

inviteres inn som 

formalisert 

samarbeidspartner på flere 

områder 

Initiativ inn i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK og UE 
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3. 4. Livslang læring 

Læring foregår gjennom hele livsløpet, både innenfor formelle og uformelle rammer. 

Et kompetansesamfunn må legge vekt på den enkeltes evne til, og ønske om- å 

tilegne seg, fornye og anvende kunnskap. Gode læringserfaringer i ung alder er det 

beste grunnlaget for motivasjon til videre læring. Det livslange perspektivet må være 

uttrykk både for enkeltmenneskets- og arbeidslivets behov, samt de nasjonale 

samfunnsmessige utfordringene. 

Livslang læring er en sentral forutsetning for at arbeidslivets skiftende behov for 

kompetanse blir dekket. Livslang læring skal også dekke enkeltindividenes behov for 

kompetansebygging og egenutvikling. Voksenopplæring og grunnopplæringen skal 

danne en helhet. Perspektivet i planen er å arbeide for en erkjennelse av dette 

behovet, og at dette anerkjennes av både arbeidstagere og arbeidsgivere. Et godt og 

nært samarbeid mellom ØFK, de ansvarlige skolene og Voksenopplæringsforbundet 

(VOFO), og der igjennom voksenopplæringsorganisasjonene, er en forutsetning for å 

lykkes. 

Delstrategier livslang læring 

Delstrategi Tidsperspektiv 

gjennomføring 

Ansvar/ 

samarbeidspartner 

Evaluering 

Sikre god kvalitet 

gjennom en bevisst 

satsning, og et 

likeverdig tilbud mellom 

fylkets regioner, 

innenfor vgs skolenes 

voksenopplæringstilbud  

Lage en 

handlingsplan med 

fremdrift i 

handlingsprogram 

2015 og 2016 

ØFK Bruker-

evaluering 

Et utvidet samarbeid 

med arbeidslivet og 

VOFO skal sikre gode 

muligheter for livslang 

læring for unge og eldre 

arbeidstagere 

Utarbeide en 

strategi for fylkets 

samlede tilbud i 

handlingsprogram 

2015 og 2016 

ØFK og VOFO Må avgjøres 

spesielt 
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Det skal arbeides for 

god samhandling og 

kontakt mellom 

tilbydere av etter- og 

videreutdanning, 

arbeidstakere og 

arbeidsgivere. Dette 

kan f.eks gjøres ved å 

bygge nettverk 

Handlingsprogram 

2016 

ØFK 

Arbeidsgivere og 

ansvarlige på området 

skal arbeide bredt med 

motivasjonstiltak for 

livslang læring mot 

arbeidstagere og 

arbeidsgivere, herunder 

sikre tilrettelagte 

opplærings- og 

lavterskel tiltak. 

Innarbeides i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK tilrettelegger, 

arb.taker- og 

arbeidsgiver org. 

Følge opp voksne med 

og uten rett gjennom 

vgs skolene og en 

tydeligere 

operasjonalisering av 

VOFO avtalen. 

Handlingsprogram 

2016 

ØFK 

Styrke fagfeltet for 

voksenopplæring 

generelt, og gjennom 

utvidet bruk av 

realkompetanse-

vurdering spesielt. 

Handlingsprogram 

2016 

ØFK 

Spille inn 

endringsbehov 

Handlingsprogram 

2016 

ØFK og VOFO 
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nasjonalt på en 

systematisk måte, der 

nasjonalt regelverk er 

en hindring  

Det skal arbeides for et 

velfungerende system 

og sektorovergripende 

samarbeid for 

markedsføring av 

opplæringstilbudene 

som også er målrettet 

mot respektive 

målgrupper, f.eks 

innvandrere 

Handlingsprogram 

2015 

ØFK, gjennom 

kontakt med IMDI 

Arbeide for å bevare og 

styrke høyere utdanning 

og forskning i Østfold 

ved å benytte lokale 

institusjoner i etter- og 

videreutdanningsarbeid 

Utarbeide en 

strategi i 

handlingsprogram 

2016 

ØFK 

Østfold Fylkeskommune 

skal legge til rette for at 

vi har gode og 

brukertilpassede 

fagskoletilbud i eget 

fylke 

Handlingsprogram 

2015 

ØFK 

Utforske flere 

bruksområder for 

INSPIRIA inn mot en 

praksis som skal 

motivere for livslang 

læring 

Handlingsprogram 

2016 

ØFK og Inspiria 

Etablere et bredt tilfang Handlingsprogram ØFK 
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av læringstilbud for 

oppgradering av 

grunnleggende 

ferdigheter 

2016 

Videreføre og forsterke 

programmet for 

Basiskompetanse i 

arbeidslivet. 

Handlingsprogram 

2016 

ØFK og Y-nemda 

Sikre relevante 

overgangsordninger for 

minoritetsspråklige 

Handlingsprogram 

2016 

ØFK og IMDI 

Forsterke det 

yrkesfaglige feltet innen 

etter- og 

videreutdanning. 

Handlingsprogram 

2016 

ØFK og VOFO 

 

3.5 En kunnskapsbasert praksis 

Kvalitet i skole og barnehager handler om anvendelse av kunnskap. Kunnskap 

hentet fra teori og praksisfelt danner grunnlaget for egen praksis og utviklingsarbeid. 

Systematisk selvevaluering og tilpassede oversikter over ledelse og utvikling gir en 

god bakgrunn forrevisjon av strategier og tiltak på alle nivå. Eksperimentering og 

utprøving må anses som en viktig del av den kunnskapsbaserte utviklingen, fordi det 

gir ny erfaring og ny kunnskap. Kunnskap om kvalitetene og mulighetene i 

opplæringsinstitusjonens nærmiljø åpner opp for en bevissthet og stolthet for 

identiteten og kulturen på stedet, hvilket er en forutsetning for aktiv 

samfunnsdeltakelse og engasjement, men også for å bevisstgjøre om hva som er 

kvalitet og se nye muligheter i opplæringen. 
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Delstrategier kunnskapsbasert praksis 

Delstrategier 

generelt 

Tidsperspektiv 

gjennomføring 

Ansvar/ 

samarbeidspartner 

Evaluering 

Arbeide for aktive 

og bevisste eiere 

av skoler og 

barnehager med 

et bevisst forhold 

til forskning, 

ledelse og 

anbefalinger om 

kvalitet på de 

respektive 

områdene 

Kontinuerlig, men tiltak 

arbeides inn i 

handlingsprogram 2015. 

ØFK og 

kommunene 

Skolefaglig 

nettverk 

Østfold vår 

2016 

Arbeide 

systematisk med å 

utvikle gode 

læringsmiljøer, der 

elevene lærer å ta 

medansvar for 

læringsmiljøet. 

Handlingsprogram 2015 ØFK tar initiativ Elev- og 

lærlinge-

under-

søkelsen. 

Bidrag fra 

elev- og 

lærling 

ombud 

Læringsarenaene 

skal være bevisst 

de fysiske og 

sosiale kvalitetene 

i sitt nærmiljø og 

omgivelser og 

utnytte disse aktivt 

i opplæringen.  

Handlingsprogram 2016 ØFK tar initiativ Evalueres i 

sammenhen

g med 

strategien 

om åpne og 

utadvendte 

virksomhete

r 

Gi 

rådgivingstjeneste

Handlingsprogram 2015 ØFK og 

kommunene 
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n i skolen 

tidsressurser og 

oppdatert 

kunnskap slik at 

ungdommen 

velger mest mulig 

riktig ut i fra sine 

evner og 

interesser og i lys 

av arbeidslivets 

behov. 

Arbeide for bred 

kunnskap om 

sammenhenger 

mellom folkehelse 

og 

læringsresultater 

og sosiale 

ulikheter og 

konsekvenser for 

skolepraksis. 

Handlingsprogram 2015 ØFK Sees i 

sammen-

heng med 

innovasjons 

strategien 

som 

omhandler 

samme 

tema. 

Ansvarliggjøre 

medarbeidere og 

ledere i 

medvirkningspros

esser i 

utarbeidelsen av 

felles, pedagogisk 

grunnlag. 

Handlingsprogram 2016 ØFK og 

kommunene 

 

Kommuner og 

fylkeskommune 

skal etablere gode 

systemer for 

Konkretiseres gjennom 

arbeidet i 

samhandlingsarenaene i 

handlingsprogram 2015 

ØFK og 

kommunene 

Nasjonal 

bench 

marking 
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styring av skolene 

og bistå skolene i 

sin dialog med 

lærerne. Det skal 

utarbeides 

tydelige 

forventninger til 

alle medarbeidere 

som følges opp 

gjennom disse 

systemene 

 

Delstrategier 

barnehage 

Tidsperspektiv 

gjennomføring 

Ansvar/ 

samarbeidspartner 

Evaluering 

Barnehagene i Østfold 

skal være trygge, 

utviklende og 

kunnskapsbaserte 

læringsarenaer som 

utforsker og bygger på 

barnas egne 

læringsstrategier og 

lar alle barn delta 

aktivt i et inkluderende 

læringsfellesskap hvor 

kvantitative data 

sidestilles med det 

kvalitative arbeidet. 

Handlingsprogram 

2015 

KS, kommunene og 

org. for private 

barnehager 

 

Ansvarlige 

myndigheter må 

anerkjenne og arbeide 

for forståelsen av 

Handlingsprogram 

2015 

KS og HiØ  
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barnehagens 

betydning for den 

livslange læringen.  

Sikre at barnehagene i 

Østfold gir barna 

erfaringer og 

opplevelser som 

legger et godt 

grunnlag for å 

redusere sosiale 

ulikheter. 

Handlingsprogram 

2015 

ØFK  

Innvandrerbarn i 

førskolealder som har 

behov for opplæring i 

norsk, skal få slik 

opplæring gjennom et 

barnehagetilbud 

Handlingsprogram 

2016 

Kommunene  

 

Delstrategier 

grunnskole 

Tidsperspektiv 

gjennomføring 

Ansvar/ 

samarbeidspartner 

Evaluering 

Det utarbeides en 

felles og konkret 

handlingsplan med 

måleindikatorer 

innenfor 

grunnleggende 

ferdigheter (Digitale 

ferdigheter, muntlige 

ferdigheter, å kunne 

lese, å kunne regne 

og å kunne skrive) for 

hele Østfold. Dette 

En konkret 

delstrategi, men 

konkretiseres 

ytterligere i 

handlingsprogram 

2015 

GNIST partnerskap Kvantitativ 
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initieres gjennom 

Gnist-partnerskapet. 

Innen utg. av 3.klasse 

skal alle barn ha 

utviklet lese-, regne-, 

og skriveferdigheter 

 

Delstrategier 

Vgs. 

Tidsperspektiv 

gjennomføring 

Ansvar/ 

samarbeidspartner 

Evaluering 

Arbeide for et 

tydeligere skille 

mellom ledelse og 

stab. Bygge opp stab 

for å gjøre leder- og 

faglige stillinger mer 

attraktive. 

Handlingsprogram 

2016 

ØFK gjennom LGU  

Kommuner og 

fylkeskommune skal 

prioritere tid og 

ressurser til god og 

kunnskapsbasert 

ledelse på alle nivå. 

Konkretiseres inn i 

handlingsprogram 

2015 

ØFK og 

kommunene 

 

Tilby motiverende og 

kompetanse-

fremmende tiltak til 

ungdom som er 

utenfor opplæring eller 

arbeid.  

Konkretiseres inn i 

handlingsprogram 

2015 

OT  

Samkjøre OT, PPT og 

ØFKs ytterligere 

arbeid på fagfeltet 

Handlingsprogram 

2015 

ØFK-opplæring  
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AVSLUTNING 

Regional kompetanseplan søker å få Østfold tilbake i en god sirkel og har valgt ut og 

prioritert områder og strategier for å få realisert dette. Den ønskede utviklingen kan 

illustreres gjennom følgende figur: 

 

 

Det er ikke nødvendigvis de rette linjene i pilens retning fra vugge til grav som skaper 

fylkesplanens mål om «god livskvalitet for alle som bor i Østfold», men det å holde 

seg innenfor en slik utvikling, om enn ikke like strømlinjeformet, er det nærmeste et 

fasitsvar vi kan komme. Kultur/holdninger, samarbeid, innovasjon, livslang læring og 

en kunnskapsbasert praksis er identifisert som de viktigste strategiene for å nå dette 

målet, da dette er de områdene med tydeligste utfordringer som vil gi størst effekt. 

Mange av strategiene handler om mer enn skolekvalitet. Målet i Regional 

kompetanseplan krever engasjement og involvering fra hele Østfoldsamfunnet for å 

kunne realiseres. 
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