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WWW.KARRIERENORDLAND.NO

Bakgrunn for omorganiseringen

• Tenke region fremfor lokasjon

• Sikre et mer likt og kvalitativt godt tilbud om 
karriereveiledning- og studieveiledning til den voksne 
befolkningen i Nordland

• En mer robust tjeneste

• Ny teknologi økt digitalisering



WWW.KARRIERENORDLAND.NO

Ny organisering (sett inn kart)



Rolle Medlemmer i forumet

To rektorer fra Helgeland Thomas Skonseng, senterskolerektor og leder for forumet 

Sylvi Halseth, Brønnøysund videregående skole

NAV Audhild Lunde Jakobsen

Elin Arntzen Skevik

Regionrådene Helgelandsrådet v / Stig Sørra

Indre Helgeland Regionråd v / Arne Langset

Næringsforeningene Rana næringsforening v /Ingvild Skogvold 

Mosjøen Næringsforening v /Bjørn Larsen 

Alstahaug næringsforening v/ Kalle Tysnes 

Brønnøy næringsforum v / John-Arne Warholm

Opplæringskontor Representant fra opplæringskontorene på Helgeland Nils Lindgaard

Kunnskapsparken Kunnskapsparken Helgeland v / Tone Jakobsen

Sekretariat Elisabeth Fagernes, leder Kompetanseforum Helgeland

Andre Nord universitet, formidlingskoordinatorer og andre, kan inviteres inn ved behov. 

I oppstartfasen er det sannsynligvis en fordel med et noe mindre fora.



Telemarksforskning – om erfaringer med samstyring og 

partnerskap i fire fylkeskommuner

• Tunge og sentrale aktører – både offentlige, private og ideelle –
ønsker fylkeskommunen velkommen som regional koordinator og 
«nav» i samordningen av regionale interesser og behov. 

• De fleste målbare resultatene av partnerskapenes arbeid skjer ikke i 
form av konklusjoner og beslutninger på partnerskapsmøtene, men 
ved at partnerne tar med seg konklusjoner og diskusjoner i 
partnerskapene inn i egen organisasjon. 

• En felles virkelighetsforståelse representerer ofte en nødvendig 
forutsetning for målrettet handling.

• Viktig at partnerne evner å mobilisere også utenfor selve 
partnerskapet.



Kompetansestrategi for Nordland 2020-2024

Mål:

Kompetansestrategien for Nordland har mål om å øke 

kompetansen i befolkningen, slik at man er bedre rustet til å løse 

arbeidslivets framtidige behov og utfordringer. 

Strategiske innsatsområder:

1. Partnerskap og mobilisering til kompetansesatsing i arbeidslivet

2. Utvikle utdanningstilbudet i takt med arbeidslivets framtidige 

behov

3. Synliggjøre de spennende mulighetene i arbeidslivet i Nordland

4. Bidra til bærekraftige og attraktive lokalsamfunn

5. Inkludere flere i arbeidslivet og hindre utenforskap



Kompetanseforum Nordland – etablert juni 2020 

Styringsgruppen består av representanter fra:

• Nav Nordland

• Kommunenes sentralforbund

• NHO

• LO

• Nord universitet

• UiT- Norges arktiske universitet

• VOFO

• Helse Nord

• Distriktssenteret

• Kompetanseforbundet

Forumet består i tillegg av tre regionale fora. Et i hver 
inntaksregion, som ledes av rektor ved Sortland vgs., Bodø vgs., 
og Polarsirkelen vgs.

Forumet omfatter også en årlig fylkeskonferanse med fokus på 
tema i kompetansestrategien.
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Regionale kompetansefora 

• Et koordinerende redskap

• Et gjensidig forpliktende partnerskap

• Viktig med riktig representasjon

• Sentrale aktører i regionen

• Representanter med beslutningsmyndighet 



Regionale kompetansefora – kan bidra til

• Felles oppdatert kunnskap om 

– kompetansebehov

– arbeids- og utdanningsmarkedet i regionen

– Mobiliseringsbehov 

– behov for tiltak

• Kompetansemobilisering i regionen

• Utvikling av karriereveiledning og synliggjøring av 

karrieremulighetene i regionen 

• Relevant prosjekt- og utviklingsarbeid











Hva har vært bra med møtene i 

Kompetanseforum Helgeland?

Hvorfor har det vært bra?

Hva bør vi gjøre annerledes fremover? Hvorfor og hvordan?



EVENTUELT

Neste møte? 

• Brønnøysund i april?

• Ønske om møtested og skole- bedriftsbesøk?

Andre ting?


