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NASJONAL OPPLÆRINGSPOLITIKK OG FYLKESKOMMUNALT SKOLEEIERSKAP

SEMINAR /REGIONKONFERANSE OM OPPLÆRING 21.-22.08.2014
Østlandssamarbeidet er et frivillig politisk og administrativt samarbeid mellom fylkeskommuner
på Østlandet, på områdene samferdsel, opplæring og kompetanse, internasjonalt samarbeid.
Fagpolitisk utvalg opplæring, kompetanse og verdiskaping i Østlandssamarbeidet ønsker å
legge til rette for en politisk møteplass og inviterer til seminar i Oslo 21.-22.august 2014.
Vi vil invitere fylkespolitikere fra østlandsfylkene med ansvar for opplæring samt et par
representanter fra hovedutvalg/fylkesråd fra fylker i andre landsdeler til seminar, og håper at også
medlemmer i KUF-komiteen og andre politikere på nasjonalt nivå med interesse for opplæring
vil delta. Tanken er å få til en politisk møteplass også i 2014, jamfør at det ikke arrangeres
nasjonal opplæringskonferanse i år. I Østlandssamarbeidet har vi tradisjon med at posisjon og
opposisjon deltar i utvalg og ser gjerne slik påmelding. Vi ønsker dialog og foreslår overfor
partiorganisasjonene at ettermiddag / kveld 21.08.2014 benyttes til partipolitisk drøfting av
opplæring, med tanke på drøfting av tema opplæring i partiprogrammene for valget 2015.
Foruten dialog med stortingskomitéen vil kunnskapsministeren inviteres og vi vil sette fokus på
forskning, på fag- og yrkesopplæring og fagskole. Programkomité er Aasa Gjestvang, Hedmark
og Inger-Christin Torp, Østfold. Seminaret vil finne sted i Oslo og det vil være plass til inntil 100
personer. Hver fylkeskommune må sørge for påmelding og eventuell overnatting.
Program og beskjed om påmeldingsfrist vil bli sendt ut senere. Kontaktperson for fagpolitisk
utvalg er unn.ribe@akershus-fk.no, tlf 22 05 54 66 / 924 67 519, www.ostsam.no
Med vennlig hilsen Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg opplæring – kompetanse – verdiskaping,

Aasa Gjestvang, Hedmark (Sp), leder, Bjørn-Tore Ødegården, Buskerud (AP), nestleder,
Arne Rune Gjelsvik, Akershus (Frp), Andreas Halse, Akershus (SV), Elizabeth Skogrand,
Buskerud (H), Tone Coucheron, Hedmark (Frp), Anne Lise Fredlund, Oppland (SV), Sanna
Sarromaa, Oppland (V), Jørund Ruud, Telemark (AP), Frode Lieungh, Telemark (H), Frode G.
Hestnes, Vestfold (Frp), Berit Eivi Nilsen, Vestfold (AP), Inger-Christin Torp, Østfold (AP),
Simen Nord, Østfold (H).

