Kommune
1.halvår
Froland
Gjerstad
Grimstad
Nissedal
Risør
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli
Arendal
Sum

2.halvår
672000
296000
2697500
190000
828000
719500
243500
221000

672000
296000
2697500
190000
828000
719500
243500
221000

total
1344000
592000
5395000
380000
1656000
1439000
487000
442000
10554000
22289000
Ubrukt beløp
2967724

andel
Tilbakebetalt 2018
6,02988021
178950
2,65601866
78823
24,2047647
718331
1,70487685
50596
7,42967383
220492
6,45609942
191599
2,18493427
64843
1,98304096
58851
47,3507111
1405238
2967724

Reglement for økonomihåndtering i Østre Agder
Reglementet bygger på vedtak i styremøte 18.09.2015 sak 74/15
Reglementet legger til grunn gjeldende økonomihåndbøker i Arendal kommune

Prinsipper for utgiftsdekning for vertskommuner i Østre Agdersamarbeidet.
1. Avtalen er basert på at oppgaven som vertskommune er en oppgave som en
medlemskommune påtar seg for det interkommunale samarbeidet permanent eller for en
tidsbegrenset periode.
2. Vertskommunen påtar seg arbeidsgiver ansvar for medarbeidere i det interkommunale
samarbeidet på linje med egne ansatte i forhold til lønns og pensjonsforpliktelser.
Medarbeidere kan være fast ansatt eller engasjert for en tidsavgrenset periode. Østre
Agder er forpliktet til å refundere alle utgifter kommunen har til lønn, sosiale utgifter og
pensjon.
3. Alle utgifter Østre Agder skal dekke for avlønning av frikjøpte medarbeidere fra
kommunene skal være basert på skriftlig avtale mellom vertskommune og sekretariatet for
Østre Agder.
4. Vertskommunen er forpliktet til å stille arbeidsplass til rådighet for medarbeidere i Østre
Agdersamarbeidet med utredningsoppgaver, sekretariatsoppgaver og lignende uten
vederlag ut over dekning av kostnader knyttet til IKT. For Østre Agder medarbeidere som
ivaretar tjenesteproduksjonsoppgaver for samarbeidet har vertskommune rett på
utgiftsdekning av alle utgifter relatert til tjenesteproduksjonen.
5. Alle utgifter vedrørende reiser, deltakelse på konferanser, konsulenter, arrangement med
mer skal refunderes vertskommune.
6. Momskompensasjon skal fratrekkes vertskommunens utgifter før refusjonskrav fremmes.
7. Renter av bundne fond knyttet til avsetninger i Østre Agder samarbeidet skal tilføres fondet
ved årets slutt.
8. Disse reglene gjelder når ikke egne vedtekter fastsetter utgiftsfordeling for interkommunale
tjenester.

Prinsipper for utgiftsdekning ved styremøter, rådmannsmøter og
fagmøter i regi av Østre Agder.
1. Vertskommune stiller møtelokale til rådighet i henhold til vedtatt møteplan.
2. Østre Agder refunderer kommunen for alle utgifter relatert til servering knyttet til møtet,
dersom ikke regning sendes direkte til sekretariatet. I slike tilfelle skal regningen sendes:

Østre Agder c/o Arendal kommune, Fakturamottak, postboks 503, 4898 Grimstad og
merkes ressursnummer 702542.
3. Kommunene er ansvarlig for å dekke utgifter til eventuell møtegodtgjørelse, godtgjørelse
for eventuell tapt arbeidsfortjeneste osv for egne politikere som deltar på møter og
seminarer.
4. Dersom politikere eller tjenestemenn fra kommunene tiltrer samarbeidsoppgaver på vegne
av Østre Agder skal reise og oppholdsutgifter med mer kunne kreves refundert av Østre
Agder.
5. Dersom en kommune på vegne av Østre Agder påtar seg en sekretariatsfunksjon som
strekker seg ut over medlemskommunene kan det avtales at samarbeidet skal dekke
utgifter til opphold, møter, servering med mer. Lønnsutgifter knyttet til
sekretariatsfunksjonen dekkes av kommunen.

Fakturering av medlemskommuner
Kommunene skal varsles om kontingent og for hvert enkelt samarbeidstiltak innen 1.oktober
foregående år.
Sekretariatet er ansvarlig for fakturering av medlemskommunene på grunnlag av avtalt bidrag.
Kontingent innbetaling skal skje med forfall 31.januar. Bidrag til de enkelte samarbeidstiltak
faktureres med forfall 30.juni.
Det foreligger egne finansieringsavtaler for Østre Agder brannvesen, Østre Agder krisesenter og
Legevakten i Arendal o.a. Kommunekassa i Arendal forestår oppfølging av disse uavhengig av
sekretariatet i Østre Agder.
Kommunene er ansvarlig for å bistå Østre Agders sekretariat med en person med ressursnummer
som mottar fakturaer fra Østre Agder.

Kommunenes fakturering av Østre Agder
Kommunale krav om refusjon/utgiftsdekning fra Østre Agder skal baseres på skriftlige avtaler om
frikjøp når refusjonen er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Utgifter som er knyttet til tidspunkt ut
over dette har ikke Østre Agder anledning til å refundere. Hvis en medlemskommune oppfatter
dette som urimelig kan saken legges fram for styret til endelig avgjørelse.
Så langt det er mulig skal kommunene periodisere sine krav om utbetalinger kvartalsvis. Krav om
utbetaling for 4.kvartal skjer forskuddsvis når dette er mulig og skal skje før 1.desember.
Utgiftsdekning knyttet til prosjektkostnader herunder reiser og opphold kan refunderes av
sekretariatet med grunnlag i avsatte midler i budsjett til slike utgifter. Prosjektansvarlig plikter å
forsikre seg om at de har disponible prosjektmidler før reiser foretas eller økonomiske forpliktelser
inngås. Bruk av prosjektmidler knyttet til lønn og sosiale utgifter kan bare etter vedtak i styret
overføres til andre formål.

Regnskapsføring
Alle utgifter skal føres på Enhet 77 Østre Agder. Utgifter skal føres på riktig funksjon i forhold til
formålet med bruken av midlene. Østre Agder oppretter nødvendige underansvar under 77 for

forsvarlig budsjettering av virksomheten. Som hovedregel opprettes egne prosjektnummer for
gjennomføring av prosjekt med ekstern finansiering(ut over medlemskommunene).
Attestering og anvisning av regninger for Østre Agder følger regelverket for Arendal kommune med
grunnlag i at kommunen er vertskommune for sekretariatet.

Iverksetting av prosjekt
Styret behandler og gir tillatelse til å iverksette prosjekt for to eller flere kommuner som deltar i
Østre Agder samarbeidet. Prosjekt som finansieres ved bruk av fond skal ha tidfestet oppstart og
avslutning.

Prosjekt rapportering og avslutning
Østre Agder skal være ansvarlig for rapportering, avlevering av delregnskap og sluttregnskap for
prosjekter som iverksettes av samarbeidet. Prosjekter skal som hovedregel ha eget
prosjektnummer og alle utgifter til prosjektet føres på dette. Prosjektleder skal sammen med Østre
Agders sekretariat være ansvarlig for at rapportering og regnskap foreligger ved de frister som
framgår ved tildelingen av midlene. Prosjekt som er basert på eksterne tilskuddsmidler skal
regnskapsmessig avsluttes når sluttrapport for prosjektet avleveres. Prosjektregnskap legges fram
til behandling i styret. Dersom det er knyttet særlige krav til regnskapsføring fra eksterne
bidragsytere så skal dette ivaretas. Ubrukte prosjektmidler tilbakeføres fond.
Dekking av eventuelt overforbruk i prosjektet rapporteres og vedtas i styret. Eventuelle ikke
forbrukte tilskuddsmidler refunderes kilden for tilskuddet eventuelt avsettes det i øremerket fond
for bruk i henhold til intensjonene for tilskuddet.
Arendal revisjonsdistrikt IKS bistår Østre Agder med kontroller som følger av vilkårene for bidrag til
prosjekt etter reglene for særattasjon – RS 4400 eller 805.

Regnskapsavslutning
Østre Agder skal til enhver tid påse at driften forholder seg til vedtatt driftsbidrag fra
kommunestyret/bystyret i medlemskommunene og tilskudd mottatt fra stat og andre kommuner.
Ubrukte tilskuddmidler skal bindes til fond merket med tilskuddets formål. Ubrukte
kontingentmidler skal tilføres bundet fond for sekretariatet til Østre Agder eller for
samhandlingsreformen. Når regnskapet viser et underskudd på driften av sekretariatet eller
iverksetting av samhandlingsreformen skal midler hentes inn fra fond for å dekke merforbruk.
Bundne fond skal fortrinnsvis benyttes til angitt formål innenfor en tidsramme på 2 år. Dersom
dette ikke er mulig må styret varsles og det må legges en plan for bruk av de udisponerte midlene.
Østre Agder kan ha et bufferfond på inntil 1 mill.kr. knyttet til driften av sekretariat og et
bufferfond på inntil 1 mill.kr. mot utgiftsprekk på utviklingsprosjekt i regi av samarbeidet.
Intensjonen er å sikre medlemskommunene mot ikke forventede utgifter som alternativt måtte
innbetales fra kommunene ved årsregnskapets avslutning.

Rettslig status
Østre Agder er registrert i Brønnøysund registeret med eget bedriftsnummer 914 861 780. Østre
Agder har ikke anledning til å påta seg økonomiske forpliktelser i form av lån.

Finansiering av interkommunal tjenesteproduksjon og administrasjon



Tjenesten utgiftsføres på funksjon relatert til tjenesten.
Sekretariat funksjoner føres på funksjon 1200.

Utgiftsdekning i interkommunale tjenesteproduksjon skal skje på grunnlag av samarbeidsavtalen
som ligger til grunn for det enkelte samarbeidet.
Sekretariatskostnader dekkes med et likt bidrag pr innbygger fra hver av medlemskommunene i
samsvar med vedtektene.
Regnskap balanseres mot fond eller mot fordring.

Notat

Utkast til program for rådmennenes budsjettseminar for 2019 med innlagt kontaktmøte med
Østre Agder helse og omsorgslederforum.
Sted:

Strand hotell Fevik/Eikely leirsenter/Arendal herregård

Tidspunkt:

Onsdag 13.mars kl.08.30-torsdag 14.mars kl.11.45

Program
Onsdag 13.mars
Kl.08.30

Kaffe - frukt

Kl.08.45-10.30 Samhandling kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF. Presentasjon av
virksomhetsplan for HLF. Dialogmøte mellom rådmannsutvalget og forumet.
Budsjettpremisser for felles arbeid med Samhandlingsreformen og Ehelse.
Kl.10.45-11.15 Budsjettpremisser for Østre Agder KØH somatikk og psykiatri/rus
Kl.11.15-11.45 Budsjettpremisser for Arendal kommunale legevakt
Kl.11.45-12.30 Lunsj
Kl.12.30-12.45 Budsjett for felles spesialisthjemler innen fysioterapi.
Kl.12.45-13.15 Budsjettpremisser og planene ved ATV (Alternativ til vold)
Kl.13.15-13.30 Budsjettpremisser FOU-helse, herunder PhD.
Kl.13.30-13.45 Pause
Kl.13.45-14.15 Budsjettpremisser for Østre Agder teknisk forum. Budsjettpremisser felles veilysarbeid.
Herunder satsning på systematisk overgang til LED, ny leverandøravtale med mer.
Kl.14.15-16.00 Orientering om arbeidet med budsjettet for IKT Agder og premisser for videreutvikling av
selskapet ved styreleder og daglig leder.
Kl.16.30-17.15 Drøfting av økonomistyring – herunder gjennomgang av styringsdokument.
Budsjettpremisser for sekretariatet.
Kl.17.15-17.30 Status for nytt krematorium og budsjettpremisser for felles kremasjonstilbud
Kl.17.45

Felles middag

Torsdag 14.mars
Kl.08.15

Kaffe – frukt

Kl.08.30-10.00 Østre Agder brannvesen
Kl.10.00-10.15 Pause
Kl.10.15-10.35 Budsjettpremisser for Østre Agder oppvekstforum
Kl.10.35-11.00 Budsjettpremisser for Østre Agder næringsforum
Kl.11.00-11.45 Samlet gjennomgang – konklusjonsrunde
Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Notat

Under siste punkt på programmet serveres

Baguetter + kaffe/te, isvann

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Referat

utkast

Rådmannsgruppen Agder 2020
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:
Referent:

24.01.2019 kl. 12.15 – 15.00
Kristiansand Fylkeshuset møterom Svingen
Tine Sundtoft, prosjektleder Agder fylkeskommune

Inger Holen

Til stede:
Aust-Agder fylkeskommune:
Vest-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:
Østre Agder regionråd:
Setesdal regionråd:
Region Kristiansand
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:
Leder av KS- RMU
Observatører:

John G. Bergh
Kristin Tofte Andresen
Ragnar Evensen
Ragnhild Vigenes
Trond Aslaksen
Aasmund Lauvdal
Guri Ulltveit Moe
Irene Lunde
Ståle Kongsvik
Svein Skisland
Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Øyvin Moltumyr, Ola Olsbu.

Meldt forfall:
Øvrige deltakere i møtet:

Harald Danielsen, Rita Hansen, Svein Vangen
Ann Camilla Schulze-Krogh, Gunnar O. Lindaas og Manuel Birnbrich,

SAK

TEMA

ANSVAR

01/19

Godkjenning av innkalling og agenda

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Innkalling godkjent u.a.

02/19

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 30.11.18 (vedlegg 1)
Vedtak:
Referat godkjent u.a.

03/19

Kunnskapsgrunnlaget- Agdertall 2018, med fokus på levekårsdata
v/Gunnar O. Lindaas Aust-Agder fylkeskommune, se presentasjon her

Vedtak:
 Rådmannsgruppen tok presentasjonen til orientering og takket for en flott
presentasjon. Det er viktig å få tilgang til oversikter på dette nivået og som
viser variasjoner mellom kommunene og på regionalt nivå.

Tine
Sundtoft

04/19

Levekårssatsing Agder v/ Ann Camilla Schulze-Krogh
Veikart for bedre levekår i Agder: Forankring og videre arbeid, se
presentasjon her
Vedtak:



05/19

Rådmannsgruppen slutter seg til Sørlandsrådets vedtak i sak

Regionplan Agder 2030
Presentasjon av utkast til høringsdokument v/ prosjektleder Manuel
Birnbrich. Se presentasjon her
Innspill som fremkom i møtet:




Det er avgjørende å sikre at Regionplan Agder 2030 blir godt forankret i
kommunene
Grunnet flere kommunesammenslåinger er det en bekymring i forhold til
den korte høringsfristen som er satt til 1. april.
Det er ønskelig at fylkeskommunene koordinerer den planlagte
høringskonferansen for Regionplan Agder 2030 med en
innspillskonferanse til Veikart for bedre levekår. Det bør være
tilstrekkelig tid mellom datoen for de to arrangementene og
høringsfristen, slik at kommunene rekker å ta med seg viktige
synspunkter.

Vedtak
 Det gjøres forsøk på å få utsatt høringsfristen for kommunene og det
foreslås ny frist 26.04. Dette forutsetter politisk vedtak i begge
fylkesutvalgene.
 Høringsperioden for regionplanen kjøres paralellt med veikart for bedre
levekår sak 04/19.
 Rådmannsgruppen slutter seg til Sørlandsrådets vedtak under
hovedtema levekårssatsing Agder i møtet 17. Januar:
Sørlandsrådets vedtak:
Det er nødvendig å sikre at arbeidet med levekårssatsing Agder forankres
godt politisk i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
Fylkeskommunene inviterer derfor alle kommunene til en innspillsrunde til
veikart for bedre levekår i Agder. Forankringsprosessen må planlegges i
tråd med kommunenes og fylkeskommunenes budsjettprosesser for 2020.
Sørlandsrådet slutter seg enstemmig til følgende fremdriftsplan

1

1. Veikart for bedre levekår i Agder versjon 1 og forslag til viljeserklæring,
sendes til alle kommune- og fylkestingspolitikere i løpet av januar 2019.
2. Innspillsrunde til veikart for bedre levekår i Agder, følger tidsplanen for
høring av Regionplan Agder 2030
3. I samme periode arrangeres det en innspillskonferanse der kommuner
og aktuelle aktører inviteres.
4. Innspillene innarbeides i Veikart for bedre levekår i Agder versjon 2.
5. Veikart for bedre levekår i Agder versjon 2 og viljeserklæring, sendes til
kommunene innen utgangen av mai.
6. Frist for politisk behandling av viljeserklæringen med valgte tiltak settes
til 19. september.
Tine
Sundtoft

06/19
Referat og orienteringssaker:




Referat fra møtene i Sørlandsrådet 05.12.18 og 17.01.19
Referat fra oppstart RKG folkehelse og levekår
Handlingsprogram Regionplan Agder 2020 m/status for perioden
2017- 2018

Status regionreform og kommunereform





Nye Kristiansand v/ Ragnar Evensen i mål før sommeren (det er et
mål at alle ansatte skal være innplassert og avklart lokalisering i ny
organisasjon innen sommerferien.
Nye Lindesnes v/Irene Lunde prosesser avklart innen sommerferien
Nye Agder v/Tine Sundtoft innplassering av alle ansatte og avklart
lokalisering innen sommerferien, sikringsbestemmelsen er utløst: Nå
er jobbe å bygge et Agder, og etablere robuste fagmiljøer. Det er
foreslått et tilstrekkelig antall arbeidsplasser i Arendal som vil være
mellom 69 og 106.

Aktuelle orienteringssaker fra regionrådene









Østre Agder v/ Ole Jørgen Etholm: fellessamling av
formannskapene 8. januar. Forberede seg på en ny hverdag der
fylkeskommunens administrasjon flytter fra Arendal til Kristiansand.
Levekårsutfordringene er fokus og det jobbes med dette.
Sett til modell for næringsutvikling i Grenland og Telemark. Ønske
om å gjøre noe tilsvarende i Østre Agder. Næringslivets oppfattelse
av det offentlige kommunene.
Etablert felles juristkontor som kan brukes på tvers av kommunene
Setesdal regionråd v/Aasmund Laudal:
fokus på ferdigstille R- 9
Kristiansand region v/ Ragnar Evensen

2












Nye Lindesnes kommer inn og forbereder dette.
Viktig å videreføre gode faglige nettverk:
Vennesla v/ Svein Skisland. Vennesla knytter seg til IKT-Agder, NAV
samarbeid, plassering i Vennesla sammen med Setesdal og Åseral.
Lister v/Ståle Kongsvik
Det regionale NAV- kontoret skal plasseres i Kvinesdal og har fått
inn Audnedal som observatør. Fokus på blå næring og marine
fortrinn
Lindesnes regionråd v/ Øyvin Moltumyr: Jobber for å avslutte
Lindesnes regionråd på en god måte. Åseral har enda ikke avklart
hvor de vil gå i forhold til regionrådstilknytning.
Andre orienteringssaker
Presentasjon v/Gunn Spikkeland. Klimasatsmidler og informasjon
om hvordan Klimapartnere kan være en ressurs og tilby veiledning
og rådgivning til kommunene. Se presentasjon her
Tine
Sundtoft

07/19
Neste møte er 08.03.2019
Saker:



Evaluering,
Oppfølging av pågående saker

08/19
Evt.
Ingen saker ble fremmet.
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Til alle kommuner på Agder
ved rådmenn og ordførere

31.01.2019

Veikart for bedre levekår - innspill til tiltak
Det inviteres med dette til å foreslå tiltak som fremmer gode levekår. Tiltakene skal samles i
Veikart for bedre levekår.
Veikart for bedre levekår er en viktig konkretisering av det gjennomgående perspektivet
levekår, likestilling, inkludering og mangfold i Regionplan Agder 2030.
Bakgrunn
Agder har hatt levekårsutfordringer over tid. Gjennom Sørlandstinget har ordførere på Agder
tatt initiativ til at regionen aktivt skal ta grep om levekårsutfordringene. Aust-Agder
fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er bedt om å lede og koordinere en helhetlig
og langsiktig levekårssatsing.
Gode levekår på Agder betyr:
 Høy deltakelse i arbeidslivet
 Flere heltidsstillinger
 Færre lavinntektsfamilier
 Redusert andel unge uføre
 Flere som gjennomfører videregående skole og flere som tar høyere utdanning
 Barn og unge opplever bedre psykisk helse
Målet med levekårssatsingen er å jobbe systematisk og målrettet med tiltak som fremmer
gode levekår i regionen.
Veikart for bedre levekår
Vedlagte Veikart for bedre levekår (versjon 1.0) er en oversikt over tiltak som fremmer bedre
levekår. Tiltakene retter seg mot barn, ungdom og unge voksne, fordi vi vet at tidlig innsats
er viktig.
Det inviteres med dette til å supplere veikart 1.0 med:
 Tiltak som kan vise til gode resultater
 Tiltak dere ønsker å prøve ut i samarbeid med andre kommuner og aktører.
Følgende kriterier skal legges til grunn for tiltakene som foreslås:
 Favner kvalifiseringsløpet for barn, ungdom og unge voksne
Tiltakene skal bidra til at flere kommer seg igjennom skole og ut i arbeid.
 Erfarings- og kunnskapsbaserte
Tiltakene skal løse et problem, og er basert på tidligere erfaring og/eller forskning.
 Overføringsverdi
Tiltakene skal kunne iverksettes av mange kommuner.

Aust-Agder
fylkeskommune:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Vest-Agder
fylkeskommune:
Postboks 517 Lund,
4605 Kristiansand

www.austagderfk.no
Organisasjonsnummer:
943039046

www.vaf.no
Organisasjonsnummer:
960895827

www.regionplanagder.no





Forebyggende
Tiltakene skal virke forebyggende og helsefremmende, gjennom tidlig innsats.
Kobling til eksisterende planer, strategier og satsinger
Tiltakene skal supplere og forsterke gjeldene planer, og strategier og satsinger.
Koordinere virkemiddelbruk
Tiltakene skal bidra til bedre koordinering av virkemidler, ressurser og innsats.

Veikartet skal ikke være en uttømmende liste over alle pågående tiltak som foregår i Agder,
men skal være til inspirasjon og et utgangspunkt når kommunene forplikter seg til å jobbe for
å bedre levekårene.
Viljeserklæring
For å tydeliggjøre og forplikte innsatsen i den helhetlige satsingen, vil veikartet suppleres
med en viljeserklæring mellom fylkeskommuner og den enkelte kommune. Viljeserklæringen
sees i sammenheng med kommuneavtalene og skal konkretisere den enkelte kommunes
innsats for å bedre levekårene på Agder. Utkast til viljeserklæringen er vedlagt.
Fremdrift og frister
Frist for innspill til tiltak i veikartet: 26. april 2019.
Bruk vedlagte skjema for innspill.





Innspillene til Veikart for bedre levekår innarbeides i versjon 2.0.
Veikart 2.0 og viljeserklæring sendes tilbake til kommunene innen utgangen av mai
2019. Viljeserklæringen med konkretisering av tiltak som kommunen vil iverksette
behandles politisk og signeres.
Signert viljeserklæring fra den enkelte kommune sendes fylkeskommunen innen 19.
september.
Det inviteres til en innspillskonferanse i mars 2019

Innspill sendes
postmottak@austagderfk.no
eller
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
Innspillene merkes «19/347 Veikart for bedre levekår»
Eventuelle spørsmål kan rettes til
koordinator Ann Camilla Schulze-Krogh, acsk@austagderfk.no, 97078592.
Med hilsen
Kristin Tofte Andresen
fylkesrådmann

John G. Bergh
fylkesrådmann

Brevet er godkjent elektronisk.
Vedlegg: Veikart for bedre levekår 1.0, skjema for innspill, utkast viljeserklæring
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1.

Veikart
for bedre
levekår

01.

3
11
15
25
31

Fram mot 2030 skal vi
jobbe sammen for å gjøre
livet best mulig for flest
mulig i Agder. Gjennom
en helhetlig og koordinert innsats skal vi klare å
løfte hele landsdelen, og
dette veikartet har samlet
kunnskapen om hva som
er de største utfordringene
og hvordan vi kan jobbe for
å komme i mål.

02.

Barn i barnehage

Barn i barnehage

03.

Barn i
barnehage
Tidlig og målrettet innsats gir best
effekt. Tiltak for barn i barnehage
kan skape likere utgangspunkt for
løpet fra barn til voksen.

04.

Barn i barnehage

Agderprosjektet
Ulikt utgangspunkt for barn ved skolestart skaper forskjeller som bare øker
opp gjennom skoleårene.
AGDERPROSJEKTET BYGGER PÅ et omfattende forskningsprosjekt
som viser gode resultater. Prosjektet handler om å utjevne forskjeller
mellom barn før de begynner på skolen. Gjennom lekbasert læring gjør
vi barn bedre rustet til takle overgangen mellom barnehage og skole.
Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal frambringe
ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Som tiltak foreslås å implementere de delene i Agderprosjektet
som hadde best effekt, og det vurderes også å utvikle et poenggivende
studie om lekbasert læring

Barn i barnehage

Rosa
kompetanse
Skeive har dårlige oppvekstvilkår på
Agder. Økt kunnskap hos alle som jobber med barn vil gi større rom og trygghet for det å være annerledes.

Kommuner og barnehager.

KOMPETANSEHEVING AV ANSATTE vil bidra til å synliggjøre et
mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet
i barnehagen. Målet er å øke kompetansen til alle som jobber med
barn, slik at vi sikrer bedre psykisk helse gjennom tidlig innsats.
Den nye rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd
og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell
orientering. Et slikt tilbud er også forankret i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold.
Foreningen FRI tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ulike yrkesgrupper, og har et eget opplegg rettet
mot ansatte i barnehage.

Gode eksempler

Aktører

50 barnehager i Agder testet ut lekbasert læring som metode for 4- og
5-åringer. Se bit.do/agderprosjektet.

Kommuner og barnehager.

Aktører

Se også FLIK-prosjektet i Kristiansand kommune: bit.do/flik

Mer informasjon
Boka Lekbasert læring, utgitt av GAN Aschehoug: lekbasert.no

Gode eksempler
Tilsvarende kurs er gjennomført, med gode tilbakemeldinger, i videregående skoler i Aust-Agder. Tilsvarende tiltak finnes også for skole.

Mer informasjon
Foreningen FRIs prosjektside – foreningenfri.no/rosa-kompetanse

05.

06.

Barn i barnehage

Menn i
barnehage
Flere mannlige ansatte i barnehagene
gir bedre ferdigheter og forutsetninger
for å starte på skolen, og sikrer at flere
barn har noen å identifisere seg med i
barnehagen.

Barn i barnehage

Gratis kjernetid
i barnehager
Gratis kjernetid gir flere barn bedre
forutsetninger for å starte i skolen, økt
integrering og sosial utjevning.

Fylkeskommunen gjennom yrkesfaglig opplæring og kommuner som
rekrutterer barnehageansatte.

FLERE FORSKNINGSRAPPORTER VISER at gratis kjernetid øker
inkludering og reduserer forskjeller. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) erfaring med økt bruk av gratis kjernetid for 4-5 åringer
med minoritetsspråklig bakgrunn er svært gode, og evalueringen av
ordninger i Oslo viser at bruken av barnehagen blant 4- 5 årige barn
med innvanderbakgrunn økte med 15 % (bit.do/kjernetid).
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i
barnehage til å inkludere to-åringer fra familier med lav inntekt. 3-5
åringer har allerede rett til 20 timer gratis oppholdstid.
Det var planlagt gjennomført et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet med gratis barnehage og SFO for de barna som har
lavest deltakelse, men prosjektet er ikke igangsatt fordi det viste seg
vanskelig å måle effekten basert på de mindre forsøkene som er gjort.

Gode eksempler

Aktører

I prosjektet Fritt valg (frittvalg.no) utviklet man Barnehagepraksis
for gutter sammen med Kristiansand kommune. Senere ble dette
tatt i bruk av en rekke kommuner i Aust-Agder i et samarbeid med
Fylkesmannen. Vennesla kommune har tatt i bruk Lekeressurs som
er et tilsvarende opplegg.

Kommuner.

BARN I BARNEHAGER med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre
på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie
fra Nina Drange og Marte Rønningen i Statistisk sentralbyrå
(bit.do/menn-i-bhg).
I Regionplan Agder 2030 er det ønske om målrettede tiltak for å
rekruttere mannlige barnehagelærere og mannlige lærere på 1.-7. trinn.

Aktører

Gode eksempler
Gratis kjernetid var en en del av Grorudsssatsingen for større inkludering av alle førskolebarn. Flere kommuner som har fått tilskudd og
har forsøkt slike ordninger.

07.

08.

Barn i barnehage

Inkludering av
minoritetsspråklige barn
Gjennom bedre kunnskap og veiledning
kan ansatte i barnehagene legge bedre
til rette for integrering av minoritetsspråklige barn.
IFØLGE TALL FRA Utdanningsdirektoratet er det stadig flere minoritetsspråklige barn som går i barnehagen, og i mange barnehager er
det derfor et økende behov for kompetanse om minoritetsspråklige
barn. I Vegårshei kommune gjøres dette blant annet gjennom å utvikle
en veileder for barnehageansatte som skal sikre at familier blir tatt
imot på en respektfull måte og ivaretas på en god måte.
Barn kommer til barnehagen med forskjellige behov, ressurser og
ønsker. Statistikk fra Agder viser at enkelte kommuner sliter med å
inkludere innvandrere i arbeidslivet. Dette tiltaket vil hjelpe både barn
og voksne bedre inn i samfunnet.
Prosjektet er forankret i Regional plan for likestilling, inkludering
og mangfold.

Aktører
Kommuner og lokale barnehager.

Gode eksempler
Vegårshei kommune har prosjektet minoritetsspråklige barn i barnehagen (MINOS).

10.

Barn i barneskole

Barn i barneskole

11.

Barn i
barneskole
En godt start på skoleløpet gir best
mulige forutsetninger for å lykkes
med å fullføre skolegang og komme
i arbeid.

12.

Barn i barneskole

Gratis
kjernetid SFO
Gratis kjernetid i SFO kan gi bedre inkludering, bedre språkforståelse og bedre
læringsmiljø.
Å GI BARN fra familier med lav inntekt gratis kjernetid i SFO har gitt
gode resultater, som blant annet økt inkludering og redusering av
forskjeller. Flere kommuner har ordninger med gratis kjernetid i SFO
for lavinntektsfamilier.
Det var planlagt et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet
med gratis barnehage og SFO for de barna som har lavest deltakelse,
men prosjektet er ikke igangsatt fordi det viste seg vanskelig å måle
effekten basert på de mindre forsøkene som er gjort.
Kommunene må selv avsette ressurser til en slik satsing, og det
kan komme midler til en større satsing på dette feltet.

Barn i barneskole

Fem dagers
skoleuke
Fem dagers skoleuke kan gi både bedre
læringsutbytte og bedre likestilling.
DET ER IGANGSATT en utredning om konsekvensene av fire dagers
skoleuke. Den skal se på hvilke følger denne ordningen har for elevenes
læringsutbytte, likestilling og heltidskultur – og hvilke konsekvenser
dette har for kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter.
Syv kommuner i Vest-Agder og to kommuner i Aust-Agder praktiserer ulike varianter av fire dagers skoleuke. Ordningen antas å
ha konsekvenser i et større verdiskapningsperspektiv, og dette vil
utredningen gå inn på.
En overgang fra fire til fem dagers skoleuke kan ha økonomiske
konsekvenser for skolene, særlig når det gjelder skoleskyss.

Aktører

Kommuner.

Sirdal, Hægebostad, Vegårshei og Evje og Hornnes kommuner. Forskningssaktør er NORCE, prosjektleder er Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommune.

Gode eksempler

Eksempler på fem dagers skoleuke

Aktører

Flere kommuner på Agder, blant annet Grimstad kommune.

De fleste kommuner i Agder.

13.

14.

Ungdom og unge voksne

Ungdom og unge voksne

Ungdom
og unge
voksne
Tiltak for å forhindre at ungdom og
unge voksne føler utenforskap er viktig.
Å sikre utdannings- og jobbløp for denne
gruppen kan bidra til bedre levekår.

15.

16.

Ungdom og unge voksne

Skolen som
nærmiljøsenter
Aktiviteter utenom skolens åpningstid gjør skolen til en arena for mer enn
mestring av fag.
UNGDOM SOM DELTAR i aktiviteter knyttet til skolen i valgfrie aktiviteter har i følge forskningsrapporter mindre tilbøyeligheter til uønsket
adferd på skolen og får bedre betingelser for å lykkes i samfunnet.
Dette bygger på nasjonale og internasjonale erfaringer med å
gjøre skolene til viktige nærmiljøsentre, og er forankret i Regionplan
Agder 2030.

Aktører
Kommuner og skoler.

Gode eksempler

Ungdom og unge voksne

Utlånssentral
Utlånssentraler legger til rette for at
barn og ungdom i lavinntektsfamilier
kan delta på aktiviteter på lik linje med
alle andre.
IKKE ALLE BARN og unge har mulighet til å delta i ulike aktiviteter.
Utlånssentralen legger til rette for at barn og ungdom i lavinntektsfamilier
kan delta på aktiviteter på lik linje med alle andre. Et aktuelt tiltak er
derfor å etablere utstyrslager som er tilgjengelig for alle innbyggere,
på lik linje med biblioteksutlån. Det kreves ingen dokumentasjon for
behovet, og har du behov og lyst til å låne et par skøyter eller en
fotball så kan du det.
Tjenesten skal være tilgjengelig når du har behov for det. Barn og
unge i lavinntektsfamilier skal ha de samme forutsetningene som
andre barn for å delta i aktiviteter. Forskning viser at mange barn i
praksis blir utestengt fra fritidsaktiviteter pga utstyrspress og manglende ressurser til å kjøpe det som trengs. En vet også at å delta i
ulike aktiviteter har en rekke positive bieffekter for barn og unge, som
blant annet bedre folkehelse.

Utdanningsetaten i Oslo kommune (del av Groruddalssatsingen).

Aktører
Kommuner, lokale bibliotek, idrettslag og andre.

Gode eksempler
Tvedestrand frivillighetssentral og bibliotek.

17.

18.

Ungdom og unge voksne

Veiledere for
bedre psykisk
helse
Enkel og pedagogisk informasjon om
hvordan psykisk uhelse blant ungdom
i skolene kan fanges opp.
UNGDATA-UNDERSØKELSEN VISER AT mange unge i Agder har
psykiske helseplager. Den ble gjennomført i alle videregående skoler
i Aust-Agder i 2016, og blir gjennomført på ny 2019. I 2020 kommer
livsmestring på læreplanen.
Det er utviklet to ulike veiledere mot ungdom på videregående
skole. «Jeg er verdifull» er rettet mot yrkesfag og «Ser du meg?»
er rettet mot studiespesialisering. Det er også tilgjengelig kurs av
fagkompetente personer.
Veilederne er en del av en større satsing på psykisk helse i regi av
Aust-Agder fylkeskommunes styrking av arbeidet mot mobbing og
arbeidet med psykisk helse i videregående skole. Veilederne bør følges
opp med fagpersoner og psykolog for ansatte i skole og virksomheter.

Aktører

Fylkeskommmuner, men også aktuelt for flere i det regionale partnerskapet som jobber med barn og unge.

Gode eksempler
Aust-Agder fylkeskommune.

Ungdom og unge voksne

Venneslabrua
Det er stort behov for hjelpe unge som
står i fare for å falle ut av skolen.
VENNESLABRUA RETTER SEG mot ungdom og unge voksne som står
i risikosonen for å bli uføre. Dette er en pilot på Vennesla videregående
skole som tester ut effekten av å sette inn ekstra ressurser i videregående skole før ungdom havner i NAV-systemet.
Målet med prosjektet er at flere unge gjennomfører videregående
skole, og at færre unge mennesker trenger ytelser fra NAV. På sikt
ønsker en å vise at det er behov for en systemendring som innebærer
en omdisponering av folketrygdens overslagsbevilgninger til utdanningsmyndighetene.
Dersom prosjektet lykkes er målet å få flere videregående skoler
i Agder med.

Aktører
Kommuner, fylkeskommuner, NAV.

Gode eksempler
Vennesla.

19.

20.

Ungdom og unge voksne

Praksisrettede
alternative
modeller
Mange unge voksne faller mellom to
stoler. Vi trenger nye tiltak som fanger
opp flere.
DETTE ER ET pilotprosjekt for å kartlegge og undersøke hvorfor en
gruppe unge voksne i alderen 21-25 år ikke er i utdanning eller jobb.
Sammen med inkluderingsbedriftene skal det utarbeides alternative
modeller for å følge disse opp.
Dette er unge voksne mellom 21-25 år som ikke er på oppfølgingstjeneste (OT), i tiltak, i utdanning eller i jobb. Målsettingen er å gjøre
dem rustet til å stå i arbeidslivet og tåle overganger og endringer.
Målgruppen antas å ha evne til verdiskaping i ordinært arbeidsliv.

Aktører

Ungdom og unge voksne

Agderlos
En los følger unge som er i ferd med,
eller har falt ut av skolen.
DETTE ER PERSONER som følger opp ungdom tett, og tiltaket bygger
på metoden Supported Employment. Dette innebærer tett, individuell
oppfølging, og losen skal være tilgjengelig for en rekke oppgaver
som ungdom og los sammen kommer fram til gjennom frivillighet og
selvbestemmelse.
Viktige virkemidler i arbeidet med utsatt ungdom er kombinasjonen
av motivasjon og mestringsarbeid, målrettet skreddersydd sosialfaglig
oppfølging og kombinasjoner av arbeid og skole. Suksessfaktorer er
lokal forankring og konstruktive samarbeidsmodeller mellom instansene.

Målgrupper
• Barn og unge fra 12 til 18 år med barnevernstiltak. Dette er et nytt
hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med
barnevernstiltak i hjemmet.
• Annen utsatt ungdom fra 12 til 24 år.
I 2018 ble det gjennomført testing av skolelos i fire barneverntjenester,
og dette videreføres i 2019.

Inkluderingsbedriftene og fylkeskommunene.

Aktører
Kommuner og fylkeskommuner på Agder.

Gode eksempler
Lindesnes kommune (Lindesneslosen) og en rekke andre kommuner
i regionen.

21.

22.

Ungdom og unge voksne

Nytt fagstudie
Utvikle og innføre et fag på Universitet i Agder med 30 studiepoeng basert
supported employment-metodikken.
STUDIET VIL HANDLE om hvordan en best kan følge opp og inkludere
utsatt ungdom og unge voksne. Målsettingen er å øke kompetansen
hos profesjonsutøvere som arbeider med utsatte ungdommer og
unge voksne.
Et sterkere fagmiljø og flere ressurser med kunnskap om inkluderingskompetanse/supported employment i Agder vil kunne styrke
kommunenes arbeid med dette i oppfølging av utsatt ungdom og
unge voksne. Se tiltaket om Agderlos.
Studiet skal bidra som videreutdanning for lærere, sosionomer,
barnevernspedagoger og andre relevante yrkesgrupper som driver
mentorarbeid rettet mot barn og ungdom.

Aktører
UiA, kommuner som ønsker etter- og videreutdanning for ansatte.

Ungdom og unge voksne

23.

24.

Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet
Aust-Agder fylkeskommune og
Vest-Agder fylkeskommune er programfylker for Helsedirektoratets
tilskuddsordning gjennom Program
for folkehelsearbeid i kommunen
2017-2027.

25.

26.

Folkehelseprogrammet

Sosiale nettverk
og sosiale medier
Med sosiale møteplasser kan kommunene styrke sosiale nettverk, fremme
helse og forebygge sykdom.
PROSJEKTET SKAL STYRKE rusfrie møteplasser, og jobbe med
sosiale medier som en like reell møteplass som fysiske møteplasser.
Prosjektet skal nå ungdom på den uorganiserte arenaen. Gjennom
å styrke barn og unges sosiale nettverk og kommunisere via sosiale
medier, vil flere barn og unge i Agder opplever bedre psykisk helse.
Primærmålgruppe er barn og unge inntil 24 år.

Aktører
Blå kors Kristiansand, kommuner (Mandal, Kristiansand,Vennesla,
Sogndalen, Marnardal, Lindesnes, Søgne, Iveland), Abup ved Sørlandet sykehus og Midt-Agder Friluftsråd.

Folkehelseprogrammet

Bedre tverrfaglig
innsats (BTI)
BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og
foreldre som trenger ekstra oppfølging.
PROSJEKTET VIL FORBEDRE OG systematisere det tverrfaglige
samarbeidet. BTI-modellen skal sikre tidlig innsats og samordnede
tjenester uten oppfølgingsbrudd. Barnet/den unge og foreldre skal
involveres og medvirke.Innovasjonen i BTI-Agder er blant annet å
digitalisere en “stafettlogg” og andre verktøy som skal forbedre det
tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge.

Aktører
Kommuner (Farsund, Flekkefjord, Audnedal, Lyngdal, Hægebostad,
Kvinesdal, Sirdal, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Lillesand,
Åmli, Risør).

Gode eksempler

BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) er innført i flere kommuner i
Norge.

27.

28.

Folkehelseprogrammet

Nye mønstre
Prosjektet «Nye mønstre» skal finne løsningen på sammensatte utfordringer hos
lavinntektsfamilier ved bruk av familiekoordinatorer og familiens plan.
Familiekoordinator er èn kontaktperson inn til hjelpeapparatet som
jobber med å med å finne en helhetlig innsats til både voksne og barn
i lavinntektsfamilier. De skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og
voksne i deltakerfamiliene.
Familie- og generasjonsperspektiv på barn og unges levekårsutfordringer, utenforskap, psykisk helse og arbeidstilknytning er ny praksis i
kommunene.

Aktører
Kommuner (Kristiansand, Mandal, Sogndalen, Marnardal, Audnedal,
Lindesnes, Lyngdal, Grimstad, Tvedestrand, Valle, Bykle), NAV, UiA,
Agderforskning.

Referansegruppe
Redd barna, Voksne for barn, IMDI og Barn som pårørende SSHF.

Gode eksempler
Modellen med familiekoordinator er utprøvd i Kristiansand kommune
i samarbeid med NAV Kristiansand. Gjennom prosjektet prøves dette
ut i større skala hos de nevnte deltakende kommunene.

Folkehelseprogrammet

På felles vei
Helsefremmende barnehager og skoler
(HBS) er en satsing for å utvikle metoder
og tiltak som skal bedre barn og unges
psykiske helse og livskvalitet, samt bedre
deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Målgruppe er barn og unge inntil 24 år.
BARN OG UNGE skal få bedre psykisk helse ved at kommunenes
kapasitet og kompetanse til å drive kunnskapsbasert helsefremmende
arbeid blir styrket.
HBS utvikler universelle tiltak og tiltak med overføringsverdi mellom
ulike skoler og barnehager. HBS driver innovativt tverrkommunalt og
tverrsektorielt utviklingsarbeid og gir pilotkommunene muligheter for
å lære av hverandre på tvers av aldersgrupper og institusjoner. Sist,
men ikke minst, skal barn, unge og voksne oppleve en sammenheng
og forutsigbarhet i hvordan de møtes i sin hjemkommune.
Utvikling og utprøving av helsefremmende metoder og tiltak i barnehager og skoler. Målet er å synliggjøre hvilke metoder som gir ønsket
effekt. Utvalgtemetoder skal gjøres kjent, forstått og benyttet av alle
involverte i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge.
Prosjektet skal fremme psykisk helse og livskvalitet for barn og unge,
gjennom å tilrettelegge for helsefremmende barnehager og skoler.

Aktører
Kommuner (Lillesand, Grimstad, Gjerstad, Birkenes, Åmli), Møglestu
videregående skole.

29.

30.

Bakgrunn

Bakgrunn

Bakgrunn -gode levekår
gir sosial
bærekraft

31.

32.

Bakgrunn

Helhetlig og
koordinert satsing
gir bedre levekår

Bakgrunn

FNs bærekraftmål

Regionplan
Agder 2030
Levekår,
likestilling,
inkludering
og mangfold

Helhetlig og langsiktig levekårssatsing

A

skape bedre levekår har vært viktig for kommunene og fylkeskommunene på Agder i flere
tiår. Noen utfordringer har vært vedvarende
over lang tid, og til tross for flere gode tiltak
og stort politisk fokus har en ikke lykkes godt
nok. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av lav
sysselsetting med høyt innslag av deltid, mange
uførepensjonister i yrkesaktiv alder og mange
som står på terskelen til uførepensjon. I tillegg rapporterer mange
barn og unge om psykisk uhelse. Dette er uttrykk for utenforskap og
en levekårsproblematikk det er viktig å ta på alvor.
I mars 2017 fikk derfor Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
i oppdrag av Sørlandstinget å lede og koordinere en helhetlig og
langsiktig levekårssatsing på Agder.
Veikart for bedre levekår er første konkretisering av dette. Målsettingen er å bedre levekårene på Agder og gi et veikart for å nå dette
målet. Veikartet inneholder forslag som vil forsterke og supplere
allerede igangsatte tiltak i den enkelte kommune. Gjennom en samlet
innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner,
fylkeskommuner og staten bidra til å bedre levekårene.
Arbeidet med en helhetlig levekårssatsing har et langsiktig perspektiv.
Veikartet er derfor det første skrittet på veien til å bedre levekårene.
Arbeidet med å konkretisere og iverksette tiltak, og avklare strukturer for samarbeid vil fortsette fremover og ta ytterligere form det
kommende året.

Veikart for
bedre levekår
Barn i barnehage
Barn i grunnskole
Ungdom og unge voksne

Tiltaksmenyer for
kommuner

Viljeserklæringer

Samarbeidsavtaler

Arbeidet med levekår er viktig i den globale, nasjonale og regionale samhandlingen vi må ha for å nå
bærekraftsmålene.

33.

34.

Bakgrunn

Bakgrunn

Hva er gode levekår?

• Det er også etablert en regional ressursgruppe som skal sikre
forankring i det regionale partnerskapet. Medlemmer fra NAV, NHO,
LO, Fylkesmannen i Agder, UiA, KS, frivillig sektor og kommuner.

Vi ønsker å bedre levekårene på Agder. Det betyr at vi frem mot 2030
skal jobbe for at Agders særegne levekårsutfordringer skal bli historie.
Gode levekår på Agder vil blant annet kjennetegnes av:
• Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare grupper utsatt for
diskriminering)
• Flere heltidsstillinger
• Færre lavinntektsfamilier
• Redusert andel unge uføre
• Flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning
• Barn og unge opplever bedre psykisk helse
Levekårssatsingen på Agder er et eksempel på samskapende lederskap hvor fylker, kommuner og stat sammen tar grep for å bidra til
å bedre levekårene. I arbeidet med en helhetlig levekårssatsing vil
folkehelse, tannhelse, utdanning, likestilling, inkludering, mangfold,
næringsutvikling og stedsutvikling sees i sammenheng.

Målgrupper og fokus
Kommunene har et særlig ansvar for en vellykket levekårssatsing.
Det er her befolkningen bor og det er kommunene som opplever
og berøres av innbyggernes levekårsutfordringer. Det er generell
enighet om at langsiktig tiltak har størst effekt gjennom tidlig innsats.
Forprosjektrapporten «Veikart for bedre levekår - Agder» var derfor
også tydelig på anbefalinger knyttet til intervensjoner fra tidlig i livsløpet til utsatt ungdom og unge voksene. Det er barn og unge som har
flest år i arbeidslivet foran seg, og som opplever utenforskapet til fulle
dersom de faller utenfor. Tiltakene i levekårssatsingen retter seg derfor
mot barn i barnehage, barn i barneskole, ungdom og unge voksne.

Viljeserklæringen
For å forankre innsatsen vil veikartet forsterkes med en viljeserklæring.
Det er avgjørende for både gjennomføring og implementering å sikre
politisk og administrativt eierskap i den enkelte kommune.

Organisering av satsingen
Levekårssatsingen er organisert i etablerte regionale strukturer.
• Oppdragsgiver er Sørlandstinget og styringsgruppen er Rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020 og etter hvert Agder
2030. Regional koordineringsgruppe for levekår og folkehelse skal
samordne den regionale levekårssatsingen og sikre informasjonsflyt,
kunnskapsdeling og kompetanseoverføring.
• Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har den koordinerende rollen. Det er etablert en fylkeskommunal arbeidsgruppe
på tvers av fagfelt.

Slik har vi valgt tiltak
Veikartet er en tiltaksmeny. Menyen er en kombinasjon av implementeringsklare tiltak og mer langsiktige løft. Noen tiltak er allerede prøvd
ut og kan vise til gode resultater. Andre tiltak er under utprøving eller
er ikke tidligere prøvd ut, men bygger på kunnskap og forskning som
sannsynliggjør at disse vil ha positiv effekt for levekår. Det er ikke
tenkt at veikartet skal være en uttømmende liste over alle pågående
tiltak som foregår i Agder, men at summen av tiltakene vil bidra til et
samlet løft. Det er derfor lagt til grunn noen kriterier for utvalgte tiltak.
• Erfarings- og kunnskapsbaserte: Tiltakene skal løse et problem,
og er basert på tidligere erfaring og/eller forskning.
• Overføringsverdi: Tiltakene skal kunne iverksettes av mange
kommuner.
• Favner kvalifiseringsløpet for barn, ungdom og unge voksne:
Tiltakene skal bidra til at flere kommer seg igjennom skole og ut
i arbeid.
• Forebyggende: Tiltakene skal virke forebyggende og helsefremmende, gjennom tidlig innsats.
• Kobling til eksisterende planer, strategier og satsinger: Tiltakene
skal supplere og forsterke gjeldene planer, og strategier og satsinger.
• Koordinere virkemiddelbruk: Tiltakene skal bidra til bedre koordinering av virkemidler, ressurser og innsats.
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Koordinering
og oppfølging
Søknadsbistand
Fylkeskommunene legger til rette for samlinger og vil etter
hvert kunne rådgi og veilede kommunene med søknadsprosesser, blant annet med informasjon om søknadsfrister og
prosesser for gjennomføring av ulike tiltak.
Det kan være vanskelig å sette av nok ressurser til å ha
oversikt over mulige finansieringskilder og søknadsfrister. Det
er også viktig å dele erfaringer mellom kommuner.

Bakgrunn

Finansiering
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune
bevilger henholdsvis 3 mill. kroner og 5 mill. kroner til oppfølging av levekårssatsingen i budsjettet for 2019. Det skal
utvikles et forslag til handlingsplan for bruk av disse midlene
basert på Veikart for bedre Levekår, folkehelsestrategien,
Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold og
andre aktuelle planer.
Det er behov for midler til koordinering, og monitrorering av
satsingen, samt midler som kan stimulere til gjennomføring
av et eller flere av de foreslåtte tiltakene.
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune
har avsatt ressurser til å følge opp levekårssatsingen, men
det finnes også en rekke finansieringsordninger gjennom
UDIR (bit.do/udirtilskudd) og BUFDIR (bit.do/bufdir).
Hvordan fylkeskommunenes midler skal anvendes beskrives
i et handlingsprogram som vedtas av fylkestingene.

Monitorering og forskning
Ressurspool
Det foreslås etablert en oversikt over ressurspersoner og
kompetanse i regionen som kan bistå og eventuelt bidra i
gjennomføring av ulike tiltak. For mange kommuner kan det
være vanskelig å avsette ressurser og kompetanse knyttet
til implementering. Det etableres en oversikt som gjøres
tilgjengelig på veikartets digitale plattform.

I utformingen av veikartet legges det vekt på å velge ut
erfarings- og kunnskapsbaserte tiltak. Det vil si tiltak som
allerede har vist gode resultater der hvor de er gjennomført,
og tiltak som det med utgangspunkt i forskning og kunnskap
er grunnlag for å anta vil løse en utfordring.
På regionalt nivå er det behov for å monitorere om utviklingen går i riktig retning. Vi vet mye om hva som er utfordringer,
kanskje noe mindre om hva som er årsakene. Det er pekt på
behov for mer kunnskap om forebyggende arbeidets effekt, og
implementeringforskning. Det vil bli samarbeid med relevante
miljøer og prosjekter.
Det skal utvikles et program for monitorering av hvorvidt
vi når de overordnede målene i de ulike tiltakene. Det kan bli
aktuelt å etablere et levekårsbarometer for Agder som gjenspeiler den helhetlige levekårssatsningen. Som supplement
foreslås det også å etablere et kvalitativt forskningsprosjekt.
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Viljeserklæring for å løse felles levekårsutfordringer i Agder
Hensikt
En helhetlig og langsiktig levekårssatsing vil kreve et samlet regionalt samarbeid. Innbyggerne er
bosatt i en kommune og det er derfor viktig at arbeidet med å løse levekårsutfordringene er forankret i
politisk ledelse. Fylkeskommunene tar et koordinerende ansvar for at satsingen blir målrettet, bygger
på forskningsbasert kunnskap og regionale erfaringer samt synliggjør resultater fortløpende.
Levekårssatsingen forankres i Regionplan Agder 2030 med tilhørende handlingsprogram og etablerte
regionale strukturer.
Bakgrunn
En av Agderregionens største utfordringer er at den samlet sett ligger under landsgjennomsnittet på
sentrale levekårsindikatorer. Et samlet Sørlandsting ga derfor i 2017 følgende utfordring til AustAgder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune:
«Sørlandstinget anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere en helhetlig og
langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner».
Det pågår allerede mye godt arbeid i Agder, men det er behov for å styrke samarbeidet og legge til
rette for kunnskapsdeling og spredning av gode resultater mellom kommunene. Oxford Research har
på oppdrag fra begge fylkeskommunene utarbeidet rapporten "Veikart for bedre levekår i Agder".
Rapporten er utgangspunkt for operasjonalisering og konkretisering av Veikart for bedre levekår.
Det anbefales et veikart med fire spor: 1: barn i barnehager, 2: barn i grunnskole 3: ungdom og 4: unge
voksne. Tiltak iverksettes i den enkelte kommune basert på avtaler med fylkeskommunene.
Roller og ansvar
Fylkeskommunene tar den regionale koordinerende rollen. Kommunene forplikter seg til å bidra med
ressurser for gjennomføring av prioriterte tiltak. Satsingen er langsiktig og det inngås avtaler mellom
fylkeskommunene og den enkelte kommune om konkret samarbeid. Disse avtalene forankres i
samarbeidsavtalene mellom kommuner og fylkeskommuner.
Ved å signere viljeserklæringen forplikter kommunene seg til å styrke innsatsen, prioritere og
innarbeide konkrete tiltak i sine budsjetter og handlingsplaner som har som formål å medvirke til:







Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare grupper utsatt for diskriminering)
Flere heltidsstillinger
Færre lavinntektsfamilier
Redusert andel unge uføre
At flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning
Bedring av barn og unges psykisk helse

Viljeserklæring
[Navn på kommune] slutter seg til Veikartet for bedre levekår på Agder. Partene bekrefter med dette å
bidra aktivt ved å prioritere felles innsats, samarbeide om, dele og spre erfaringer og resultater i Agder
for å nå felles mål om bedre levekår i hele Agder. Kommunen vil i 2019 og 2020 satse på
implementering av følgende tiltak [Navn på tiltak], [Navn på tiltak] og…
Tid/sted
Sign. kommune

Sign. fylkeskommune(r)

