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22.01.2020 

 

Notat fra seminar med fokus på framtidig oppgaveløsning i kommunene i Østre Agder regionråd 

innenfor jordbruk, skogbruk, viltforvaltning og miljø. 

 
Sted tirsdag 21.januar kl.11.30 -15.00 i Fylkeshuset i Arendal – møterom Mjåvann hus 3.  

Disse møtte jord-, skog- og miljøadministrasjonene: Fra Grimstad kommune Magne Ottersland og Bjørn 
Eilert Andersen. Fra Arendal kommune Ragnhild Hammer og Morten Foss. Fra Risør og Gjerstad kommuner 
Liv K. Eide, Frode Lindland og Hans Magnus Sætra. Fra Vegårshei og Tvedestrand kommuner Helge Sines. 
Fra Vegårshei kommune Liv Strand. Fra Åmli kommune Kari Hagalia Olstad 

Fra Fagforbundet møtte Vidar Paulsen 

Fra rådmannsutvalget møtte: Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand, Ole Petter Skjævestad  – Vegårshei, Torill 
Neset – Gjerstad og Christina Ødegård  - Åmli 

 Som innledere møter landbruksdirektør Tore Haugum og avdelingsleder landbruk Øyvind Jorstad i tidligere 
ALMA-landbruksforvaltning – nå nye Lindesnes kommune. 

Fra Østre Agder regionråd møter sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

Rådmannsutvalgets nestleder Jarle Bjørn Hanken ledet møtet. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm ivaretok 
referatansvaret med støtte fra møteleder. 

1. Nestleder i Østre Agder rådmannsutvalg Jarle Bjørn Hanken ønsket møtedeltakerne velkommen. 
Han redegjorde for rådmannsutvalgets intensjoner bak møtet der målet er å innhente synspunkt 
fra medarbeiderne i kommunene som arbeider med jord- skog, miljø- og viltforvaltning på hvordan 
oppgaveløsningen i kommunene å dette felt er i dag, hvilke utfordringer de opplever knyttet til sine 
arbeidsoppgaver og hvordan vi kan legge til rette for god løsning av disse oppgavene i framtiden. 
Østre Agder rådmannsutvalg hadde en workshop i Froland i november der ulike aktuelle 
samarbeidsfelt ble drøftet. Et felt en ønske å se videre på var jord, skog og miljøforvaltning. Derfor 
ble sekretariatet i Østre Agder gitt i oppdrag å samle medarbeiderne på feltet for å innhente 
synspunkt på muligheter og utfordringer knyttet til et utvidet samarbeid på feltet. Rådmennenes 
initiativ har også sin bakgrunn i de store økonomiske utfordringer alle kommuner opplevde under 
behandlingen av budsjett for 2020 og som alle signaler fra nasjonale myndigheter tilsier at vil 
vedvare i handlingsprogramperioden 2021-2024.  
Allerede i dag er det et utstrakt samarbeid på dette feltet mellom Arendal og Froland, Tvedestrand 
og Vegårshei, samt Gjerstad og Risør. Disse samarbeidene oppfatter rådmennene at fungerer 
effektivt og ubyråkratisk.  
Rådmennene er opptatt av å få belyst om et større felles fagmiljø vil kunne oppnå større innflytelse 
og gjennomslag overfor regionale og nasjonale myndigheter på fagfeltet de skal ivareta. 
 

2. Til møtet var Landbruksdirektør Tore Haugum invitert. Han orienterte om hvilke vedtatte endringer 
som gjelder fra 2020 i sektoren. Han tok utgangspunkt i de nasjonale målene for landbruks- og 
matpolitikk. Videre la han vekt på ønsket om økt verdiskaping i sektoren og at en skal bidra til en 
bærekraftig utvikling. Hans utfyllende presentasjon følger notatet. 
Under sin presentasjon la han vekt på de høye kompetansekrav statlige myndigheter har til 
kommunal forvaltning i sektoren. Selv om tallet på saker etter landbrukslovgivning og plan- og 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/01/kommunal-landbruksforvaltning-FM.pdf
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bygningslov kan ha blitt redusert gjennom at mer er delegert til forvaltningen så er kompleksiteten 
økt.  
Digitaliseringen i forvaltningen innenfor jord- og skogbruk har bidratt til å effektivisere sektoren. 
Samtidig øker oppgavene ved at myndighet delegeres fra departement til direktorat og videre til 
FM og ned til kommunalt nivå. Fylkesmannens veiledningsansvar overfor kommunene er styrket 
gjennom de pågående endringer. 
Under drøftelsen av hans innlegg ble det påpekt at Klimaveikart for Agder, som alle kommuner 
stiller deg bak, har et eget kapittel knyttet til oppfølging av bærekraftmålene i sektoren. 
 

3. Tidligere leder for det interkommunale jord- og skogbrukssamarbeid gjennom ALMA (Audnedal, 
Lindesnes, Mandal og Marnardal) avdelingsleder landbruk Øyvind Jorstad i Lindesnes kommune 
gjorde rede for erfaringen fra dette samarbeidet som opphørte fra årsskiftet når nye Lindesnes 
kommune ble etablert med grunnlag i tre av de fire kommunene. 
ALMA Landbruksforvaltning ble først etablert for Marnardal og Audnedal i 2010 og utvidet til å 
omfatte også Mandal og Lindesnes fra 2014. Etableringen i Marnardal var lite kontroversiell i de fire 
kommunene. Driften var basert på en vertskommuneløsning med Marnardal som vertskommune 
og uten kontorer i de deltakende kommuner. Fra 2014 omfattet virksomheten 5 årsverk. 
Erfaringene fra virksomheten kan på den positive side oppsummeres med 
- Godt arbeidsmiljø og god trivsel blant medarbeiderne. 
- Rom for spesialisering og økt faglig styrke. 
- God tilgjengelighet for brukerne og mindre sårbarhet ved at flere hadde kompetanse innenfor 

aktuelle fagfelt. 
- Tilfredse brukere som verdsatte tilbudet de fikk fra ALMA høyt. 

 
Av utfordringer la han vekt på: 

- Større avstander ved befaringer. Brukere av kontoret vektla ikke avstand til kontoret som et 
problem. Kompetent bistand ved kontoret var det viktigste for dem. 

- Noe utfordringer knyttet til A- og B-kommuner. Der vertskommunen fikk større nytte av 
kontoret, selv om også disse fikk sine forvaltningsmessige behov dekket. 

- Arkivutfordringer på tross av samme arkivsystem så laget ulike versjoner av dette utfordringer 
knyttet til lagring. 

- Kontoret møtte fire ulike administrasjoner med hver sin praksis. 
- Må forholde seg til mange politiske utvalg med derav stor møtevirksomhet. 
- Utfordrende å ha fire oppdragsgivere. 

Han mente også at man både må ha fokus på faglig og geografisk spesialisering. Ved samarbeid må 
en legge vekt på felles delegasjonspraksis for saker etter lover som gjelder for fagfeltet. Viktig å 
sørge for fornyelse av delegasjon ved behov. Der tok an selvkritikk på at dette ikke hadde vært 
systematisk nok i ALMA, uten at det hadde medført konsekvenser for dere virksomhet. 

Rigid praksis for fordeling av utgifter mellom kommuner hadde resultert at en endte opp med 
drøfting av enkeltfaktura ved årsavslutning. 

Vertskommune løsning med folkevalgt nemnd er en løsning som en kan utrede ved samarbeid på 
feltet. Dette var det ikke mulig å oppnå politisk enighet om i ALMA-samarbeidet. 

Konklusjon: 

Samarbeidet mellom de fire kommunene var meget vellykket, men viste klare svakheter. For de tre 
kommunen som har blitt slått sammen er dette en vesentlig bedre løsning. 
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Samarbeidet innebar ikke økonomiske gevinster for de samarbeidende kommunen, men det kan en 
over tid oppnå. 

ALMA jobbet svært tett med FM. 

Kontoret hadde ikke delegert ansvaret for miljøvern, men ivaretok noen oppgaver for 
enkeltkommuner. Viltrapportering og motorferdsel i utmark hadde de ansvar for. De hadde også 
ansvar for vanndirektivet. 

 
4. Hvordan er utfordringsbildet i kommunen i Østre Agder. Hver kommune holdt korte innlegg:  

Vegårshei kommune 
- Ressurser forsvinner på grunn av store økonomiske utfordringer. Reduksjon i rådmannens stab. 

Det blir færre å fordele oppgaver på. Fare for at nye oppgaver vil måtte overføres til de som blir 
igjen. 

- Kun lovpålagte oppgaver kan prioriteres og bistand til jord- og skogbrukere må begrenses. 
- Utviklingsoppgaver blir ikke prioritert. 
- Et grønt skifte blant annet gjennom BIOZIN prosjektet med mange muligheter kan ikke 

prioriteres. 

Grimstad kommune 

- Plan, miljø og landbruk skal betjenes av en stab på to personer. Det er sårbart. Ikke minst fordi 
disse to ikke har kapasitet til å sette seg inn i den andre sine verktøy. 

- Utviklingen krever mer spisskompetanse, mens tidligere har generalistkompetanse vært 
viktigere. 

- Det er nyttig å få utredet hva vi kan oppnå i sammen. 
- Grimstad kjennetegnes av stor grad av delegasjon til administrasjonen. 

Gjerstad kommune 

- Økonomien er en stor utfordring. 
- Stillingen tillegge stadig nye oppgaver ut over de lovpålagte. 
- Har tro på verdien av å etablere et sterkt fagmiljø gjennom samarbeid eller sammenslåing. Det 

reduserer kommunens sårbarhet og vil derfor være positiv til samtaler/utredning av nye 
løsninger. 

- Håndterer i tillegg til de tradisjonelle jord-, skogbruks og viltsaker forurensningssaker etter 
dette lovverket. 

Arendal kommune 

- Usikker på om dagens virksomhet er kreativ nok i forhold til næringens behov for bistand til 
utvikling. 

- Dagens løsning har gitt mulighet for å skapet et næringsvennlig politisk miljø for jord og 
skogbruk.  Bystyret har valgt to representanter til næringens egne samarbeidsorgan. Det viser 
hvor opptatt de er av feltet. 

- Tror at noen vil ha glede av et utvidet samarbeid. 
- De digitale verktøy som brukes i forvaltningen har gitt grunnlag for mye forenkling og 

effektivisering. 
- I Arendal opplever en stor verdi av å ha god tilgang på det felles juristmiljøet som er etablert. 
- Opplever et press på å bidra til satsing på utvikling av lokale matvarer. 
- Frykter at en vil miste mye verdifullt fagmiljø i administrasjonen knyttet til jord- og skogbruk 

ved ny organisering.  
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Åmli kommune 

- Jordbruk og reiseliv er svært viktig for kommunen. 
- Opplever at det er et sterkt jordbruksmiljø i kommunen og mye dyrkingsarealer gir 

utviklingsmuligheter. 
- En av de største skogbrukskommunene i Agder. 
- Lyser nå ut etter ny skogbruksleder fordi tidligere medarbeider har blitt pensjonert og opplever 

å få gode søkere til stillingen. 
- Det er etablert gårdsmeieri i kommunen. 
- I saksbehandlingen kan inhabilitet i noen tilfeller bli en utfordring. 
- Avstandene er store i Åmli og det er aktive landbruksmiljø i alle deler. 
- Etableringen av BIOZIN vil sette helt nye krav til skogbruket i kommunen. Det bidrar til å gi 

åpning for ny næringsutvikling med basis i skogbruket. Dette satser kommunen mye på. 

Tvedestrand kommune 

- Lite kapasitet til å bistå i utviklingsprosjekt i sektoren. 
- Opplever å få nye oppgaver overført fra staten uten ressurser til å følge opp. 
- Opplever at samordningen mellom fagsystemer er tungvint. 
- Ser for seg at en kan frigjøre ressurser til å satse mer på utviklingsarbeid gjennom økt 

samarbeid eller ny organisatorisk løsning. 
- Miljøfokuset knyttet til jord og skogbruk er sterkt økende. Kompetansebehovet knyttet til 

denne utviklingen må en ta høyde for. 
- En fellesløsning bør ivareta ansvar innenfor vannforvaltning. 

Risør kommune 

- Ikke undervurdere verdien av lokalkunnskap. Den er avgjørende for å kunne gjøre en god jobb. 
- Miljø er en utfordring fordi forståelsen av begrepet er ulikt i ulike fagmiljø. 
- Har tro på at ny organisering kan gi forutsetninger for å skape et godt arbeidsmiljø med styrket 

kompetanse. 
- Nullkonsesjonsgrense gir store arbeidsoppgaver for administrasjonen. 
- Funksjonell arkivløsning er en forutsetning for fellesløsninger. 
 

5. Mulige samarbeidsformer innenfor arbeidsfeltet mellom de deltakende kommuner. 

 Ansvar knyttet til forvaltning av vanndirektivet bør kunne ivaretas felles. 

 I den videre prosess må en forholde seg til en redsel for å miste funksjoner. 

 En må tenke igjennom hvordan en kan finne en løsning for lokalisering som ikke forhindrer 
samarbeidsløsninger. 

 En må tenke gjennom hvordan arbeidstakernes arbeidshverdag skal bli. Det må være en 
åpenbar intensjon for en ny organisering på feltet at det skapes forutsetninger for å få til et 
godt arbeidsmiljø. 

 Hensynet til brukernes behov og ønsker er et viktig hensyn for de anbefalinger som legges 
fram. 

 I utredningsarbeidet er det lettere å konstruere ulemper enn å få fram forhold som kan 
virke positivt inn på arbeidsmiljøet. Vår trygghet i arbeidssituasjonen utfordres gjennom 
endringer. 

 Det ligger store mulighet for å oppnå samordningsfordeler ved en ny løsning. 

 Tenke grundig igjennom hvilke forutsetninger som må komme på plass for at en 
nyorganisering skal har forutsetninger for å bli vellykket. Har vært gjennom mange 
omstillinger og en er ikke redd for endringer. 
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 Gode opplegg i arkivsystemet for å ivareta den enkelte kommune. 

 Ha klare føringer for hvordan en ny tjeneste skal kommunisere med de kommuner som ikke 
blir vertskommune for en ny løsning. Må ikke få en situasjon med A- og B- kommuner i 
samarbeidet 

 Viktig at de ansatte får anledning til å spille en sentral rolle under prosessen fram mot ny 
organisering. Tillitsvalgte må medvirke. Avklare hvilken forening som representerer 
flertallet av medarbeidere i sektoren. 

 La prosessen videre avklare hvilke samarbeidskonstellasjoner som kan være mest 
hensiktsmessige. De som skal delta i utredningsarbeidet må belyse fordeler og ulemper 
med ulike løsninger. 

  Behovet for å opprettholde kompetansearbeidsplasser i distriktene skal være et felt man 
må ta hensyn til. 

 Sørge for at de pågående prosesser er kjent og forankret i det politiske miljøet. 

 Ny organisering skal bidra til god rekruttering til tjenesten. En legger til grunn at et større 
fagmiljø vil være viktig for å oppnå dette. 

 Alle medarbeidere må gis mulighet for å ta del i utviklingsoppgaver knyttet til fagfeltet. 

 En ny organisering må ha som ambisjon  bidra til at en større del av regionale og nasjonale 
prosjektmidler skal tilfalle prosjekter fra næringsdrivende innenfor jord- og skogbruk i de 
åtte kommunene. 

 Utredningsarbeidet må legge hovedvekt på oppgaveløsning for de åtte kommunene på 
feltet jordbruk, skogbruk, viltforvaltning og miljøarbeid i sektoren. Hensiktsmessig 
lokalisering må følge av dette. 

 Det kan være at noe materiale fra tidligere utredninger vil kunne komme til nytte i 
arbeidet. En møtedeltaker mente å ha dette tilgjengelig. 

 I utredningsarbeidet vil det være ønskelig med kontakt med jord- og 
skogbruksorganisasjonene. 

Møteleder henstilte deretter kommunene om å komme med en klar tilbakemelding på hvordan deltakerne 
på vegne av sin kommune/kommuner stilte seg til å gå videre i utredningsarbeidet: 

Vegårshei – åpne for nye løsninger 

Tvedestrand - åpne for nye løsninger 

Grimstad – mangler mandat fra administrativ ledelse i kommunen, men fagmedarbeiderne er åpne for nye 
løsninger. 

Risør – mangler som Grimstad signaler fra egen ledelse i forhold til hva det er aktuelt å være med på, men 
fagmedarbeiderne er åpne for nye løsninger. 

Arendal/Froland – stiller med et åpent sinn i forhold til å utrede nye løsninger. 

Åmli kan være åpen for nye løsninger, men for denne kommunen er jord- og skogbruk en særlig sterk 
satsning der en legger vekt på å ha betydelig kapasitet og kompetanse. Det er naturlig når kommunen er 
blant landsdelens største skogbrukskommuner. 

6. Oppsummering ved rådmann Jarle Bjørn Hanken. 

Møteleder lovet å ta synspunktene som har framkommet gjennom møtet tilbake til Østre Agder 
rådmannsutvalg for der å legge rammer for en videre prosess i form av mandat og organisering. Det er 
naturlig at en arbeidsgruppe får i oppdrag å utarbeide et forprosjekt. Da er det naturlig å samle denne store 
gruppen slik at medarbeiderne samlet kan få innflytelse. 
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Av hensyn til framdrift er det ønskelig å komme raskt videre med arbeidet. Derfor er det nødvendig å 
avholde et møte i rådmannsutvalget så raskt det lar seg gjøre. 

 

Referent med bidrag fra rådmann Jarle Bjørn Hanken og rådmann Ole Petter Skjævestad 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 
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Drøftingsmøte 8.januar 2020  

Framtidig VO-tilbud for kommunene i Østre 
Agder regionråd 

 

Deltakere: 

Harald Færsnes – Gjerstad kommune, Hallgeir Berge – Froland kommune, Maja Jørgensen – Vegårshei 
kommune, Liv Terese Fiane – Risør kommune, Søs Nysted – Risør kommune, Siv T. Eppeland – Åmli 
kommune, Hilde Weidemann – Grimstad kommune, Glen Kåre Håland – Arendal kommune, Helga Tørå 
Karsrud – Arendal kommune, Lena Halvorsen – Arendal kommune. 

Fra Østre Agder regionråd møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og utviklingsveileder Gisle Hovdenak. 

Innledning 

Sekretariatsleder i Østre Agder regionråd orienterte om bakgrunnen for møtet.  

Østre Agder rådmannsutvalg har gjennomført en workshop der intensjonen var å starte et bredt arbeid for 
å utrede hvilke felt der interkommunalt samarbeid kan bidra til effektiv ressursutnyttelse og god kvalitet på 
tjenestetilbudet til innbyggerne i hele regionen.  

Rådmennene er kjent med at behovet for tjenester fra VO-feltet overfor flyktninger, asylsøkere med 
opphold på humanitært grunnlag og innvandrer i forbindelse med familiegjenforening er sterkt fallende. 
Samtidig erkjenner de behovet for å opprettholde et differensiert tilbud for å kunne bidra til et godt 
integreringsresultat. Kommunenes VO-tilbud bidro i sterk grad til at den historiske topp knyttet til 
innvandring (2007-2014 jfr tabell til sist i notatet) ble godt ivaretatt i vår region.  

Kommunene er forberedt på at man må ta ned tjenestene til et lavere nivå tilpasset endret etterspørsel og 
behov. Dette endringsarbeidet ønsker rådmannsutvalget skal skje i tett dialog med medarbeiderne i 
tjenesten. I utredningsarbeidet er det et mål å belyse, endringer i øvrig befolknings behov for tjenestene 
VO kan levere. Her under forberede seg på behovsendringer som kommer som konsekvens av 
demografiske endringer blant regionens innbyggere, for eksempel med effekter for tallet på slagrammede. 

Status i dag  

De tre VO-tjenestene som gir tilbud i vår region er Arendal voksenopplæring, Grimstad voksenopplæring og 
VIRK voksenopplæringen i Risør. 

Først ble Arendal voksenopplæring presentert av leder Lena Halvorsen og avdelingslederne Glen Kåre 
Håland og Helga Tørå Karsrud. Presentasjonen følger notatet. 

Liv Terese Fiane fra VIRK og Risør kommune presenterte deres virksomhet. Presentasjonen følger notatet. 

Hilde Weidemann fra voksenopplæringen i Grimstad kommune presenterte deres virksomhet. 
Presentasjonen følger notatet. 

Punkter framkommet ut over de mange opplysninger som framgår av presentasjonene: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/01/Presentasjon-Arendal-VO.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/01/Presentasjon-VIRK-VO.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/01/Presentasjon-Grimstad-VO.pdf


Notat 
 
 

 
 

2 

Arendal voksenopplæring 

 Et krevende arbeidsmarked møter elevene i voksenopplæringen som ønsker å gå ut i arbeidslivet. 

Arendal kommune satser på at flest mulig skal få formelle kvalifikasjoner. 

 70% av flyktningene har lavt utdanningsnivå(nasjonalt). I Arendal er det registrert 35-40 deltakere 

som ikke nyttiggjør seg kvalifiseringsløpet. Disse har lav skolebakgrunn, lite motivasjon, lav 

progresjon og i tillegg helseutfordringer. 

 Verdifullt å ha en helsesykepleier knyttet til VO i Arendal. Mange av brukerne har store 

helseutfordringer og trenger bistand for å få sine behov dekket i andre deler av helsevesenet. 

 Arendal VO har tett samarbeid med familievernkontoret. Mange familier har store utfordringer 

knyttet til tidligere opplevelser og det å tilpasse seg et nytt land. 

 Frivillige lag og foreninger er viktige støttespillere blant annet for nettverksbygging. 

 Arendal VO legger stor vekt på kartleggingsfasen for å kunne gi eleven et riktig tilpasset 

undervisningstilbud. 

 Det gis noen tilbud basert på digitale løsninger. 

 Logopeditilbudet er sårbart. Kommunene finansierer ikke dette. Det gjør HELFO. 

 Videreføringen av samarbeidet med Agder fylkeskommune om et tilpasset tilbud ved Sam Eyde 

videregående skole er en nøkkel for å kunne gi denne gruppen ungdom og unge voksne et tilpasset 

tilbud. 

Risør VIRK 

 Har lokaler i tilknytning til Risør VGS, til dels basert på brakker. 

 VIRKs venner er en viktig ressurs i arbeidet. Pensjonerte lærere inngår i denne gruppen. 

 Norsk og samfunnskunnskap var oppe i 7 klasser. Har vært nede i 2 er nå på 3. 

Grimstad voksenopplæring 

 Differensiert tilbud fra alfabetisering til B1-B2 

 Kombinasjonsmuligheter for norskopplæring og grunnskole parallelt. 

 Tilbyder til UiA 

 Har høy kompetanse i forhold til undervisning av personer med behov knyttet til syn og hørsel.  

 Utvikler tilbudet for voksne med spesialpedagogisk opplæringsbehov i samarbeid med 

helsesektoren – helhet og sammenheng i tjenestetilbudet 

 

Åmli kommune 

 Trenger spesialtilpassede tilbud for eksempel til psykisk utviklingshemmede. 

 PPT har vært tilbakeholdene med å foreta en sakkyndig vurdering i forhold til rett til vedlikehold av 
grunnskole §4A-2 for innbyggere som ikke har grunnskole fra sitt hjemland 

 Lagt ned tilbudet om norsk og samfunnsfag i kommunen. Elever får velge mellom Risør og Arendal 

 Slagpasienter. Bruker pensjonerte lærere for å kunne gi et tilbud 

Vegårshei kommune 

 Våren 2020 har de 15-16 på INTRO-program. Neste år er det snakk om 2! 

 Ønsker individuelt tilpassede tilbud, men hvor spesialiserte kan vi tillate oss å være i forhold til 

kostnadsnivå. 
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 Elevgruppen fra Vegårshei har svært ulike behov. 

Gjerstad kommune 

 Viderefører sitt kjøp av tjenester ved VIRK. 30 elever nå. Skal bosette 10 til i 2020.  

 Avgjørende å ha et tilbud i nærheten. Lite mobile elever og mange med foreldreansvar. 

 

Froland 

 Har spesped-kompetanse slik at de ikke trenger å kjøpe dette fra Arendal VO. 

 Voksne med psykiskUH har egen lærer som er organisert i oppvekstsektoren. 

 Ut over dette ønsker kommunen fortsatt å kjøpe tjenester ved Arendal VO. 
 

Føringer fra handlingsprogramprosessene i kommunene. 

Arendal 

 Det blir ikke sagt noe om hva som må gjøres.  

 De er bedt om av bystyret å se på alternative lokaler. Kunnskapshavna er dyr. 

 Fokus på bærekraft mål, utdanning, bekjempe fattigdom. 
 

Risør 

 Avhengige av å få flere deltakere enn kun det som bosettes i Risør. 

 Jobber med husleie. 
 

Grimstad 

 Ingen klare føringer ble gitt i handlingsprogramprosessen.  

 Positiv holdning i kommunestyret for bosetting av flyktninger 

 Foreldreveiledning for alle flyktninger og fritidsaktiviteter for alle barn er særlig vektlagt 

  

Felles muligheter til å hente prosjektmidler 

 Tilskuddsmidler til modulbasert tilbud for eksempel fra IMDI 
 Kompetanse + - midler fra Kompetanse Norge 
 Erasmus – EU/EØS-midler 
 Utfordring å forankre prosjektene i egen organisasjon. 
 Omfattende rapporteringsplikt hvis en mottar midler. 

 
 Optimalisering av VO-tilbudet.  

 Hvor strømlinjeformet kan samarbeidet mellom voksenopplæringstilbudene bli? 

 Samarbeidet må bygge på samarbeidsavtaler som sikrer kostnadsfordeling. Likhetsprinsippet bør 

legges til grunnved kjøp av tjenestetilbud innenfor voksenopplæring. Det innebærer at kommunen 

som gir voksenopplæringstilbudet skal betale samme pris for sine plasser som det en kommune 

som kjøper plasser til sine innbyggere må betale. Det er ønskelig med en felles betalingspraksis ved 

alle voksenopplæringstilbud i regionen. Hovedmodell for betaling av interkommunale samarbeid er 

ikke egnet for denne tjenesten. Inntektsgrunnlaget for betaling for VO-tjenester overfor 
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innvandrere og flyktninger er ulikt. Noen kommuner tildeles svært få eller ingen, mens andre kan 

motta mange. Derfor må en tilpasset betalingsordning legges til grunn hvis samarbeid om 

voksenopplæring skal kunne etableres. 

 Samarbeid om tilbudene skal ha som mål om optimalisering av gruppestørrelsen både i forhold til 

økonomi og kvalitet. 

 Mulighet for samarbeide mellom voksenopplæringene om hørsel og syn. Er det aktuelt å etablere 

felles miljø innenfor hørselspedagogikk og for synspedagogikk? 

 Psykiskutviklingshemmede, er det nok ikke grunnlag for å samarbeide om. De fleste kommuner 

ordner det greit hver for seg. 

 Samlokalisere kveldskurs. Kveldskurs er dyre! Sikre felles markedsføring av slike tilbud overfor 

innbyggere, næringsliv og kommuner. 

 Logopedtjenester er kommunens ansvar, men løses med privat praktiserende logoped med 

driftstilskudd fra HELFO. Kan dette komme til å endre seg? Behovet forventes å øke. 

 Avgjørende å opprettholde et desentralisert voksenopplæringstilbud for at alle kommuner fortsatt 

skal kunne bosette innvandrere og flytninger. 

Andre faktorer det bør legges vekt på når utfordringsbildet i voksenopplæringssektoren skal utredes: 

VO som et verktøy mot levekårs utfordring 

 Drop out. Tilbud med sikte på å forebygge at unge marginaliserte menn blir uføretrygdet. Legge vekt 
på fleksible spesialtilpassede tilbud med kombinasjon av skole og praksis. Se på hvordan 
aktivitetsplikten kan innarbeides i et slikt tilbud. Samarbeidspartnere i et slikt tilbud kan være 
oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen og lokalt og regionalt NAV. Voksenopplæringen har 
forutsetninger for å være mye mer fleksible enn Videregående skole og grunnskole. Unge kvinner 
med psykiske utfordringer kan være en annen gruppe som vil kunne ha behov for et tilpasset tilbud. 

 
 
Andre voksenopplæringstilbud kommunene bør styrke samarbeidet med. 
 Nytt fengsel i Froland innebærer et vesentlig økt VO-tilbud i regi av Agder fylkeskommune, samtidig 

som også de opplever en nedgang i etterspørselen knyttet til videregående skoles 
voksenopplæringstilbud for flyktninger og innvandrere. Bør også de delta i en dialog omkring 
regionens voksenopplæringstilbud. 

  

Konsekvenser av det nye forslaget til integreringslov. 

Vedlagt notatet følger høringsuttalelsen fra Arendal kommune i høringsrunden for ny lov 

Lovforslaget innebærer blant annet at fylkeskommunen skal ha større ansvar for: 
o Karriereveiledning 
o Overta ansvaret for gruppa 16 - 18 år. 
o Personer skal ikke vokse inn i introprogrammet når man er 18 år.. 
o Introprogrammet skal differensieres i tid.  

 Nå 2-3 år 
 Nytt er differensiering med utgangspunkt i utdanningsbakgrunn og sluttmål – minimum 3 

- 6 mnd. maks 4 år. 
 Sluttmålet for introduksjonsprogrammet skal ta utgangspunkt i deltakerens 

utdanningsbakgrunn og kriteriene er utformet på bakgrunn av at flest mulig skal oppnå 
formell kompetanse i løpet av programmet.   
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Ledelsen ved Arendal voksenopplæring tilbyr seg å gi Østre Agder rådmannsutvalg en orientering om 
forventede konsekvenser av integreringsloven for tjenestene som ytes gjennom voksenopplæringen. Denne 
orienteringen kobles til framleggelse av endelig notat fra møte 8.januar i dette utvalget. 
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Vedlegg 1 Data fra virksomheten 

   Bemanning 

 Arendal 
Voksenopplæring 

Grimstad 
voksenopplæring* 

VIRK 

Ansatte 63 22  

Årsverk 54   

Pedagoger 46   

Ledelse 3   

Helsesøster 1   

Karriereveileder 1   

Kartleggingsansvarlig 1   

Synspedagoger 1 2?  

Hørsel  1?  

 

*I Grimstad kommune er 41 årsverk knyttet til kvalifiseringstjenesten som ikke er organisert innenfor 
rammen av voksenopplæringen. 

 

Elevgrunnlag 

Vår 2020 Arendal 
Voksenopplæring 

Grimstad 
voksenopplæring* 

 

Lov om introduksjons-
ordning  og norskopplæring 
for nyankomne innv. 

200 100 elever – 6 grupper  

Opplæringsloven 4A-1 
(grunnskoleopplæring 

200 80 elever – 4 klasser  

Opplæringsloven 4A-2 30 elever 23 elever  

Totalt elevgrunnlag vår 
2019 

549   

Totalt elevgrunnlag høst 
2019 

459   

Totalt forventet 
elevgrunnlag høst 2020  

Anslag 359 elever   
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Vedlegg 2 Innvandring til Norge 
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