Mandat for

FAGUTVALGET FOR VOKSENOPPLÆRING
I ØSTRE AGDER-samarbeidet - IPR (Interkommunalt politisk råd).
Vedtatt i Østre Agder rådmannsutvalg 2.juni 2021 sak 44/21.

§ 1. Formål
Fagutvalget for voksenopplæring er et faglig utvalg innen voksenopplæring i Østre Agder-samarbeidet, for
medlemskommunene og for voksenopplæring i regi av Agder fylkeskommune i samme geografisk område.
Det er et rådgivende organ for Rådmannsutvalget i Østre Agder på fagfeltet.
§ 2. Organisering
Fagutvalget for voksenopplæring er opprettet av Østre Agder rådmannsutvalg.
Fagutvalget består av en representant på ledelsesnivå fra
 VIRK- voksenopplæring i Risør kommune som yter tjenester til Gjerstad kommune og Vegårshei
kommune.
 Arendal voksenopplæring som yter tjenester til Froland kommune, Tvedestrand kommune og til
Åmli kommune.
 Kvalifiseringstjenesten - Grimstad voksenopplæring.
 Agder fylkeskommunes voksenopplæring i Østre Agder.
 Utdanningsforbundet gis anledning til å delta med en representant i fagutvalget.
Kommuner i Østre Agder som ikke har egen voksenopplæring kan søke om å få status som observatør i
fagutvalget.
§3
Målsetting
Fagutvalget skal arbeide for å koordinere og videreutvikle voksenopplæringstilbudene i det geografiske
området som er omfattet av Østre Agder-samarbeidet gjennom
 arbeid for å sikre elevene et differensiert opplæringstilbud tilpasset den enkeltes forutsetninger
ved den lokale voksenopplæringen. Når det er hensiktsmessig, gi tilbudet gjennom samarbeid med
de andre voksenopplæringene i Østre Agder.
 samarbeid som bidrar til optimalisering av gruppestørrelse ut fra hensynet til økonomi og kvalitet.
 samarbeid om kompetansetiltak for lærere og andre medarbeidere i voksenopplæringen ved behov
for ny eller økte kompetanse i virksomhetene.
 samarbeide med næringslivet om norskopplæringstilbud for de som ikke har rett på et slikt tilbud
etter loven.
 samarbeid om gjennomføring av prøver, herunder gi støtte til sertifisering og sensurering.
 utveksle erfaringer knyttet til elever eller grupper av elever som har manglende progresjon i sitt
utdanningsløp og som bør få et alternativt opplæringstilbud i samarbeid med NAV eller andre
aktuelle samarbeidspartnere.
I samarbeid med Østre Agder helse- og omsorgsleder vurdere
 samarbeid om felles spesialpedagogiske tjenestetilbud overfor innbyggere med behov for ulike
spesialiserte tilbud relatert til sykdom eller som konsekvens av ulykker eller andre hendelser.
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Samarbeid om overgang fra grunnskoleopplæringen og norskopplæringen til videregående skole
 Praksis for deling av informasjon og løpende veiledning for elevgrupper i kommunale
voksenopplæringstilbud fra videregående skole.
§4. Organisering og arbeidsform
Leder og nestleder i fagutvalget velges for 1 år av gangen og det skjer på første møte etter årsskiftet. I dette
møtet velges det også en sekretær/referent for samme periode. Fagutvalget kan anmode sekretariatet i
Østre Agder-samarbeidet om bistand til utredningsarbeid når de finner at det er behov for dette.
Innkallinger og utkast til referat fra møter sendes i kopi til sekretariatet som legger disse ut på nettsidene til
Østre Agder-samarbeidet. Referatet behandles og godkjennes i første påfølgende møte. Fagutvalget får
bistand fra sekretariatet til bestilling av møterom og annen praktisk tilrettelegging ved behov.
Fagutvalget gir anbefalinger overfor rådmannsutvalget i Østre Agder-samarbeidet i saker som faller
innenfor utvalgets mandat.
Det settes opp møteplan for fire årlige møter. Ett av disse er et fellesmøte med rådmannsutvalget. Det er
anledning til å benytte både fysiske og digitale møter. Dette avgjøres av leder. Leder og sekretær er
ansvarlig for at det blir laget innkalling til møtene. Innkalling med dagsorden sendes ut minimum 7 dager
før møtet.
Fagutvalget skal organisere et årlig fellesmøte med de kommuner som kjøper tjenester fra de tre
voksenopplæringene der intensjonen er
 gjennomgang av økonomiske sider ved samarbeidet.
 behov for endringer i de tilbud som blir gitt, basert på endrede behov eller nye bestemmelser.
 forventninget behov for kapasitet i tjenesten i påfølgende skoleår basert på framskriving av
elevmassen.
De tre voksenopplæringen skal legge vekt på å likebehandle kommuner som kjøper
vokseopplæringstjenester. Intensjonen er så langt en kan få det til å benytte likelydende samarbeidsavtaler.
Leder for fagutvalget møter ved behov i rådmannsutvalget.
§5 Iverksetting av felles utviklingsprosjekt på voksenopplæringsfeltet.
Fagutvalget kan ta initiativ til prosjekter innen sitt arbeidsfelt. Herunder søke om finansiering av dette.
Prosjekter som fagutvalget tar initiativ til skal godkjennes av Representantskapet i Østre Agder IPR etter
forutgående innstilling fra rådmannsutvalget. Fagutvalget kan være prosjektgruppe.
§6 Samarbeid med andre relevante virksomheter
Fagutvalg for voksenopplæring skal søke samarbeid med Østre Agder oppvekstforum og Østre Agder helseog omsorgslederforum når oppgaven som skal løses gjør dette relevant.
Fagutvalget kan ved behov etablere samarbeid for eksempel med NAV eller Karriere Agder.
Fagutvalget har anledning til å etablere samarbeid med frivillige og med stiftelser som utgjør en ressurs for
arbeidet på feltet.
§7 Oppløsning
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Fagutvalg for voksenopplæring kan anbefale Østre Agder rådmannsutvalg å legge ned fagutvalget.
Beslutning om nedleggelse skjer i rådmannsutvalget.
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