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Emne: Ang utvelgelse av representasjon til "Ett digitalt Agder" - oppfølging fra HLF - møte 05.02 

 

Viser til oppdrag HLF fikk om å gi anbefaling til rådmannsmøte om representasjon fra Østre Agder til 
nyopprettet digitaliseringsnettverket «Ett digitalt Agder». 

Saken var til drøfting i HLF 05.02, og deretter hatt en mailsløyfe i HLF. Her følger forslag med begrunnelse. 

------------------------------------------------------------------------ 

Ett digital Agder er et digitaliseringsnettverk som inngår i struktur for regional samhandling mellom 
kommunene og fylkeskommunen på Agder. 
Nettverket skal være en tilgjengelig og operativ ressurs for Kommunedirektørforum Agder og tjene 
som et regionalt tverrsektorielt koordinerende organ for arbeid med digitalisering i kommunene i 
Agder. «Ett digitalt Agder» - nettverket skal bidra til iverksette i praksis strategien «En digital 
offentlig sektor - Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025». 
 

De som har deltatt i forprosjektet har meddelt følgende kriterier når regionene/kommunene skal oppnevne 
representasjon til nettverket: 

 De som utnevnes må ha beslutningsansvar/lederansvar i egen kommune – ikke være knyttet 
administrativt kun til et regionråd/interkommunalt nettverk 

 De bør ha et overordnet ansvar for tverrsektorielt digitaliseringsarbeid i egen kommune 

 Ha erfaring fra strategisk planlegging på området 

 Det er en fordel at de har/har hatt en aktiv rolle i regionalt arbeid interkommunalt og/eller på 
Agder 

 

Kommunene Arendal og Kristiansand skal oppnevne egen representasjon. Arendal har pekt ut 
kommunalsjef for HR, Karl Mork. 

 

HLF anbefaler Rådmannsutvalget følgende: 

Representant fra Østre Agder: Aase Hobbesland, kommunalsjef i Grimstad kommune 

Vararepresentant: Laila Nylund, pleie  - og omsorgssjef Åmli kommune 

 

Begrunnelse: 

 Aase har arbeidet svært sentralt med strategisk ledelse innenfor digitaliseringsfeltet gjennom 
etablering av og ledelse av RKG – strukturen på Agder.  
Erfaringer fra dette arbeidet vil ha overføringsverdi når «Ett digitalt Agder» etablere en Agder – 
strategi, selv om en tverrsektoriell innramming ikke skal kopiere RKG – strategien. 

 Laila har vært tett på, deltatt aktivt i og representert Åmli og Østre Agder innenfor mange 
digitaliserisprosjekter. 

 Begge er også tett på/står midt oppi det operative arbeidet med innføring av digitale løsninger i de 
kommunale tjenestene , særskilt på helse. 

 Begge representerer sin egen kommune inn i Østre Agder - samarbeidet 
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 Grimstad kommune som er vertskommune for UiA med bl.a fakultetene innenfor teknologifeltet er 
naturlig nok tettere på dette miljøet enn andre kommuner på Agder. 
Grimstad har ikke organisert digitaliseringsarbeidet sitt tverrsektorielt, og har av den grunn utpekt 
Aase som kandidat fra deres kommunene.  

 Det kan innvendes at vi melder inn representasjon fra helsesiden, men HLF er av den oppfatning at 
både Aase og Laila evner å ha et strategisk og tverrsektorielt fokus inn i dette arbeidet. 

 Helsesektoren er også det området som er kommet lengst i utvikling og implementering av digitale 
løsninger og digitaliseringsnettverket «Ett digitalt Agder» vil ha nytte av at en av regionene sikrer 
representasjon fra helsefeltet.  

 Siden Arendal har utnevnt en person som innehar en tverrsektoriell funksjon (HR – feltet som 
helhet) vil Aase med Laila som vara sikre en balansert representasjon fra Østre Agder.  

 

Harry 

 

beste hilsen 

Harry Svendsen 

samhandlingskoordinator Østre Agder 

mobil 91662944 

 

 

 

 

 

xx.xx. 2020 
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UTKAST 

Til: Agder fylkeskommune 

v/Anita Henriksen, Camilla Thomassen  
Kopi: Torleiv Momrak 

Fra: Østre Agder interkommunale politiske råd – næringssamarbeidet 

Innspill til Regionplan Agder 2030 - handlingsprogram 2020 - 2023 

___________________________________________________________________________- 

Bakgrunn: 
Østre Agder næringsforum hadde 18.februar 2021 temamøte om reiseliv. På bakgrunn av presentasjoner 
og diskusjoner om temaet ønsker et samlet næringsforum og påpeke regionale utfordringer knyttet til 
reiselivsutvikling i regionen, samt gi innspill for området reiseliv til handlingsprogrammet for Regionplan 
Agder.  

Reiselivsnæringen er sammensatt og et godt totalprodukt avhenger av at ulike oppgaver ivaretas og løses 
på ulike nivå. Med det mener vi at hele verdikjeden blir ivaretatt og fungerer.  

 

Ulike roller og ansvarsområder: 
Reiselivsbedriftene, isolert sett, er på mange måter ivaretatt gjennom USUS og Innovasjon Norge. Det vi 
ønsker å påpeke i denne sammenheng er oppgaver som må løses i fellesskap. I region Østre Agder har vi 
ikke destinasjonsselskap, men kommunale vertskapsoppgaver blir ivaretatt av kommunene dels gjennom 
egne turistkontor, dels av kontaktpersoner i kommunene/kjøp av tjenester.  

Kommunene har et vertskapsansvar i reiselivssammenheng. I områder hvor det satses på reiseliv er 
kommunen en svært viktig aktør. Som «koordinator» forvalter kommunen helheten og mange sektorer 
med betydning for stedets utvikling som reisemål. Attraksjonskraften ligger i helheten. 

Kommuner løser også fellesoppgaver som på mange vis like godt(eller bedre) kunne vært løst felles på tvers 
av kommunegrenser. Oppgaver på tvers av kommuner og fylker er ikke alltid like enket å løse. 

 

VINN planen - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015–2030 har Reiseliv 
som ett av fem plantema. For plantema Reiseliv pekes det på reiselivsmessig infrastruktur som en av fem 
strategier for å nå målet om at; Agder skal ha en bærekraftig besøksnæring 

Reiselivsmessig infrastruktur som strategi for å nå målet om en bærekraftig besøksnæring 

 
På samme måte som annen næringsutvikling trenger også reiselivet tilrettelagt infrastruktur. Reiselivets 
infrastruktur kan hverken opparbeides eller drives av enkeltbedrifter. Dette er ofte tiltak som ikke er 
økonomisk lønnsomme isolert sett, men som likevel er grunnlaget for et godt og velfungerende 
totalprodukt. Slike produkt blir ofte sett på som fellesgoder og bør derfor løses i fellesskap.  
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Det er behov for at vi har et regionalt syn på dette. Ofte er problemstillingen og mulighetsrommet 
kommuneoverskridende og iblant også fylkesoverskridende. Det er her vi tenker det regionale nivået kan 
spille en viktig rolle. Både som regional utviklingsaktør, men også som innovatør og strategisk partner. I tett 
samarbeid med både USUS og kommuner. 

Naturgitte forutsetninger kan være utgangspunktet for reiselivsmessige fortrinn i en region. Østre Agder 
har slike fortrinn blant annet i vannveier, (les Nidelva) kyststrekningen, nasjonalparken og veistrekninger. 
Naturbasert reiseliv vokser og skal vi nå definerte mål må vi ha en målrettet satsing. For å komme videre og 
se helheten trenger vi en partner som har ansvar for flere områder som samlet sett utgjør helheten. Vi 
tenker på områder som samferdsel, miljø, kultur, næring, kompetanse. 

Hva vet vi om reiselivet i vår region? 
Vi vet at det sysselsetter en del, i mindre sentrale strøk ofte kvinner, deltidsstillinger og sesongansatte. I 
mer sentrale områder har vi mer kommersiell overnatting, aktiviteter og festivaler. I sommersesongen har 
vi mye turisttrafikk, mest nordmenn og vi var den eneste landsdelen som tapte markedsander fra 
utenlandske turister i 2019!  

Næringen bidrar til store ringvirkninger for handel og gir utfordringer for bl.a; parkering, søppel, bruk av 
strandsonen etc. I de åtte kommunene i Østre Agder-samarbeidet finnes det ca 9000 private hytter, flest i 
kystkommunene. Gjester på disse hyttene utgjør en stor del av sommerturismen i vår region.  

I tillegg til Dyreparken er skjærgården en av de store driverne for sommerbesøk i Agder. Vår region 
representerer en stor del av denne skjærgården, i tillegg er Raet nasjonalpark, uthavner og kystkultur 
drivere for besøk til regionen.  

Ofte «synses» det mer enn det «vites» i reiselivssammenheng. Fordi statistikkgrunnlaget for 
reiselivsmålinger ikke samsvarer med Sørlandets besøk har vi ikke det beste kunnskapsgrunnlaget å jobbe 
ut fra. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Skal vi komme videre må vi definere ett nullpunkt, noen 
måleparametre og deretter jobbe strategisk mot målet.  

Vi ønsker derfor å gi innspill på følgende:  

1. Fylkeskommunal kontaktperson for reiselivsnæringen i Agder  

 For å effektuere VINN planen, peke ut strategisk retning og gjennomføre fellestiltak ønsker vi at 

AFK plasserer ansvaret for regional utvikling av reiselivsnæringen i sin organisasjon og definerer 

kontaktperson for henvendelser. Sett fra vårt ståsted er det viktig å ha en kanal inn til det regionale 

nivå, som deretter kan formidle og samsnakke med nødvendige fagpersoner. Dette er viktig for å 

kunne se sammenhenger og bidra til en bærekraftig utvikling av næringen i fylket. 

 

2. Statistikk, analyse og markeds/hytteundersøkelse 

 Etablere reiselivsstatistikk for Agder. Kontinuerlig oversikt over definerte parameter. Analyse.  

 Foreta gjesteundersøkelse/markedsundersøkelse av besøkende i regionen. Spesielt med tanke på 

bruk av hytter i regionen.  

Vi får mer fritid, blir mer miljøopplyste, kanskje får vi flere globale utfordringer som gjør at mer ferie og 
fritid blir benyttet i eget land. Når covid 19 pandemien er over skal vi fremover mot et nytt og mer 
bærekraftig 2022 og ikke tilbake til 2019. Hvordan utvikler vi nye arbeidsplasser for besøksnæringen? Vi må 
bruke de store motorene/driverne som Dyreparken og andre opplevelsesprodusenter Canvas, KoteNull, 
mfl. for å videreutvikle produktene og se nye koblinger for besøksnæringen. 
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Vi ønsker å peke på behovet for strategiske prioriteringer, være i forkant og peke på en ønsket utvikling i 
forhold til de fortrinn regionen har.  Vi trenger regional opplevelsesutvikling, strategisk samarbeid og et 
bedre kunnskapsgrunnlag for å nå målene.  

Skal vi styrke vår konkurranseevne må vi innovere og ta risiko for nye produkter og nye samarbeidsformer.  

Bodil Slettebø 
sign 
Næringssjef Grimstad 

Kåre Andersen 
sign 
Næringssjef Arendal 

Anne Torunn Hvideberg 
sign 
Næringssjef Tvedestrand 

Ole Andreas Sandberg 
sign 
Næringssjef Gjerstad 

Ole Tom Tjuslia 
sign 
Næringssjef Froland 

Yngve Ramse Trædal 
sign 
Næringssjef Åmli 

Chantal van der Linden 
sign 
Næringssjef Vegårshei 

 

 

Arendal 3. mars 2021 

Bård Vestøl Birkedal 
sign 
Leder Østre Agder næringsforum/Næringssjef Risør 

Siri Asdal 
Utviklingsleder næring og samfunnsutvikling 
Østre Agder interkommunalt politisk råd 
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Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet det 
framtidige voksenopplæringstilbudet i Østre 

Agder i forhold til eventuell bruk av 
interkommunalt samarbeid. 
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1. Organisering av utredningsarbeidet 
 

Deltakere i arbeidsgruppen som er nedsatt av Østre Agder rådmannsutvalg:  

 Harald Danielsen – leder rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd og leder i arbeidsgruppen 

 Hilde Eliassen Weidemann – Grimstad voksenopplæring 

 Inger Tjersland – VIRK (voksenopplæringen i Risør kommune) 

 Lena Halvorsen – Arendal voksenopplæring 

 Siv Turid Eppeland – Åmli kommune 

 Linda Bjelland - tillitsvalgtrepresentant Utdanningsforbundet 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder regionråd har fungert som sekretær for arbeidsgruppen 
som har avholdt 5(6) møter. 

2. Mandat for utredningsarbeidet 
Østre Agder rådmannsutvalg ga arbeidsgruppen i mandat å utarbeide et notat med en anbefaling til 
hvordan voksenopplæringstilbudet for kommunene i Østre Agder bør ivaretas framover. Herunder 
hvordan: 

 tjenesten skal tilpasses forventet etterspørsel både i faglig bredde og omfang. 

 en ny løsning kan bidra til optimalisering av gruppestørrelsen både i forhold til økonomi og 

kvalitet. 

 voksenopplæringen skal ivareta spesialpedagogiske tjenester til voksne for eksempel knyttet til 

slag og utfordringer knyttet til syn og hørsel. 

 voksenopplæringen kan bidra til å gi et tilbud til ungdom eller unge voksne med avbrutt 

videregående opplæring. Gjerne i form av fleksible spesialtilpassede tilbud med kombinasjoner 

av skolegang og praksis. Kan aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere innarbeides i et slikt 

tilbud.  

 man kan legge opp til samlokaliserte kveldskurs for grupper som ikke har rette på slikt tilbud, 

men som får dekket dette av arbeidsgiver eller dekker det selv, og sikre felles markedsføring av 

slike tilbud overfor innbyggere, næringsliv og kommuner. 

 anbefale utkast samarbeidsavtaler på feltet som kan sikre en rettferdig kostnadsfordeling på 

felt der felles tilbud er aktuelt. 

 Redegjøre for hvorledes ny integreringslov vil kunne komme til å påvirke 

voksenopplæringstilbudet som kommunene skal levere.  

Underveis i arbeidet skal arbeidsgruppen legge til rette for at medarbeidere i voksenopplæringen skal få 
anledning til å fremme sitt syn på forslag som framkommer gjennom utredningsarbeidet. Sekretariatet i 
Østre Agder regionråd stiller midler til rådighet for å kunne gjennomføre en samling. En slik samling 
gjennomføres i samarbeid med fagorganisasjoner som organiserer medarbeidere i sektoren.  

3. Frister for arbeidsgruppen utredning 
Opprinnelig ble arbeidsgruppen anmodet om å legge fram sin innstilling innen 29.mai 2020. Dette ble utsatt 
av hensyn til pandemisituasjonen og at sekretariatet hadde begrenset kapasitet til oppfølging grunnet 
andre utredningsoppdrag gitt av rådmannsutvalget. I forståelse med rådmannsutvalget var arbeidet i en 
periode stilt i bero, ettersom den ikke påvirket budsjett prosessen for 2021.  
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Under den rådende pandemi har arbeidsgruppen ikke valgt å avholde den samling for medarbeiderne i 
voksenopplæringen som rådmannsutvalget hadde gitt anledning til. Isteden er tillitsvalgte ved de tre 
voksenopplæringene brakt inn i prosessen. 

4. Framtidig organisering av voksenopplæringstilbudet for kommuner i Østre Agder regionråd. 

4.1 Overordnet organisering 
Arbeidsgruppen har enstemmig konkludert med at en organisering i tre virksomheter er hensiktsmessig. 
Dette begrunner arbeidsgruppen med at en stor del av elevgruppen i voksenopplæringen får utfordringer 
med å delta hvis fysisk avstand til opplæringssted blir stor. Denne løsningen innebærer tilbud for 
innbyggere i Gjerstad, Vegårshei og Risør i Risør kommune. Tilbud for innbyggere i Arendal, Froland, 
Tvedestrand i Arendal kommune og at innbyggerne i Grimstad får sitt tilbud der.   

Dagens situasjon er utfordrende for elever hjemmehørende i Åmli kommune. Noen elever har kunnet 
benytte tilbudet i Arendal, men avstand til dette tilbudet gjør det sårbart. Erfaringsmessig kan elever fort 
droppe ut på grunn av praktiske utfordringer. 

4.2 Praktisk samordning 
Når arbeidsgruppen anbefaler videreføring av dagens organisatoriske modell så bygger det på et ønske om 
at de kommunale voksenopplæringene og fylkeskommunens tjenester innenfor samme arbeidsfelt 
etablerer samarbeidsrutiner gjennom deltakelse i et felles fora med strukturert møtevirksomhet. I dette 
inngår at de tre voksenopplæringene deltar i et årlig fellesmøte med rådmannsutvalget der temaet skal 
være samarbeid på voksenopplæringsfeltet.  

4.3 Formalisere oppgaveløsning 
Skal en av voksenopplæringene påta seg et særlig ansvar innenfor ett felt så anbefaler arbeidsgruppen at 
det bygger på skriftlig avtale. Det må ligge en forpliktelse fra en eller begge de to andre 
voksenopplæringsvirksomhetene for det tilbudet som videreføres eller utvikles for å dekke felles behov. 

Arbeidsgruppen anbefaler at en forsøker å benytte mest mulig like avtaletekster ved inngåelse av avtale 
mellom de tre voksenopplæringene og kommuner som kjøper tilbud. Slike avtaler bør inneholde navn på 
tilbudet, målsetting med tilbudet, omfang på tilbudet, kostnadsramme, kostnadsfordeling, bestemmelser 
for opphør av samarbeid, og de bør underskrives av rådmannen i vertskommunen og rådmannen i 
samarbeidskommunen.  

5. Fakta om de tre voksenopplæringene 
Tall for de tre virksomhetene framgår av vedlegg 1 til rapporten. Det er utfordrende å samle inn slike data 
da det skjer endringer hele tiden, men disse tallene gir et bilde av virksomhetenes omfang. 
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6. Voksenopplæringstilbudets innhold i Østre Agder 

6.1 Tilpassing av tjenestetilbudet ut fra forventet etterspørsel både i faglig bredde og omfang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsettinger: 

Opprettholde et differensiert tilbud for å kunne bidra til et godt integreringsresultat. 

Bidra til at flest mulig skal få formelle kvalifikasjoner.  

Iverksette nasjonalt lovverk for sektoren som bygger på forventninger til elever oppnår 
formalkompetanse. Ivareta kommunens lovmessige forpliktelser til å sikre alle 
grunnskoleopplæring. Sikre at lovmessige krav og forskrifter for opplæringstilbud ivaretas.  

Virkemidler: 

Drøfte oppfølging av gruppen som ikke nyttiggjør seg kvalifiseringsløpet.  

- konsekvenser av manglende skolebakgrunn  

- manglende motivasjon  

- lav progresjon og forekomst av helseutfordringer.  

Samarbeide om systematikk og struktur som brukes i kartleggingsfasen for å kunne gi eleven 
et tilrettelagt undervisningstilbud. Innhente mer kunnskap om elevens motivasjon for å motta 
undervisning. Bidra til erfaringsutveksling vedrørende kvantitet og bredde i 
undervisningstilbudet overfor den enkelte elev. Sikre nærhet mellom elevene og 
voksenopplæringstilbudet. 

Godt differensiert tilbud, fra alfabetisering til B1-B2. Kombinasjonsmuligheter.  

Innhente forskningsbasert kunnskap om hva som har gode effekter for måloppnåelse i 
voksenopplæringen.  

Samlokalisere opplæringstilbud på høyere nivå. Digitalisering av undervisningsmetodikk når 
elever har forutsetninger for å nytte slike løsninger.  

Belyse effekter og konsekvenser ved fylkesmannens skjønnsutøvelse i saker knyttet til 
voksenopplæring.  

Bidra til langsiktighet i integreringsarbeid. 

Etablere samarbeid knyttet til syn, hørsel, mobilitet med mer for i bredere utstrekning å 
kunne ta i bruk digitale hjelpemidler. Styrke det faglige samarbeidet mellom pedagogene. 

Drive felles utviklingsarbeid for å kunne gi adekvate tilbud, for eksempel overfor analfabeter. 

Utvide bruken av logopeder i voksenopplæringene. Vurdere om det er behov for samarbeid 
for å få dette til. 
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Vurdering av status: 

Voksenopplæringen har fortsatt langt flere elever enn det nivået en lå på før 2014. Derfor 
kan det stilles spørsmål ved behovet for å iverksette denne utredningen. Endring kunne 
heller vært ivaretatt gjennom egne prosesser innenfor rammen av de tre eksisterende 
voksenopplæringene.  

Nærhet for brukere er avgjørende for å få et godt tilbud. Det er viktig at opplæringstilbudet 
er forankret i nærmiljøet.  

Sikre differensierte utdanningsløp. Herunder bidra til et godt tilbud overfor de som har et 
utdanningsgrunnlag. Benytte tradisjonell skolebasert tilbud sammen med nettbasert 
løsninger. 

Virkelighetsbildet for voksenopplæringene endres som konsekvens av situasjonen i verden. 
Til landet kom det i 2020 kommet 1000 kvoteflyktninger, mens det var planlagt 5.120. Under 
pandemien er overflyttinger blitt nesten umulig. 

Fortsatt er elevgrunnlaget tilfredsstillende og både kapasitet og kvalitet videreføres på et 
høyt nivå. 

Hva skal kommunene gjøre med de elever som ikke klarer å gjennomføre? Noen har gått 
lenge ved voksenopplæringen. Skal en være realistisk så er det ikke sannsynlig at de vil klare 
å gjennomføre.  

FVO (forberedende voksenopplæring) innebærer relativt store endringer i synet på hvordan 
grunnskole for voksne skal være. Det forutsettes også et vesentlig tettere samarbeid med 
fylket for at deltakere skal kunne gjennomføre fag både i grunnskole og vgs på samme tid. (f. 
eks for deltakere med lave eller ingen engelskferdigheter). Siden forsøket ble utvidet med tre 
år frem til 2023, vil etter alt å dømme dette bli den nye forventningen. De skolene som søkte 
om å være med fra 2020-2023 har måttet dokumentere at de hadde samarbeid med fylket. 
Dette tvinger frem nye tanker og løsninger i kommunale voksenopplæringstilbud.  

Når en har fått erfaring med et utvidet interkommunalt samarbeid om voksenopplæring så 
kan det bli aktuelt å utrede en felles spesialpedagogisk enhet. 
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6.2 Optimalisering av gruppestørrelsen i forhold til økonomi og kvalitet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsettinger: 

Etablere tilpassede grupper for å sikre elevenes individuelle behov. 

Elevens behov skal stå i fokus – lokal tilknytning, reisevei til tilbudet, kontakt med andre 
kommunale tjenester er viktige hensyn å ivareta. 

Virkemidler: 

Tilbud basert på digitale løsninger når dette er metodisk forsvarlig. Virksomhetene skal ta i bruk nye 
digitale løsninger og metoder for å forbedre voksenopplæringstilbudet rettet mot 
grunnskolekompetanse. Dette forutsetter at eleven har forutsetninger for å benytte digitale 
løsninger. Tettere samarbeid med teknologiske fagmiljø ved UiA kan være nødvendig for å lykkes. 
Bruke erfaringene fra pandemisituasjonen til å utvikle radikalt endret undervisningsmetodikk. 
Nettbasert grunnskole kan bli et alternativ framover.  

Utvikle utdanningstilbud på høyere nivå gjennom bruk av digitale løsninger. 

Opprettholde et desentralisert voksenopplæringstilbud og sikre at tilbudet så langt som mulig blir 
gitt i bostedskommune. 

Avklare hvor langt ned i antall deltakere man kan gå før økonomiske skranker gjør det uforsvarlig å 
videreføre tilbud. 

Vurdering av status: 

Arendal melder om utfordringer knyttet til å opprettholde spesialklasser i forhold til økonomi. 

Samarbeidet mellom Arendal voksenopplæring og Grimstad voksenopplæring om – 
Ressursmobilisering for høyere utdannede MOT videreføres. Dette tilbudet er samlet i Arendal. 

Norsk opplæring – 50 timer samfunnskunnskap, løses når det er hensiktsmessig, i fellesskap mellom 
Arendal voksenopplæring og Grimstad voksenopplæring for å kunne gi opplæringstilbud på flere 
ulike språk. 
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 6.3 Voksenopplæringens tilbud knyttet til spesialpedagogiske tjenester. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Målsettinger: 

VO-tilbudet tilpasses effekter av endrede behov og muligheter for spesialpedagogiske tjenester. 

Virkemidler: 

Det er behov for at de 8 kommunene i Østre Agder IPR gjør en konkret utredning av behovet for 
å samarbeide om spesialpedagogiske tjenester. Herunder om dagens begrensede samarbeid på 
noen felt skal bli et bredt samarbeid om hørsel, syn, logopedi og alternativ supplerende 
kommunikasjon. Etter arbeidsgruppens vurderinger er dette spesialkompetanse som de 
samarbeidende kommuner ikke kan påregne å ha alene og heller ikke de tre 
voksenopplæringene. Eldrebølgen vil medføre at flere innbyggere vil ha behov for slike tjenester 
for eksempel pga hjerneslag. I utredningen bør en vurdere etablering av et ambulerende 
spesialpedagogisk team for å kunne gi innbyggere i alle åtte kommuner et godt tilbud. 
Utredningen anbefaler å skape forutsigbarhet for de tre voksenopplæringsvirksomhetene ved at 
samarbeidet om et slikt team formaliseres gjennom en forpliktende avtale. 

Vi må synliggjøre områder der elevgrunnlaget er lite, men som må ivaretas for å oppfylle lovens 
krav. 

Logopeditilbudet er sårbart. Kommunene finansierer ikke dette. Det drives i privat regi med 
driftstilskudd fra HELFO. 

Det må etableres samarbeide med helsesektoren om tilbud for voksne med spesialpedagogisk 
opplæringsbehov. 

I fellesskap videreutvikle tilpassede tilbud for eksempel overfor psykisk utviklingshemmede. 

Vurdering av status: 

Behovet for denne form for voksenopplæring øker som konsekvens av endringer i 
befolkningssammensetningen. Vekst i tallet på eldre er en viktig faktor for dette. 

Det er ønskelig å vri innsatsen mot grupper som har hatt lite fokus under perioden med stor 
tilstrømming av flyktninger. Det gjelder for eksempel voksne uten fullført grunnskoleopplæring.  

Voksenopplæringene må synliggjøre behov i den øvrig befolkningen for de tjenester de leverer.  

Det er ønskelig med felles bruk av den spesialistkompetanse som den enkelte voksenopplæring 
besitter. Derfor bør det iverksettes en felles kompetansekartlegging. Utredningsarbeidet bør ha 
som ambisjon å legge grunnlag for en hensiktsmessig fordeling av spesialistfunksjoner mellom 
de tre voksenopplæringsvirksomhetene. Samarbeid skal ha som mål å sikre optimal utnyttelse av 
de spesialistkompetanse og derigjennom oppnå et så godt tilbud overfor elever som mulig.  

Videreutvikle dagens kartlegging av elevers behov og bidra til hensiktsmessig kategorisering av 
behovene. 

Det er ønskelig å kunne følge opp økende grupper med særlige behov - feks ALS-pasienter med 
rett på opplæring for å kommunisere ved forverring i sykdomssituasjonen. 

Samarbeidet mellom Arendal voksenopplæring og Grimstad voksenopplæring knyttet til hørsel 
og tegnspråk videreføres i hver kommune med felles pedagogisk kompetanse. 
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6.4 Tilbud til ungdom eller unge voksne med avbrutt videregående opplæring.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Samlokalisering av kveldskurs for grupper som ikke har rettigheter etter loven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6  Kostnadsfordeling ved bruk av interkommunale samarbeidsløsninger. 
 

 

 

 

 

 

  

Målsettinger: 

Bruke voksenopplæringstilbudet for å forebygge varig utstøting av arbeidslivet. 

Virkemidler: 

Vurdere bruk av voksenopplæringstilbud for å forebygge at unge marginaliserte menn og kvinner 
blir uføretrygdet. Bidra til å skape fleksible spesialtilpassede tilbud med kombinasjoner av skole 
og praksis.  

Vurdering av status: 

Voksenopplæringen er en mer fleksibel tjeneste enn videregående skole og grunnskole. 

I lys av at voksenopplæringsvirksomhetene står overfor krav om å redusere sine kostnader så bør 
ikke kommunene ha ambisjon om økt innsats overfor nye målgrupper. 

Målsettinger: 

Gi grunnlag for et språkopplæringstilbud overfor grupper med behov for kompetanse i norsk, 
men som ikke har rett på å få dekket slik opplæring etter loven. 

Virkemidler: 

Samlokalisere kveldskurs for målgruppen. Kveldskurs er dyre og for å begrense kostnadsnivået er 
det ønskelig med flere deltakere! 

Vurdering av status: 

Det er behov for felles markedsføring av slike tilbud overfor innbyggere, næringsliv, UiA og 
kommuner.  

Målsettinger: 

Samarbeidet må bygge på samarbeidsavtaler som sikrer kostnadsfordeling. 

Virkemidler: 

Likhetsprinsippet bør legges til grunn ved 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. 

Vurdering av status: 

Hovedmodell for betaling av interkommunale samarbeid er ikke egnet for denne tjenesten.  
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6.7  Konsekvenser av ny Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid Prop.89 L (2019-
2020) (integreringsloven)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Målsettinger: 

Stortingsmeldingen om ny integreringslov er behandlet i Stortinget. Den nye loven skal bidra til 
mer målrettet kvalifisering. Kommunene skal ha kompetanse på nytt lovverk og forberede seg 
på å iverksette VO-tilbud i henhold til denne. 

Virkemidler: 

Hensynet til nye finansieringsløsninger som følger av nytt lovverk vil få direkte konsekvenser 
for hvilket VO-tilbud kommunene skal levere i årene som kommer. Kommunene må aktivt søke 
utviklings- og forsøksmidler for å forberede nye løsninger. Samarbeidsprosjekt mellom de tre 
voksenopplæringene eventuelt også i sammen med fylkeskommunalt opplæringstilbud bør 
prioriteres. Voksenopplæringene bør aktivt søke om «kommunale utviklingsmidler» fra IMDI 
for å teste ut nye metoder i opplæringen.  

Den nye loven skal bidra til mer målrettet kvalifisering. Introduksjonsprogrammets varighet 
skal differensieres, og det legges til rette for at flere skal kunne gjennomføre videregående 
opplæring innenfor rammene av programmet.  

Vurdering av status: 

Kravet om å gjennomføre et visst antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 
eksisterende lov erstattes med et krav om at den enkelte skal oppnå et minimumsnivå i norsk. 
Ny lov innfører et krav om at kommunens opplæring og tjenester skal være forsvarlige og det 
innføres et kompetansekrav for lærere som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap etter 
loven. 

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.  
o De over 25 år som har utdanning fra hjemlandet skal i hovedsak ha VGS i 

introprogrammet 

 

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.  

Høyt utdannet deltagere får kort tid i introprogrammet, 6 mnd. Dersom denne gruppen starter 
i intro på våren/ før sommeren må kommunene, (NAV og skolen) i samarbeid sørge for 
kvalifiserende program også i sommerferien.  Voksenopplæringene bør i slike tilfeller 
samarbeide om norskopplæringstilbud i juni, juli og august, det som ligger utenom den vanlige 
skoleruta. Dersom disse deltagerne skal gå et hurtigspor for å nå målene sine, kan de ikke gå 8 
uker uten norskopplæring. 

Krav til at elever skal oppnå raskere progresjon i undervisningen kan gi økt press på 
voksenopplæringen med hensyn til antall undervisningstimer som tilbys og behov for 
differensieringen i opplæringen. Det økonomiske tilskuddet økes ikke tilsvarende.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-89-l-20192020/id2699012/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-89-l-20192020/id2699012/
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6.8  Andre aktuelle samarbeidsfelt og utfordringer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samarbeid om gjennomføring av prøver er en aktuell problemstilling for de tre 
voksenopplæringene. Som hovedregel klarer en å ivareta dette, men ved behov så bør en 
kunne avgi og motta bistand til sensurering. Bistand til sertifisering av de som skal foreta 
prøvene kan også være aktuelt. Bruk av felles prøver kan også være rasjonelt. 

I arbeidet med realkompetanse vurderinger er det ønskelig at de tre voksenopplæringene 
skal kunne bistå hverandre. 

De tre voksenopplæringene møter felles utfordringer i form av elever som av ulike grunner 
ikke oppnår progresjon i utdanningen. Både av hensyn til elev og av hensyn til virksomheten 
er det viktig å kunne tilby alternative opplæringsløp. NAV må involveres for å finne løsninger 
i slike tilfeller. Blant annet er aktivitetsplikt knyttet til NAV ytelser relevant i denne 
sammenheng. 
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7. Samarbeidsrelasjoner for de tre voksenopplæringene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andre offentlige virksomheter 

Samarbeidet med Agder fylkeskommunes voksenopplæringstilbud bør formaliseres. Det bør 
være et mål å benytte ordningen Fagbrev i arbeidslivet når forholdene ligger til rette for det. 
Stimulere til et fagopplæringsløp for innvandrere med svak formell utdanning. Samarbeidet 
med Agder fylkeskommune er en nøkkel for at flere skal kunne lykkes. 

Det er helsesykepleier knyttet til VO i Arendal og voksenopplæringen i Grimstad. Mange av 
brukerne har store helseutfordringer og trenger bistand for å få sine behov dekket i andre 
deler av helsevesenet. Familievernkontoret erfarer at det er store utfordringer knyttet til 
tidligere opplevelser og det å tilpasse seg livet i et nytt land.  

De tre voksenopplæringene erfarer at frivillige lag og foreninger er viktige støttespillere blant 
annet for nettverksbygging.  

Voksenopplæringen i Grimstad tilbyr norskopplæring på kveldstid blant annet for å 
imøtekomme behov for norskopplæring fra ansatte og studenter ved UiA.  

Voksenopplæringene bør i fellesskap vurdere store anbud som legges ut i regi av statlig NAV. 
Disse kan være for store den enkelte VO kan påta seg oppdraget. Da må en ha anledning til å 
vurdere om de tre voksenopplæringene i fellesskap kan påta seg oppgaven. 

Åmli vurderer sitt VO-tilbud i sammenheng med behovene i Nissedal, men opplever at det så 
langt har vært vanskelig å få til et samarbeid. 

Den enkelte voksenopplæring bør ivareta samarbeid med interne samarbeidspartnere som 
NAV, PPT og omsorgstjenesten. 

Voksenopplæringene bør sammen med hjelpemiddelsentralen opparbeid kompetanse på 
tekniske hjelpemidler som kan hjelpe elever i undervisningssituasjon og ellers.                                                                                                                                                         

Frivilliges bidrag til VO-opplæringen 

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

Samarbeid med næringslivet 

Voksenopplæringen må videreføre samarbeidet med Kompetanse pluss (opplæring i 
arbeidslivet). Dette finansieres gjennom statlige tilskuddsmidler og omfatter blant annet 
digitalkompetanse. 

Voksenopplæringene sparer penger på at det er private aktører som ivaretar oppgaver med 
statlige driftsavtaler. Dette gjelder innenfor logopedi. Kan lokale insentiver bidra til at private 
aktører vurderer det som attraktivt å etablere seg i vår region? 
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8. Arbeidsgruppens anbefaling 

8.1 Etable organisatorisk samarbeid på voksenopplæringsfeltet 
Arbeidsgruppen tilrår å etablerer Østre Agder fagutvalg for voksenopplæring. Fra starten anbefaler 

en å legge opp til 3-4 møter i året. Med bakgrunn i hva voksenopplæringene velger å samarbeide 

om, og hvilket behov dette skaper, så kan fagutvalget endre møtehyppighet. Fagutvalget tillegges 

ansvar for planlegging og gjennomføring av et årlig kontaktmøte med Østre Agder rådmannsutvalg. 

Østre Agder fagutvalg for voksenopplæring utarbeider forslag til mandat for sin virksomhet overfor 

rådmannsutvalget. Her legger en til grunn punkter fra denne utredningen, men fagutvalget bør selv 

styre hva som prioriteres, basert på hensynet til kapasitet. 

 

Hver av de tre voksenopplæringene bør ha ett medlem i fagutvalget. Andre kommuner i Østre 

Agder IPR bør få anledning til å oppnevne observatør til fagutvalget. Agder fylkeskommune bør 

inviteres til å delta i fagutvalget som fullverdig medlem. Fagutvalget kan selv vurdere om Karriere 

Arendal skal inviteres til møtene. 

8.2 Etablering av felles VO-tilbud. 
Østre Agder fagutvalg for voksenopplæring får anledning til å fremme forslag til felles VO-tilbud når 
dette faglig, kapasitetsmessig eller økonomisk vil gi elever et godt tilbud. Slikt samarbeid kan 
omfatte to eller flere voksenopplæringsvirksomheter. Samarbeidet skal bygge på en skriftlig 
samarbeidsavtale.  

Rådmannen i vertskommune og rådmannen/rådmennene i samarbeidskommunene underskriver 
avtalen på vegne av kommunen. 

Oppsigelses tid avtales i hvert enkelt tilfelle. 

8.3 Felles utviklingsarbeid innenfor voksenopplæring 
Voksenopplæringstilbudet overfor grupper med behov for tilrettelagte spesialpedagogiske tilbud, 

som for eksempel er knyttet til syn, hørsel, ALS, mobilitet med mer, bør utvikles i fellesskap av de 

tre voksenopplæringene. Derfor anbefales det å iverksette en felles utredning. Dette er et felt der 

ingen av de tre virksomhetene har forutsetninger til å bygge opp tilstrekkelig egen kompetanse og 

kapasitet. I arbeidet bør det inngå en kartlegging av dagens kompetansenivå ved 

voksenopplæringene. Spørsmålet om etablering av et ambulerende spesialpedagogisk team i Østre 

Agder bør inngå i utredningsarbeidet. Samspillet mellom voksenopplæringene og helsesektoren må 

belyses. En vurdering av om det foreligger et behov for utvidet bruken av logopeder i 

voksenopplæringen bør inngå i vurderingen.  

8.4 Kompetansedeling i voksenopplæringen. 
De tre voksenopplæringene skal arbeide for å hente statlige tilskudd til kompetansehevende tiltak 
på arbeidsfeltet. Agder fylkeskommune kan inngå i slike felles satsinger. 

En kompetansekartlegging ved hver av de tre voksenopplæringene må utgjøre et fundament for et 
strukturert kompetanseutviklingsarbeid.  

Det er et mål for samarbeidet om voksenopplæring at det skal bidra til spredning av god praksis. 
Sekretariatet i Østre Agder skal bistå fagutvalget med praktisk tilrettelegging av utviklingsarbeidet.  

Arbeidsgruppen vil tilrå at de tre voksenopplæringene tildeles midler til å gjennomføre felles 
kompetansehevende tiltak knyttet til iverksetting av Lov om integrering gjennom opplæring, 
utdanning og arbeid Prop.89 L (2019-2020) (integreringsloven) når Stortinget har vedtatt loven. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-89-l-20192020/id2699012/


Notat 
 
 

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

Fagutvalg for voksenopplæring bør ha en kontaktflate mot hjelpemiddelsentralen for å kunne heve 
voksenopplæringens kompetanse på teknologiske løsninger som kan gjøres tilgjengelig for elever. 
Det er et mål å kunne gjøre nytte av muligheter som åpnes gjennom at kommunene i Agders 
samarbeider om velferdsteknologiske løsninger (RKG ehelse og velferdsteknologi). 

8.5 Dialog med kommuner som kjøper tjenester fra voksenopplæringene. 
De tre kommunale VO-tjenestene legger opp til felles kontaktmøter med de kommuner som kjøper 
VO-tjenester. De kommuner som kjøper tjenester forutsettes å videreføre sitt samarbeid med 
henholdsvis VIRK og Arendal voksenopplæring, men dersom en av voksenopplæringene mangler 
adekvat tilbud overfor en elevgruppe så skal en vurdere om tilbudet skal kunne leveres fra en av de 
andre VO-tjenestene. 

Arbeidsgruppen fraråder: 

8.6 Organisatoriske endringer 
Arbeidsgruppen har vurdert utvidet interkommunalt samarbeid gjennom organisatorisk 
sammenslåing. Dette vil arbeidsgruppen fraråde ut fra hensynet til elevene som skal få 
voksenopplæringstilbud. Allerede i dag er avstand til utdanningstilbudet en utfordring. I 
distriktskommunene er kollektivtilbudet svakt utbygget. Mange elever har ansvar for små barn og 
sliter med praktiske løsninger. Tid blir en viktig faktor. Dagens organisering med tre kommunale 
tjenester balanserer hensynet til kostnadseffektivitet mot hensynet til elevenes behov. 

8.7 Tildeling av nye oppgaver 
Med bakgrunn i de omfattende endringer de tre tjenestene opplever bør hovedmålet være å 
konsolidere et godt voksenopplæringstilbud, men nedskalert i forhold til antall brukere alle tre 
steder. Dette bygger på: 

 VIRK - Endring i ledelsesstruktur kombinert med nedgang i elevtall og lærertall.  

 Arendal voksenopplæring – deltakelse i utredning av struktur internt i Arendal, samt en 

merkbar nedgang i elevtall og reduksjon i tallet på lærere. 

 Grimstad voksenopplæring –nedbemanning i tjenesten som omfatter både 

voksenopplæringen og flyktningarbeidet. Også her med reduksjon i elevtall. 

Arbeidsgruppen ser på denne bakgrunn at det ikke er ønskelig å tillegge tjenesten nye oppgaver slik 
mandatet tilsa at skulle vurderes jfr. punkt 6.4 i rapporten. 

 

9. Medarbeideres rett til medvirkning 
Underveis i arbeidet skulle arbeidsgruppen legge til rette for at medarbeidere i de tre 
voksenopplæringene skulle få anledning til å fremme sitt syn på forslag som framkommer gjennom 
utredningsarbeidet. Arbeidsgruppen var tildelt ressurser slik at en hadde anledning til å samle 
medarbeiderne. 

Korona-pandemien gjør dette vanskelig og derfor har arbeidsgruppen valgt å sende rapporten på 
høring til den enkelte medarbeider for at de enkeltvis eller samlet skal få anledning til å fremme forslag 
til endringer som arbeidsgruppen samlet vurderer før de avgir sin rapport. Innspill som er framkommet 
gjøres tilgjengelig sammen med den endelige rapport. 
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Vedlegg 1 Data fra virksomheten 

 

   Bemanning (1) 

 Arendal 
Voksenopplæring 

Grimstad 
voksenopplæring* 

VIRK 

Ansatte 60 25 14 

Årsverk 52 20 12,9 

Pedagoger 40 årsverk 22 10,5 årsverk 

Ledelse 3 2 1,3 

Helsesøster 1 1 0,2 tilknyttet psykisk 
helse 

Karriereveileder 1 1 0,2 

Kartleggingsansvarlig 0,5 1  

Synspedagoger 0,2 1 0 

Hørsel 0,8 2 0 

 

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

 

Elevgrunnlag (1) 

Vår 2020 Arendal 
Voksenopplæring 

Grimstad 
voksenopplæring* 

VIRK 

Lov om introduksjons-
ordning  og norskopplæring 
for nyankomne innv. 

200 100 elever – 6 grupper 34 

Opplæringsloven 4A-1 
(grunnskoleopplæring 

200 80 elever – 4 klasser 78 

Opplæringsloven 4A-2 30 elever 23 elever 9 

Totalt elevgrunnlag vår 
2019 

549  142 

Totalt elevgrunnlag høst 
2019 

459  106 

Elevgrunnlag høst 2020  380 elever 190 95 
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Til 

Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget 

 

Kopi til:  Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til representantskapsmøte i Østre Agder IPR fredag 26.mars 2021 på teams.  

 

Sted Tid  

Teamsmøte Fredag 26.mars 2020 
kl.09.00-13.00  

 

Sakliste: 

 

Sak 21/21 Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd        

12.februar 2021. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes.  

Sak 22/21 Status for ferdselsåreprosjektet i regi av Agder fylkeskommune. 

I styremøtet i september 2020 skulle prosjektleder Arild Syvertsen ha orientert om 

prosjektet, men han måtte melde forfall og sekretariatsleder gjennomgikk hans 

presentasjon.  

 

Mange kommuner i Østre Agder har valgt å bli en del av dette prosjektet som skjer i 

regi av Agder fylkeskommune. På oppdrag av leder i representantskapet har 

sekretariatet avtalt med den nye prosjektlederen Ingvild Paulsen at hun skal komme i 

møtet og gi en orientering om hva fylkeskommunen og de kommuner som deltar så 

lang har fått til, og hva som er planlagt iverksatt. Prosjektlederen har oppgaver 

knyttet til kulturturisme og kulturminnevern i fylkeskommunen. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 23/21 Flytende Havvind – Regionalt samhandlingsprosjekt på Agder. 

 Prosjektleder Kjell O. Johannessen kommer for å presentere prosjektet som samler 

bred deltakelse fra tunge næringslivsaktører, kommunalsektor og akademia og med 

finansiering fra Sørlandets kompetansefond og Agder fylkeskommune. Prosjektleder 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/02/rep-ref-210212.pdf
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vil presentere bakgrunnen for at initiativtakerne mener det ligger særlig godt til rett 

for å satse på næringsutvikling på dette felt i Agder. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 24/21 Brannberedskap i Østre Agder knyttet til konsentrert trehusbebyggelse 

 Også tidligere har dette vært reist som utfordring under møter i samarbeidet. Med 

bakgrunn i den alvorlige brannen i Risør så er det naturlig å drøfte hvordan denne 

utfordringen møtes nå og bør møtes i framtiden. Konstituert brannsjef Petter Vinje 

Svendsen kommer for å redegjøre for konklusjonene ØABV har gjort seg etter 

hendelsen. 

 Som et ledd i regionreformen har fylkeskommunene blitt overført oppgaver knyttet 

sikring av eldre trehusbebyggelse mot brann fra Riksantikvaren. I Agder 

fylkeskommune har Sam Bugge fått ansvar for dette arbeidet. Han er anmodet om å 

gi en orientering om hvordan fylkeskommunen vil innrette sin innsats på feltet. 

Herunder bruk av økonomiske midler som er tilført fylkeskommunen for å ivareta 

ansvaret. Han vil orientere om hvilke prioriteringer de innenfor rammen av det som 

er bestemt av Riksantikvaren har valgt å bruke tildelte midler til i 2021. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

Sak 25/21 Profilering av Østre Agder IPR 

Medarbeiderne i sekretariatet i Østre Agder har et ønske om å benytte vedlagt forslag 

som heading for det interkommunale samarbeidet og at vi benytter Østre Agder-

samarbeidet som felles begrep på virksomheten. Forlaget innebærer at vi ivaretar det 

formelle kravet som framgår av lovteksten, men at vi benytter et begrep som vil være 

vesentlig lettere å forstå for innbyggere, politikere og samarbeidspartnere. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner forslaget om å benytte begrepet Østre Agder-

samarbeidet med undertekst i liten skrift Interkommunalt Politisk Råd i det skriftlig 

materiale som utarbeides i virksomheten.  

Sak 25/21 Status fond i Østre Agder IPR. 

Vedlagt følger en regnskapsutskrift for Østre Agder IPR sine fond, med vedtatte 

disponeringer i 2021. Tilgodehavende for ubrukte driftsmidler fra regnskapsåret 

2020 er overført samarbeidskommunene fra bundet fond, mens vertskommunens 

tilgodehavende er internoverført til Arendal kommune. 

I forbindelse med etableringen av Morrows Batteries arbeides det med et forprosjekt 

knyttet til flyttemotiv for tilflyttere til regionen de siste årene. Dette arbeidet, og en 

plan for finansiering av kartleggingen ved bruk av fondsmidler fra 

samarbeidskommunene, kommer opp i neste representantskapsmøte i mai. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 
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Representantskapet i Østre Agder IPR tar til etterretning status for 

fondsbeholdningen i samarbeidet. 

 

Sak 26/21 Årsmelding for Østre Agder regionråd 2020.  

 Vedlagt følger utkastet til årsmelding for 2020. 

 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Representantskapet godkjenner årsmeldingen. 

 

 Representantskapet anmoder sekretariatet om å utarbeide en kortversjon som kan 

brukes av kommuner som ønsker det i egne årsmeldinger. 

 

Sak 27/21 Virksomhetsplan for Østre Agder IPR. 

På oppdrag av vertskommunen er det utarbeidet en enkel virksomhetsplan Østre 

Agder samarbeidet, denne følger vedlagt.  

 

For noen av samarbeidene, som innenfor helse og omsorgsektoren, så foreligger det 

detaljerte virksomhetsplaner som er utarbeidet på oppdrag av Østre Agder helse- og 

omsorgslederforum. Andre samarbeid legger vekt på å arbeide ut fra oppsatte 

årshjul. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

                        Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 28/21 Aktuelle påvirkningssaker/orienteringer. 

 Økende arbeidsløshet som konsekvens av pandemien 

 NTP – framleggelse regjeringens forslag ved representantskapets leder 

 Status Morrow batteries etablering 

 Status Biozin 

 Arendalsuka 

 

 

Sak 29/21 Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg 19.mars 

2021. 

Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene som var oppe i 

møtet.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 
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Sak 30/21 Eventuelt 

Tilbakemelding fra Grenlandssamarbeidet 

Det er mottatt svar på på Østre Agder IPR sin henvendelse til Grenlandssamarbeidet 

om å gjenoppta kontakten mellom de to nabo-regionene. De ønsker dette 

velkommen. Sekretariatet har oversendt Grenlandssamarbeidet en kopi av vår 

henvendelse til Stortingets Transport og kommunikasjonskomite vedrørende ønske 

om at midler til planarbeid på forbindelsen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 

skulle videreføres i den nye NTP som skal behandles i Stortinget i løpet av våren. 

Leder av Grenlandssamarbeidet ordfører i Bamble kommune Hallgeir Kjeldal peker 

på E-18 (Dørdal-Grimstad), Grenlandsbanen og Batterikysten som aktuelle tema. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber administrasjonen om å planlegge 

for å få til et fellesmøte med Grenland.  

 

Endring av møteplan 

I møteplanen for Østre Agder IPR er det avsatt tid 6. og 7.mai til en samling som var 

tenkt lagt til Oslo. Ut fra den rådende situasjonen er dette nok noe optimistisk. 

Sekretariatet anbefaler derfor at dette endres slik at møtet avholdes lokalt enten på 

teams eller fysisk den 7.mai og at 6.mai utgår. Videre er det jfr forrige punkt kommet 

en henvendelse fra Grenlandssamarbeidet om at de ønsker dialog med Østre Agder 

IPR om ulike saker av felles interesse. Derfor ber sekretæren representantskapet om 

å vurdere om planlagt møte 11.juni kan utvides til en samling fra ettermiddag torsdag 

10.juni til etter lunsj 11.juni og at vi legger denne til Langesund hvis 

Grenlandssamarbeidet kan møte oss enten på kvelden 10.juni eller på formiddagen 

11.juni. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Planlagt møte i representantskapet 6. og 7.mai i Oslo endres til møte lokalt enten på 

teams eller fysisk den 7.mai. 

Planlagt representantskap 11.juni endres til en samling fra ettermiddag torsdag 

10.juni til etter lunsj fredag 11.juni hvis det lar seg gjøre å få til et møte med 

Grenlandssamarbeidet i løpet av en slik samling. Det undersøkes om det er mulig å 

legge denne samlingen til Langesund.   

Deltakelse fra Østre Agder IPR som partner ved gjennomføringen av TEDx i 

2021. 
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I 2020 var det gitt tilsagn på at Østre Agder IPR skulle inngå partneravtale med 

Arendal kommune i forbindelse med gjennomføring av arrangementet i 2020. Med 

bakgrunn i pandemisituasjonen ble det ikke mulig å gjennomføre dette 

arrangementet. Nå planlegger man for gjennomføring 5.november 2021 og 

arrangøren anmoder Østre Agder samarbeidet om å inngå en partner-avtale. 

Sekretariatsleder anbefaler at det blir gjort. Med bakgrunn i at bidraget i 2021 vil 

måtte finansieres gjennom bruk av fond så er det nødvendig å gi signal til arrangøren 

om at tilsvarende bidrag ikke kan påregnes for 2022. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at det inngås partneravtale om deltakelse i TEDx for 

2021. 

 

For representantskapets leder Robert Cornels Nordli 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 



5. Kommuneplanmelding

• Statistikkgrunnlag basert på erfaringer fra Skellefteå
• Prognoser basert på Arendals situasjon inkl. Østre Agder

• Nye innbyggere – spesielle behov
• Boligbehov – type bolig og eierform
• Behov for næringsareal og tilrettelegging for bedrifter
• Effekter for barnehager og skoler og andre kommunale tjenester

• Prioriterte innsatsområder
• Innspill til :

• Revisjon av arealdelen – nye bolig eller næringsarealer?
• Handlings- og økonomiplan 2022-2025
• Administrasjonens fokusområder

«Plan for vekst»



Kartlegging av flyttemotiv ved tilflytting til kommuner i Østre Agder-samarbeidet 

Notatet er utarbeidet av kommuneplanlegger Hans Birger Nilsen Arendal kommune og 

sekretariatsleder Østre Agder IPR Ole Jørgen Etholm. 

Innledning 

Vi vet i dag ikke helt hva slags kompetanse som kreves for de nye arbeidsoppgavene som skal dekkes 

ved batterifabrikken. Det kan være oppgaver som krever kompetanse som allerede finnes i regionen, 

eller det kan være kompetanse som ikke finnes i stort nok omfang i regionen, og som må dekkes av 

arbeidskraft som flytter til regionen eller pendler inn i regionen. Når utbyggingen av ny E-18 østover 

er fullført vil også Grenlandsområdet være innenfor pendleavstand for de nye fabrikkene. 

Østre Agder regionen må forvente stor tilflytning som følge av de nye etableringene, og vi har en 

gylden mulighet til økt vekst ved å få de som til å begynne med velger å pendle inn til å flytte inn til 

regionen. 

For å få størst mulig effekt av batterifabrikken og andre tilknyttede virksomheter må vi kunne tilby 

boliger, boområder og andre tilbud (utdanning, kulturtilbud og mye mere som gjør det interessant å 

flytte til regionen. 

Hvilke preferanser tilflytterne har kan vi finne ut av ved å undersøkt hva som de siste årene har vært 

avgjørende for de enkeltpersonene / familiene som har flyttet til regionen. 

Årlig flytter det ca 4 000 personer inn i de 8 kommunene i regionen. Dette antallet dekker de som 

flytter inn i regionen utenfra, men også de som flytter fra en av kommunene i regionen og inn i en av 

de andre kommunene i regionen.  

Målsetting 

Bidra til tilflytting til kommuner i Østre Agder-samarbeidet ved etableringen av Morrow Batteries i 

Eyde energipark ved E18 i Arendal kommune gjennom forståelse av ulike faktorers betydning når 

potensielle arbeidstakere der, og i avledede virksomheter, skal motiveres til å bosette seg i regionen. 

Innhold i undersøkelsen 

Undersøkelse tidligere tilflytteres preferanser ved valg av bolig og bosted. Hvilke enkeltfaktorer ble 

avgjørende for deres beslutning. Hvordan vil de vekte enkeltfaktorer som lå til grunn for deres valg av 

bosted herunder 

 Avstand til arbeidsplass 

 Nærhet til familie og venner 

 Behov knyttet til samlivsbrudd eller ved tap av ektefelle 

 Standard på bolig 

 Kostnadsnivå på bolig 

 Overtakelse/arv av bolig 

 Tilgang til sjøen/mulighet for båtplass 

 Kultur og fritidstilbud 

 Skole og barnehage 

 Nærhet til bysentra/lokalsentra 

 Friluftstilbud gjennom året 

 Service i form av butikker og kjøpesentra 

 Utdanningstilbud – fagutdanning og høyere utdanning 



Gjennom undersøkelsen ønsker vi å få kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til at Grimstad og 

Froland tilsynelatende er spesielt attraktive for barnefamilier. 

Videre innhente kunnskap om hva de opplevde manglende kunnskap om når de likevel valgte å 

bosette seg i regionen. Omfattet dette 

 Utfordringer knyttet til kunnskap om arbeidsmarked for ektefelle. 

 Usikkerhet knyttet til når barn ville oppnå barnehageplass. 

 Bredde og innhold i lokalt kultur- og idrettstilbud. 

 Usikkerhet knyttet til aksept av nye innbyggere med annen kulturell bakgrunn, annen 

seksuell legning, funksjonshemming eller andre faktorer som kan oppleves viktig for hvor 

tolerant et samfunn framstår. 

Metodikk i kartleggingen 

Gjennom utredningsarbeidet så langt har vi fått innsikt i to utredninger som dekker parallelle 

undersøkelser som helt eller delvis dekker det felt vi ønsker økt kunnskap om. Den første er en flytte- 

analyse utarbeidet av NIBR for Drammen kommune basert på registerdata over alle flyttinger inn til, 

internt og ut av Drammen i perioden 2006-2011. Intensjonen bak dette arbeidet var å framskaffe 

grunnlagsmateriale til revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Av sammendraget der framgår det at: Sammensetningen av nybyggingen etter hustype og 

romstørrelse påvirker sterkt hva slags husholdningstyper som flytter inn i de nye boligene. 

 

Mens 73 prosent av husholdningene som flyttet til nybygde boliger i Drammen flyttet 

til en blokkleilighet, var den tilsvarende andelen i bruktboligmarkedet bare 40 prosent. 

Fordelingen på hustype de kom fra var den samme for flyttere til nybygde boliger som 

for flyttere til brukte boliger. 

 
Undersøkelsen bygde på at NIBR bestilte flyttedata fra perioden 2006-2011 levert på 
grunnkretsnivå. Hele rapporten finnes her. 
 

Den andre rapporten er også fra NIBR og er en Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo. 

Rapporten belyser hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo 

eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. 

I tillegg er barnefamilier som har bodd lenge i indre by spurt om begrunnelser for at de har 

tatt dette valget og om de har planer om å flytte ut av indre by. 
 

Intensjonen bak rapporten var å belyse hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i 

Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter 

fra ytre by til Akershus. I tillegg skulle barnefamilier som hadde bodd lenge i indre by 

(bofaste) spørres om begrunnelser for at de hadde tatt dette valget og om de hadde planer om 

å flytte ut av indre by. Studien dreier seg derfor dels om omstendigheter rundt en nylig flytting 

og dels om motivene for å bli boende i et område over en lengre periode og om hva slags 

framtidsplaner disse har. 

 

Metoden NIBR benyttet var en kvantitativ spørreundersøkelse blant flyttere og bofaste. 

Spørsmålene var knyttet til hva som var viktig for valget av den nye boligen og bomiljøet 

rundt og et annet batteri av spørsmål er relatert til boligen, og ikke minst bomiljøet en flyttet i 

fra. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/03/Flytteanalyse-Drammen.pdf


Et felles nettbasert spørreskjema ble sendt ut, men i praksis fikk flyttere og bofaste en rekke 

ulike spørsmål, men relatert til mange av de samme temaene. Også bofaste med og uten 

flytteplaner ble stilt en del forskjellige spørsmål. 
 
Konklusjonen i rapporten er at det overordnede flyttemotivet er et ønske om en større bolig når 
barnefamilier flytter fra indre eller ytre by til en ny bolig. To av tre oppgir bolig som et svært 
viktig flyttemotiv, ofte i kombinasjon med personlige grunner, hvor barneforøkelse i de fleste 
tilfellene ligger bak. Pardannelse eller paroppløsning betyr svært lite. Det er nesten fire av ti som 
nevner sted eller område som et svært viktig flyttemotiv. Behov for en større bolig utløser 
flyttingen, men hvor en flytter er en faktor som er svært viktig i tillegg til hva slags bolig 
som velges. 

 
En annen konklusjon i undersøkelsen er barnefamiliers ønske om å kunne skaffe seg en 

enebolig eller et småhus innenfor en forsvarlig økonomisk ramme er viktig for beslutningen 

om å flytte. Ved vurdering av ny bolig var de fleste flytterne opptatt av å kunne 
bruke kollektivtransport til jobb, særlig de som flyttet lengst. Dernest er kort reisevei til jobb 
viktig. Andre faktorer som var viktig i Oslo var at folk ønsker å flytte fra støy og forurensning og 
støy. Videre er gode parkeringsmuligheter viktige. Skoler med stabile klassemiljø er også viktig 
når barnefamilier velger å flytte. Godt bomiljø er også avgjørende. Lite kriminalitet og gode 
fellesområder er viktig i tillegg til en god privat sone der de bor. Hensynet til å begrense innsyn 
vektlegges over solforhold. Grøntområder og områder for lek og idrett blir oppgitt som viktige i 
denne undersøkelsen. For de som ikke vurderer å flytte fra sentrale områder er kort vei til arbeid 
og service viktige. Tilgang til denne rapporten får en her. 
 
Valg av strategi for kartleggingen i vår region 

 

Anbefalingen er å avklare hvilke hvilken informasjon som kan innhentes gjennom å basere seg på 

registerdata over alle flyttinger inn til kommunene i Østre Agder. 

Deretter er det ønskelig å starte arbeidet med en kvalitativ undersøkelse ved å foreta et grundig 

intervju med et begrenset antall tilflytter. Dette kan for eksempel være en gruppe bestående av 10 

barnefamilier og 10 familier med annen familiesammensetning/enslige. Dette for å få grunnlag for å 

velge spørsmål og problemstillinger respondenter kan forventes å kunne besvare og å sikre at vi 

inkluderer de avgjørende faktorene når beslutninger om flytting gjøres i barnefamilier og blant andre 

familietyper. 

Deretter gjennomføres en begrenset undersøkelse basert på et spørreskjema som rettes til et stor 

del av gruppen som er flyttet inn i løpet av to år. For eksempel de som flyttet til regionen 2020, men 

også de som flyttet hit i 2017. Dette for å få et bilde av om betydningen av enkeltfaktorer kan variere 

over tid.  

Østre Agder-samarbeidet vil vurdere ulike samarbeidspartnere for gjennomføring av undersøkelsene. 

Det er aktuelt å søke et samarbeid med fagmiljø knyttet til Universitetet i Agder, men også 

profesjonell byråer. Vi vil avklare om Agder fylkeskommune kan være innstilt på å ta et deleierskap i 

gjennomføringen.  

Det bør vurdere om kartleggingsarbeidet trenger kvalitetssikring gjennom bruk av ulike fagmiljøer. 

Prosess 

Første fase bør være et forprosjekt. Der avklares hvem som påtar seg et ledelses og eieransvar for 

arbeidet. Initiativet til undersøkelsen kommer fra Arendal kommune så de bør være representert på 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/03/NIBR-rapport-om-flyyting-inn-ut-fra-Oslo-Barnefamiler-002.pdf


eiersiden. Videre bør Østre Agder-samarbeidet være representert med en kommunedirektør fra 

samarbeidskommunene. 

Fra eierne oppnevnes en styringsgruppe utpekt på ledelses nivå. Det etableres en faglig sammensatt 

arbeidsgruppe som påtar seg den praktiske gjennomføringen av forprosjektet som skal inneholde 

 Kartlegging av aktuelle samarbeidsparter innenfor universitets og høyskolesektoren. 

 Avklaring av aktuelle leverandører av kartleggingsdelen av undersøkelsen 

 Økonomisk ramme for iverksetting av undersøkelsen. 

 Tidsramme for gjennomføringen  

Kartleggingen skal oppsummeres i en felles rapport som skal behandles i Østre Agder-samarbeidets 

representantskap. De avgir en anbefaling overfor kommunestyrer og bystyrer til hvordan regionen 

sammen best skal sikre at effektene av etableringen av Morrows Batteries, og ringvirkningene av 

etableringen, blir så store som mulig for alle samarbeidskommunene.  
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