SV: Utredning om LED
Hei!
Vi takker for mottatt oppdatert liste over de mest tallrike veilysarmaturer i angjeldende kommuner.
I den nye lista mangler dessverre detaljer om mer sjeldent forekommende lampetyper som var
medtatt i den opprinnelige oversikten som f eks HgH-typer, CDM-typer samt glødelamper. Vi har
derfor sett litt på gjennomsnittsbetraktninger, og har funnet at vi likevel holder oss under 4% avvik pr
kommune dersom utskiftingskostnadene settes like.
Hvor mye det koster å skifte en armatur fra NaH til LED vil fortsatt variere, og vi har lagt oss litt i
overkant av laveste pris. (En stor kommune i Agder har vært så vennlige å opplyse oss om
utskiftingspriser fra NaH til LED. Oversikten er et drøyt år gammel, men det skjer lite prisendring i
bransjen for tida.)
Prisene er selvsagt uforbindtlige for oss, man må forespørre i markedet for å få bindende tilbud.

Vi viser forøvrig til tidligere oversendt oversikt, og har erstattet tidligere beregnede veilysantall med
tall fra den nye lista.

nytt antall
Arendal

5792 kr 15 638 400

Grimstad

3362 kr

9 077 400

682 kr

1 841 400

Tvedestrand

1292 kr

3 488 400

Risør

1078 kr

2 910 600

Gjerstad

158 kr

426 600

Vegårshei

152 kr

410 400

Åmli

234 kr

631 800

Froland

Endringene fra forrige liste er i alt overveiende grad forårsaket av justerte antall. Hvilken armatur
som velges vil ha en betydelig virkning på prisen, som varierer med opptil kr 1200,- (30%) i forskjell pr
stk fra billigste kina-produkt til dyreste europeiske produkt. Prisene gjelder ferdig montert i mast,
men uten mva.

Vi nevner også Agder Energi sitt krav om montasje av måler ved ombygging av vei- og gatebelysning.
Dersom bestående skap er for lite til montasje av måler, vil det påløpe ca kr 45 000,- pluss mva for
leveranse og montasje av nytt skap med måler. Om utskifting til LED er å anse som ombygging, vil vi
overlate til andre å ta stilling til.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.

Mvh Kåre Bye
Aut Belysningsplanlegger NLK

Gyldenløvesgt 1C
4665 Kristiansand S.
www.Lyskonsult.no
Tlf +47 908 76 434

Karriere Agder – Arendal
Ungdomstiltak

Forankring

Ungdomstiltak – samarbeid og synergier!

«Klart du
kan»! 30

Losordning for
ungdom
Inntil 60

Utvidet oppfølging – NAVs Jobbspesialister
• Det er etablert et forpliktende samarbeid med NAV Agder, hvor
NAV tilbyr utvidet oppfølging for inntil 20 unge brukere i
Oppfølgingstjenestens (OT) målgruppe
• Hovedfokuset er rettet mot etablering av lære- eller
opplæringskontrakter
• NAV planlegger ytterligere styrking av Jobbspesialist satsning
for ungdom under 30 år etter erfaringer (blant annet fra
tidligere A-A)

«Klart du kan!» - et skoleforberedende tilbud
• Faglig styrking, karrierevalg,
sosialt fellesskap og en positiv
hverdag
• Studieteknikk, mestring, samt
lese- og lærestrategier
• Opplæring i ett eller flere fellesfag
– ta eksamen gjennom
privatistordningen
• I kombinasjon med andre
tiltak/aktiviteter
• Tilpasset ungdommen

Tilbakeføring til ordinær
videregående
opplæring eller
høyskole/universitet

«Klart du kan!»- tiltaket
• Antall oppmeldte fag til eksamen våren 2021: 57, 25 beståtte hittil

• Antall deltakere per februar: 26 i målgruppen 16-21 år (pluss 5 i alder fra 21 år)
• Antall personer som «Klart du kan» har arbeidet med skoleåret 2020-21 per mars 2021: 60
• Innsøking via Oppfølgingstjenesten og NAVs ungdomsteam
• Stor bredde i det faglige tilbudet – fellesfag yrkesfaglig utdanningsprogram (engelsk, matematikk, norsk,
samfunnsfag, historie, spansk, naturfag)
Tilbakemeldinger fra deltakere:
«Jeg trives sterkt her. Det er godt arbeidsmiljø med hyggelige folk og jeg kjenner at her kan jeg fokusere».
«Veldig fornøyd. God lunsj og flinke lærere. Passer på at jeg kommer på skolen uten å plage eller true meg (gjelder i
forhold til fraværsregelen).
Viktig sosial arena og oppmøtested for deltakerne - mange deltakere har hatt fin sosial utvikling!

Losordning for ungdom
• Losordningen er et tiltak for ungdom i alderen 16-21 år utenfor videregående opplæring
• Losene tilbyr ungdom oppfølgings- og veiledningstjenester
• Losene skal bidra til motivasjon og livsmestring for den enkelte ungdom, samt bidra til samordnede
offentlige tiltak og tjenester

• Tiltaket er et samarbeid mellom fylkeskommune, kommune og stat. Hver los kan tilby 12-15
ungdommer tett individuell oppfølging.
• Mål: Bistand på veien mot fullført videregående opplæring
• Til sammen fire loser

Fellesaktiviteter i losordningen
• Tilrettelagt undervisning innen programfag på Vg1
helse og oppvekst, samt Vg2 barne- og
ungdomsarbeiderfaget (nyetablert)
• Trafikkgruppe for ungdom som ønsker å ta bil- eller

mopedlappen
• Mat – kosthold og ernæring (koronautsatt)

• Sosialt fellesskap med jevnaldrende hvor de
sammen kan «studere» mot teorieksamen

Effekt av samarbeidet
• Dele kunnskap og erfaring på tvers av forvaltningsnivåene. Kunnskap om
hverandres tiltak og regelverk
• Mulighet for tett oppfølging av ungdommene i nært samarbeid med NAV og andre
• Svært mange gode erfaringer, der ungdommen har gått fra en passiv tilværelse til
aktivitet som skole, lærekontrakt, tiltak gjennom NAV/ kommune eller avklaringer
knyttet til helse.
• Antall: 54 deltakere i losordningen, hovedsakelig i alder 16-21 (+ deltakere fra
Familietjenesten i Arendal kommune)
• God variasjon i aldersgruppen på deltakerne
• Svak overvekt av jenter benytter seg av ordningen
• Flest ungdommer bosatt i Arendal og Grimstad
• Losordningen understøtter «Klart du kan!»- tiltaket – herunder flere får formell
videregående kompetanse

Møteinnkalling

Til
Næringssjefer/næringsmedarbeidere /kommunedirektører
Innkalling til samarbeidsmøte for næringsforum og kommunedirektørutvalget
Sted Tid
Digitalt /Teams Onsdag 2. juni 2021
Kl 09:30-11.30
19.mai var det et forberedelsesmøte mellom leder for rådmannsutvalget, leder av næringsforum og
representanter fra sekretariatet der innholdet i møtet ble drøftet. Leder i næringsforum og utviklingsleder
fikk ansvar for å lage en liste med punkter til samarbeidsmøtet.
Aktuelle saker til diskusjon:


Samskapingsprosjekt mellom Østre-Agder Næringsforum & Universitetet i Agder
Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen ved UiA tilbyr hver høst emnet
‘Innovasjon og samskaping i offentlig sektor. Emnet gir innføring i samskaping som metode og
baserer seg på samarbeid mellom regionale aktører som kommuner og UiA ved studenter.
Næringsforum er i dialog med Professor James Karlsen og PhD-stipendiat Clare Hildebrandt fra
Handelshøyskolen ved UiA om aktuelle problemstillinger.
Samarbeidet og samskapingsprosessen skal være basert på en reell utfordring og/ eller mulighet
som kommunene står overfor. Gjennomføringen er planlagt høst 21. James Karlsen orienterer.
Tema for prosessen kan være et eller flere av de øvrige temaene under:
- Ny felles næringsplan for Østre Agder?
Strategisk næringsplan for Østre Agder gikk ut 2020. Intensjonen i planen var å legge grunnlaget for
samhandling og felles retning, men eierskapet var dårlig forankret og anvendelsen begrenset. Er
det ønskelig å utforme en ny plan?

- Profilering av regionen med mål om økt tilflytting. (innspill fra Arendal)
Etableringen av Morrow, samt tilstøtende ny næringsvirksomhet skaper behov for ny arbeidskraft.
Det er ønskelig at folk bosetter seg i regionen og ikke bare ukependler til arbeidsted og bosetter seg
utenfor regionen. Våre kommuner er ulike, og kan derfor tilfredsstille mange ønsker og behov.
Regionen kan tilby leiligheter, eneboliger, store tomter utenfor sentrumsområder, småbruk etc. Vi
har relativt god plass, gode rekreasjonsområder og aktive lag og foreninger med ulike tilbud.
Hvordan sikrer vi godt kjennskap til alle disse mulighetene?
Det vil være en stor nedtur hvis mangel på arbeidskraft skal begrense veksten framover, og det vil
også være et nederlag hvis arbeidskraftutfordringen i stor grad blir løst med pendling inn fra andre
regioner/fylker. På forrige representantskapsmøte ble det gitt en oversikt fra kommunene i forhold
til arealplanlegging og reguleringsarbeid. Mye tyder på at dette arbeidet er godt i gang og under

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

kontroll. Dermed er det markedsføring som blir en hovedoppgave fremover. Er det ønskelig å
iverksette et felles profileringsprosjekt? Harald Danielsen orienterer.
Østre Agder IPR har ingen frie midler til et slikt prosjekt. Et alternativ kan være å benytte midler
fra næringsfondene, evt i kombinasjon med en egenandel fra kommunen. Det bes om at den
enkelte kommune vurderer egen deltakelse i et slikt alternativ.


Samarbeid om reiseliv i regionen
Reiseliv omtales som satsingsområde i mange kommuneplaner. Det gjennomføres
reisemålsprosesser i enkelte kommuner, og det gjennomføres også reiselivsrelaterte prosjekter i
mange kommuner. USUS bidrar til utvikling av bedrifter og synliggjøring av landsdelen og Agder
fylkeskommune skal jobbe med regionale utfordringer knyttet til et samlet reiselivsprodukt.
6. mai i år overleverte Innovasjon Norge ny nasjonal reiselivsstrategi til næringsministeren.
Strategien skal legge til rette for 20 milliarder i økte eksportinntekter og nærmere 43.000 flere
jobber de neste ti årene, samtidig som at klimautslippene skal reduseres med 50 prosent.
Strategien setter reiselivet inn i et samfunnsutviklingsperspektiv og omhandler derfor også
rammevilkår, utfordringer og berøringspunkter med samfunnet rundt selve næringsaktiviteten. Et
helhetlig perspektiv på utviklingen av fremtidens reiseliv er avgjørende for å gi bedriftene
konkurransekraft og styrke grunnlaget for god lønnsomhet.
Økt satsing gjør at reiselivet kan skape mer næringsaktivitet, flere jobber og samtidig bidra
til arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. Dermed kan reiselivet også bidra til å løse utfordringer
som beskrives både i "Regjeringens Perspektivmelding" og i "Distriktsmeldingen- Levende
lokalsamfunn for fremtiden"
Mulighetene er store og ønske til å satse er stort i kommunene. Ønsker vi at Østre Agder
samarbeidet skal ta en rolle sammen med aktuelle aktører (IN, AFK, kommuner, m.fl) for å avklare
hvordan vi sammen bedre kan jobbe for en økt satsning på reiselivet?

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal
Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Forelesningsplan for: Personalpsykologi 15 STP (høsten 2021)
Forberedelse til eksamen i emnet PSYK106 – Sted: Kristiansand
Undervisningslokaler: Under planlegging (nærmere info vil bli gitt)
Studiet er organisert med samlinger en til to helger i måneden.
Samling Dato

1

lørdag
11.09.2021
Kl. 10.00–17.00

søndag
12.09.2021
Kl. 10.00–17.00

2

Lørdag
02.10.2021
Kl. 10.00–17.00

Søndag
03.10.2021
Kl. 10.00–17.00

3

Lørdag
23.10.2021
Kl. 10.00–17.00

Søndag
24.10.2021
Kl. 10.00–17.00

4

Lørdag
20.11.2021
Kl. 10.00–17.00
Søndag
21.11.2021
Kl. 10.00–17.00

Tema

Foreleser

1. Introduksjon til Personalpsykologi:
Historie og metodegrunnlag, sentrale
problemstillinger og begreper (oversiktsforelesning)
2. Sosialisering av ansatte i organisasjoner
3. Læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet. ruken
av medarbeidersamtaler.

Stig Berge
Matthiesen

4. Eldre arbeidstakere i arbeidslivet
5. Problemer på jobb: om yrkesroller, rollekonflikter
og «vanskelige» medarbeidere
6. Lønn, belønninger og belønningssystemer – hva
motiverer oss til innsats?
7. Karriere og karriereutvikling

Stig Berge
Matthiesen

8. Etikk i arbeidslivet. Varsling
9. Personlighetens betydning for ytelser og
effektivitet.
10. Rekruttering og seleksjon gjennom jobbanalyse og
personvurderinger. Etiske prinsipper, metoder og
praktisk gjennomføring
11. Psykologiske kontrakter og organisatorisk
tilhørighet – Grunnleggende forutsetninger for
effektive organisasjoner

Nils Sortland

12. Hva kjennetegner den dyktige medarbeider i det
postindustrielle arbeidsliv? Betydningen av
kompetanse og ekstraordinær medarbeideratferd.
13. Personellomsorg etter kriser og ulykker
14. Turnover – ”gjennomtrekk” i arbeidslivet. Når
gresset er grønnere på andre beitemarker
15. Mangfold i organisasjoner og på arbeidsplassen.
Hva betyr forhold som personlighet, intelligens,
etnisitet, kultur, alder og kjønn for kommunikasjon og
samhandling?
16. Oppsummerende eksamensforelesing.
Om oppgaveskriving og eksamensforberedelser.

Nils Sortland

VS: Ang. samarbeid om utdanningstilbud i Personalpsykologi 15 STP for kommuner i Østre Agder høsten 2021
Hei !

Husker du om jeg har luftet denne henvendelsen for mine kolleger !?

Hvis ikke: Har du bry til å sende denne mailen ut som eventuelt- tema neste uke !

Harald

Fra: Reidar Brandsberg <reidar.brandsberg@folkeuniversitetet.no>
Sendt: onsdag 26. mai 2021 14:00
Til: Danielsen, Harald <Harald.Danielsen@arendal.kommune.no>
Kopi: Reidun Normann <reidun.normann@folkeuniversitetet.no>
Emne: VS: Ang. samarbeid om utdanningstilbud i Personalpsykologi 15 STP for kommuner i Østre
Agder - høsten 2021

Hei igjen Harald.
Jeg lurte bare på om du hadde fått noen respons fra de andre rådmennene i Østre Agder ang. dette
studietilbudet? Det er gjerne mulig å få midler fra KS, men da må vi søke raskt.
Kanskje kunne Arendal kommune tatt ansvar for å søke på vegne av alle kommunene i regionen? Det
er jo mye enklere å få med andre kommuner om vi kommer med konkrete midler til de enkelte
aktørene. Det er vanlig å få kr. 10.000,- pr deltakar pr stk i OU-midler fra KS og det er om lag halve
utgiften på studiet. Jeg kan lage et utkast til tilbud og kladde hele søknaden, om du tror dette er
aktuelt.
Vi kan og gjerne ta en prat på telefonen eller teams for å diskutere saken. Bare ring når det passer
eller sett gjerne opp et møte så snart du har tid, men helst ikke før medio neste uke. Kopi til Reidun
Normann på Folkeuniversitetet sitt kontor i Arendal.

Mvh
Folkeuniversitetet v/Reidar Brandsberg 92 05 24 65

Fra: Reidar Brandsberg
Sendt: torsdag 29. april 2021 13:29
Til: harald.danielsen@arendal.kommune.no
Kopi: Hallgerd Benan <Hallgerd.Benan@folkeuniversitetet.no>
Emne: Ang. samarbeid om utdanningstilbud i Personalpsykologi 15 STP for kommuner i Østre Agder høsten 2021

Til rådmannen i Arendal.
Mange takk for hyggelig telefonsamtale i morges ang. et potensielt samarbeid om studiet
Personalpsykologi 15 STP.
Folkeuniversitetet ønsker å få i gang samarbeid med rådmannsutvalget v/rådmannen i Arendal om å
tilby dette gode og aktuelle studiet i til alle kommunene i region Østre Agder.
(Kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.) Studiet er
formelt satt opp med oppstart i Kristiansand 11 og 12 september.
Håper at du som leder for rådmannsutvalget kan videreformidle informasjonen til rådmennene i
Østre Agder.
For å kunne få med kommunalt ansatte, er det en fordel å kunne vise til at om lag 50% av studiet blir
betalt av kommunen. Undertegnede kan derfor tilby å lage et utkast
til søknad til KS om OU-midler. Dette har blitt gjort i år oppe i Sunnfjord og i Hardanger. Der har det
allerede blitt bevilget kr. 10.000,- til hver deltaker.
Prisen på studiet kr. 16.900,- + kr. 3000,- i undervisningsavgift pr deltaker. I tillegg kommer det
utgifter til lærebøker. Servering og kurslokale er ikke inkludert i prisen.
Foreleserne er svært erfarne og er professor Stig B. Matthiesen fra Bi og organisasjonspsykolog Nils
Sortland, som jobbet mange år på UiB.
Vedlagt følger forelesingsplanen for studiet til høsten 2021.
Her kan man lese mer om studiet personalpsykologi: https://www.folkeuniversitetet.no/Universitetsog-hoegskolefag/Psykologi/Personalpsykologi?kurs=55551
Referanser:
1. Rådmannen i Sunnfjord Kommune – Ole John Østenstad – 901 79 283. Han har selv tatt dette
faget hos Folkeuniversitetet.
Vi har en god relasjon og et nært forhold til kommunen og har slike studietilbud jevnlig i
Førde. Oppstart første gong var i 2007.
2. Tidligere rådmann i Eigersund Kommune, nå konsulent i Karabin - Gro Anita Trøan tlf. 452
15 006. Eigersund Kommune gjekk i bresjen for å få mer utdanning på høyere nivå i Dalane
og vi startet i samarbeid med Dalane Regionråd og Eigersund Kommune et
utdanningsprosjektet på tre fag i Dalaneregionen høsten 2017. Det ble med
30 deltakere – bl.a hele ledergruppen i Eigersund Kommune på Personalpsykologi 15 STP.
Dette var første faget i prosjektet. Rådmannen tok selv alle tre fagene.
3. Leder for regionrådet i Hardanger Jostein Eitreim. Tlf. 476 69 524. For å få studiet i gang i
Hardanger, har Folkeuniversitetet fått forankring hos Hardangerrådet.
Undertegnede var for et par år siden med på et møte i rådmannsutvalget. Det ble avklart å
sette i gang det samme utdanningsprosjektet på tre fag som vi hadde
i Dalane - i etterkant av dette møtet. Det er tilbud om personalpsykologi, arbeids- og
organisasjonspsykologi og motivasjonspsykologi i regionen fra 2020 til 2022.
Folkeuniversitetet håper på et godt samarbeid også med Østre Agder Regionråd v/rådmannsutvalget.
Undertegnede kan tilby å informere på neste møte i utvalget om ca en måned.

Kopi til Hallgerd Benan, utdanningsansvarleg og Reidun Normann lokal leder for Folkeuniversitetet
sitt kontor i Arendal.

Reidar Brandsberg
Salssjef Vestland
Tlf. (+47) 920 52 465

Strandgata 42, 6900 Florø
www.folkeuniversitetet.no

Utkast til Mandat for

FAGUTVALGET FOR VOKSENOPPLÆRING
I ØSTRE AGDER-samarbeidet - IPR (Interkommunalt politisk råd).
Vedtatt i Østre Agder rådmannsutvalg 2.juni 2021 sak x/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.
Østre Agder IPR, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

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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