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Innledning      
Denne handlingsplanen er et tilleggsdokument til samarbeidsavtale mellom Agder fylkeskommune og 
NAV Agder 2020-2030.  Partene forplikter gjennom samarbeidsavtalen og handlingsplanen til 
systematisk samarbeid for utvikling av bærekraftige og kunnskapsbaserte tjenester til befolkningen på 
Agder. Avtalen regulerer samarbeidet på utdanningsområdet, og ses i sammenheng med den langsiktige 
levekårssatsingen og regionalutviklingen i fylket.  
 
Det opprettes et eget arbeidsutvalg med representanter fra hver av partene. Utvalget forbereder saker 
til overordnet samarbeidsorgan. Arbeidsutvalget møtes hvert kvartal. Arbeidsutvalget oppdaterer 
handlingsplanen som beskriver det operative samarbeidet mellom partene. Handlingsplanen evalueres 
årlig av overordnet samarbeidsorgan.  

Målsettinger 
o Flere i arbeid  

o Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet 

o Samordnet oppfølging av unge som faller ut av videregående opplæring 

o Øke antall unge og voksne som fullfører og består videregående opplæring, herunder å øke antall 

som oppnår vitnemål, fag-/svennebrev eller kompetansebevis.  

o Øke antall som tar fagskoleutdanning 

o Tilby gode karriereveiledningstjenester til befolkningen på Agder 

o Effektiv ressursbruk gjennom offentlig-offentlig samarbeid 

o Samordnet innsats innenfor statistikk og analyse som grunnlag for felles kompetanse og kunnskap 

Handlingsplan 2020 
Handlingsplanen er inndelt i fire hovedområder: 

• Operativt samarbeid 

• Forsknings- og utviklingsarbeid 

• Informasjonsutveksling og kompetanseheving 

• Offentlig-offentlig samarbeid 

Det enkelte samarbeidsområde vurderer behovet for konkrete samarbeidsrutiner 

 

 

Operativt samarbeid 

- for å bidra til langsiktig levekårssatsing  i fylket  

Beskrivelse av aktivitet  Operative enheter 

Regelmessige samarbeidsmøter mellom rådgiver i oppfølgingstjenesten 
og NAV-veiledere. Partene innkaller andre aktører ved behov. 
Målgruppen er ungdom med ungdomsrett som er utenfor videregående 
opplæring og arbeid.  

NAV-kontorene 
 
Oppfølgingstjenesten 
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Kilde: Opplæringslov med forskrift  
 
 

Partnerskap for karriereveiledning.  
Praktisk samarbeid mellom karriereveileder og NAV-veileder om felles 
brukere med behov for yrkes- og utdanningsveiledning 
 
Kilde: Lovfestet rett til karriereveiledning 
 

Karriere Agder 
 
NAV-kontorene 

Samarbeid skole – NAV. 
Samarbeid mellom elevtjenester i videregående skole og NAV-veiledere. 
Målgruppen er elever med behov for bistand fra NAV  
 

Skole  
 
NAV-kontor/  

Lindesneslosen  
Tett oppfølging og samarbeid om tiltak for ungdom som står utenfor 
utdanning og arbeid. Ca 50 plasser 
 

NAV Lindesnes 
OT 
VGS 

Losordning for ungdom  
Samarbeid om felles tiltak overfor ungdom som står utenfor utdanning 
og arbeid. Til sammen 45 plasser 
 

Karriere Agder, 
avdeling Arendal 
 
NAV-kontorene 

«Klart du kan» tiltaket 
Samarbeid om felles tiltak overfor ungdom som står utenfor utdanning 
og arbeid. Til sammen 20 plasser 
 

Karriere Agder, 
avdeling Arendal 
 
NAV-kontorene 

Venneslabrua 
Tett oppfølging og samarbeid om tiltak for ungdom som står utenfor 
utdanning og arbeid. Ca 40 plasser 
 

Vennesla vgs - Agderfk 
Vennesla kommune 
NAV 

Jobbspesialist for ungdom 
Samarbeid om arbeidsrettet oppfølging overfor ungdom som står utenfor 
utdanning og arbeid. Til sammen 20 plasser 
 

NAV-kontorene i 
Arendal og Grimstad 
 
Karriere Agder, 
avdeling Arendal 

Ungdomstiltak i Lister 
Tett oppfølging og samarbeid om tiltak for ungdom som står utenfor 
utdanning og arbeid. Ca 10 plasser 
 

Agderfk- 
Flekkefjord vgs 
Flekkefjord kommune 
NAV 

Jobbskolen i Kristiansand 
Tett oppfølging og samarbeid om tiltak for ungdom som står utenfor 
utdanning og arbeid. Til sammen 150 plasser.  
 

NAV Kristiansand 
Kristiansand 
kommune 
Agder fylkeskommune 

«Byggfag for ungdom» 
Samarbeid om yrkesrettet opplæring innen byggfag for ungdom. Til 
sammen 12 plasser 
 

NAV Agder 
 
Karriere Agder, 
avdeling Arendal 
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AMO fagbrev for praksiskandidater. 
Karriereveiledning i forkant av eksamensforberedende kurs for NAV-
brukere som skal avlegge tverrfaglig eksamen etter privatistordningen. Til 
sammen x antall plasser 
 

NAV Arendal 
 
Karriere Agder, 
avdeling Arendal 
 
Eksamenskontoret 

Tiltak for lærekandidater med lav verdiskaping 
Samarbeid om lærlinger og lærekandidater med lav verdiskaping i 
bedrift. 
 

Agder 
fylkeskommunen 
 
NAV-kontor 

Regional samfunnskontrakt 
Samarbeid om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. 
 
Kilde: Regional samfunnskontrakt 
 

Fagopplæring 
 
NAV Agder 

«På rett vei» 
Karriereveiledningsprosjekt for minoritetsspråklige. Til sammen 15 
plasser 
 

Karriere Agder, 
avdeling Arendal 
 
NAV Grimstad 

«Mind the gap» 
Karriereveiledningsprosjekt for minoritetsspråklige. Til sammen x antall 
plasser 
 

Karriere Agder, 
avdeling Kristiansand 
 
NAV-kontorene 

Forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. 
Fleksibilitet i fag- og yrkesopplæring for voksne med utgangspunkt i 
modulstrukturerte læreplaner. Til sammen 30 plasser. 
 
Kilde: St.meld.nr. 16 Fra utenforskap til ny sjanse – samordnet innsats for 
voksnes læring.  

Karriere Agder 
 
NAV-kontorene 

«Menn i helse» 
Samarbeid om voksne NAV-brukere med mål om fagbrev innenfor 
helsearbeiderfaget. Til sammen 51 plasser. 

NAV Agder 
 
Karriere Agder 
Fagopplæring Agder 

AMO helsefagarbeider for voksne minoritetsspråklige 
  
 

NAV Agder 
 
Kvadraturen 
videregående skole 

Delkompetanse - minoritetsspråklige – spor 1 Karriere Agder 
 
NAV Vennesla 

 

Forsknings- og utviklingsarbeid  

-  for utvikling av bærekraftige og kunnskapsbaserte tjenester  
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Beskrivelse av aktivitet  Operative enheter 

Utveksling og samarbeid om statistikk og analyse. 
o Deltakelse på Kompetanseforum Agder 
o Fremlegging av NAVs bedriftsundersøkelse  
o NAVs omverdensanalyse  
o Elev- og lærlingeundersøkelsen 
o Ungdata  
o Gjennomføringstall av videregående utdanning/fagbrev 

 
Dimensjonering av videregående opplæring og arbeidsrettede tiltak 
NAV  

o Langsiktig og kortsiktig 
o Dimensjoneringsgruppe videregående  
o Anskaffelser NAV/tiltaksmeny 

 
Innspill til plan for voksenopplæringen jf. NAVs kunnskap om brukerne 
 
Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse og NAVs omverdensanalyse 
 

NAV Agder 
 
Agder fylkeskommune 

Forprosjekt – kompetansetiltak for sykemeldte. 
Karriereveiledning og realkompetansevurdering for sykmeldte med 
behov for kompetanseheving.  

NAV Agder 
 
Karriere Agder 

  

  

  

  

 

 

Informasjonsutveksling og kompetanseheving 

- for felles forståelse og kunnskap 

Beskrivelse av aktivitet  Operative enheter 

Kompetanseheving for ansatte og felles fagdager 
 

 

NAVs bedriftsundersøkelse og NAVs omverdensanalyse. 
 
 

 

Felles oppfølgingsmetodikk – utvikling av opplæring og verktøy 
Samarbeid om metodikk Supported Employment. 
 

 

  



 

5 

 

 

 

Offentlig-offentlig samarbeid  

- samarbeid på tvers av organisatoriske grenser i offentlig sektor  

Beskrivelse av aktivitet  Operative enheter 

Aktuelle samarbeidsområder er blant annet:  
- Enkeltplasser innenfor fag- og yrkesopplæringen 
- Gruppetiltak fag- og yrkesopplæringen  

 

 

  

 
 

 

 

 

Endringslogg 

Beskrivelse av endring Dato 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


