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Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren om «Fagbrev for voksne»
Jeg viser til dine spørsmål innsendt pr epost datert 18.09.18:
«Ordningen med å la voksne kunne ta fagbrev har vært en suksess. Siden ordningen med
praksiskandidater til fagbrev ble innført i 1998 har mer enn 170 000 personer over 25 år gjort det.
Kunnskapsdepartementet v/Kompetanse Norge har lyst ut inntil 10 millioner for å kunne tilby
ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med
opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat.
Mulighetene til å ta fagbrev i voksen alder er med på å dempe sosiale forskjeller, øke inntekter, og gi
kompetanse i arbeidslivet. Både NHO og LO er enige i at voksnes mulighet til å ta fagbrev er av stor
betydning for den enkelte og for samfunnet. LO fremholder den ansattes mulighet til fast ansettelse, og
NHO viktigheten av å øke de ansattes evne til omstilling og produktivitet. Kompetanse Pluss
fremhever at flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring medfører færre feil, mindre
svinn, bedre rapportering, bedre forståelse av instrukser og rutiner og mer selvgående og motiverte
ansatte, smidigere drift og bedre kundeservice.
I kommunen finnes erfaringer som tilsier at økt kompetanse og bidra positivt i arbeidet med å redusere
sykefravær, arbeidsledighet, utbetalinger av sosialhjelp, heltidsarbeid, integreringsarbeidet, og
likestillingsarbeidet.
Vi har blitt kontaktet av IKU Agder AS som har drevet med denne typen virksomhet siden 2004. De
trenger samarbeidspartnere som har ansatt

og evaluering. Søknadsfrist er 1. oktober 2018
Det er viktig å presisere at ordningen går via Kompetanse Pluss og ikke koster noe for arbeidsgivere,
men det er ønskelig at dette knyttes til arbeidsplass og reelle arbeidsoppgaver.
Link til utlysning er her:
https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/10-millioner-til-proveordning-med-fagopplaringi-kompetansepluss/
Våre spørsmål til ordføreren er:
1. Hva vil ordføreren gjøre for at mest mulig av disse midlene kan brukes i Kristiansand?
2. Er ordføreren enig i at det er svært nyttig å ha aktører i byen som gjennom deltagelse i dette
prosjektet fikk økt sin spesialkompetanse på å bistå voksne i å ta fagbrev og fagopplæring?

3.

Er det nyttig for kommunen som arbeidsgiver å ha arbeidstakere som gjennom dette prosjektet vil
få fagbrev? Vi ser for oss at dette særlig kunne være aktuelt for assistenter innen pleie og omsorg,
barnehage, og innen renhold, men IKU tilbyr opplæring innen alle fagbrev som er aktuelle for det
offentlige.
4. IKU Agder AS har lang erfaring på området. Hvem vil ordføreren anbefale at aktøren kontakter i
kommunen slik at de kan få avklart innen søknadsfristen går ut om det kan være aktuelt for
Kristiansand kommune å samarbeide om å fremme en søknad?
Svar:
1. Kommunen er kjent med den nye reformen som er kommet som gir ansatte rettigheter i forhold til
å ta fagbrev etter praksiskandidatordningen. Vi gjør allerede et betydelig arbeid innenfor dette
området i kommunen. Det pågår fortløpende en jobb i sektorene for å finne aktuelle kandidater,
og det startes nå en jobb for å kartlegge dette samlet. Kartleggingen planlegges foretatt av
kommunens lærlingeavdeling og/eller de enkelte sektorene.
De aktuelle tilskuddsmidlene er foreløpig kun i form av prøveordning med en begrenset mulighet
på inntil to kurs for hver søker. Vi vil forsøke å se til at kommunen - forutsatt praktisk mulig søker på midler innenfor disse ytre rammene innen fristen 1.oktober. Dette forutsetter både
aktuelle kandidater og kapasitet i organisasjonen til å være veileder i en slik praksisperiode
(utover de aktiviteter som allerede pågår). Samtidig håper vi ordningen blir av varig karakter slik
at arbeidet med dette i fremtiden kan systematiseres ytterligere.
2.

Fra 2010 og frem til i dag har omkring 40 ufaglærte fast ansatte i helse og sosial tatt fagbrev som
helsefagarbeider i regi av AOF. Dette synliggjør verdien av å ha aktører som tilbyr denne type
tjenester.

3.

Kommunen ser på dette som svært nyttig og håper midlene til denne type virksomhet blir av varig
karakter.
Kristiansand kommune benytter seg allerede av aktører med denne spesialkompetansen relatert
til fagopplæring - og veien mot et fagbrev for voksne ansatte i Kristiansand kommune. Både
private og offentlige aktører benyttes, bl.a. videregående skoler. Kristiansand kommune har
tidligere mottatt penger fra Kompetanse Norge.
I september hadde for eksempel kommunen, på Initiativ fra Kristiansand Eiendom Byggservice
oppstart med en gruppestørrelse på 7 stk. som vil avlegge tverrfaglig eksamen i byggdrifterfaget.
Aktør/tilbyder i dette tilfelle er IKU Agder AS.

4.

Personalsjef Eirik Nyberg, eller gjerne direkte kontakt med lærlingeavdelingen som eventuelt kan
bistå med videreformidling til aktuelle sektorer.»

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
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