Kompetanseheving i arbeidslivet er en forutsetning for distriktsutvikling
Arbeidslivet endrer seg i høyt tempo som følge av automatisering, digitalisering og det grønne skiftet.
Samtidig blir befolkningen stadig eldre, noe som fører til at vi har en lavere andel i arbeidsfør alder.
For å sikre et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor, trenger derfor
virksomhetene god og målrettet tilgang på kompeansehevende tiltak.
Menneskene i arbeidslivet har samme behov. Vi må gi dagens arbeidstakere så gode forutsetninger
som mulig for å delta i morgendagens arbeidsliv. Det handler om både verdiskaping og inkludering.
Kompetanseheving som tema er høyaktuelt i distrikts-Agder; for å sikre eksisterende arbeidsplasser
og ikke minst utvikle nye arbeidsplasser. Vi vet at det er ekstra utfordrende å rekruttere
medarbeidere med riktig kompetanse i og til distriktene. Vi vet også at distriktene har vanskeligere
tilgang på kompetansehevende tiltak. Dette må vi ta på alvor.
Sammen med Interkommunale politiske råd i Lister, Setesdal og Østre Agder setter Agder
fylkeskommune nå i gang et 3-årig prosjekt som skal mobilisere til kompetanseheving i distriktene.

Prosjektet henvender seg til virksomheter i
Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad,
Åseral, Bykle, Valle, Bygland, Evje- og
Hornnes, Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og
Tvedestrand.
Sammen skal vi utvikle gode modeller og
metoder som sikrer distriktene god fremtidig
tilgang på og bruk av kompetanseheving.
Prosjektetet vil involvere utdanningsaktører
og andre samarbeidspartnere i arbeidslivet.

Prosjektet har en totalramme på kr. 6.3 mill hvorav kr. 4.4 mill er tilskudd fra Kompetanse Norge.
Et prosjektetstyre er under etablering, med representanter fra privat næringsliv og fylkeskommunen.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon
 Lister: Svein Vangen, Lister interkommunale råd. E-post svein.vangen@lister.no
 Setesdal: Rita Hansen, Setesdal interkommunale råd. E-post rita.hansen@setesdal.no
 Østre Agder: Siri Asdal, Østre Agder interkommunale råd. E-post siri.asdal@arendal.kommune.no
 Agder fylkeskommune, tverrfaglig prosjektgruppe: Miriam Engelskjøn, Joanna Derdowska, Karen
Halvorsen, Gro Hege Hansen, Torleiv Momrak, Børje Michaelsen og Ketil Jensen.
 Prosjektleder er Siv Hemsett i Agder fylkeskomme. E-post siv.hemsett@agderfk.no/mobil 90 16 80 86

