
Mare og Romsdal
fylkeskommune

Samarbeidsavtale om opplæring etter §A-3 for vaksne

mellom

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, NAV Møre og

Romsdal, lokale NAV kontor, MAFOSS (Maritim foreining Søre Sunnmøre) og

Ulstein kommune

Avtalen gjeld utprøving av modell for opplæring i lndustrimekanikarfaget for

1 klasse skoleåra 2019/2020 og 2020/2021 i samarbeid mellom Herøy vgs og

MAFOSS.

Føremålet med avtalen:
Prøve ut tilrettelagt fagopplæring i industrimekanikarfaget for vaksne med svake språkferdigheiter

og/eller stor avstand til arbeidslivet. Fylkeskommunen, kommunar og NAV erfarer at mange har lav

grunnkompetanse i etterkant av gjennomført introduksjonsprogram, og muligheitene til å

gjennomføre videregående opplæring er liten. Det same gjeld andre grupper med behov for

fleksibelt opplæringsløp.Det er eit håp om denne utprøvinga vil kunne vidareforast til andre grupper

og andre fagområde på sikt.

Hovedmålgruppe for dette løpet er dei som er i introduksjonsprogrammet eller som akkurat har

avslutta.

Arbeidslivet krev formalkompetanse, i mange høve fagbrev, for å komme i varige arbeidsforhold.

Avtalen skal bidra til at fleire kjem i arbeid, og til å dekke behova for kvalifisert arbeidskraft i Møre og

Romsdal.

Partar:

NAV Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og MAFOSS i samarbeid med Ulstein

kommune og lokale NAV kontor. Ulstein kommune er vertskommune og vil inngå eigen avtale med

dei andre kommunane som har deltakarar på kurset.

Ansvarsfordeling:

Møre og Romsdal fylkeskommune

• Inntak og godkjenning av deltaka rar
• Delfinansiering av opplæringstilbadet

• Godkjenne lærekontrakt ved kursslutt

NAV Møre og Romsdal

• Delfinansiering av opplæringstil bodet
• Kontaktperson mot utdanningsavdelinga
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NAV kontor
• Rekruttere og intervjue motiverte deltaka rar til opplæringa i samarbeid med

arbeidsgivar/kommune
• Rettleiing innan NAV sitt ansvarsområde
• Finansiering: Vurdere levekostnader og tiltak for deltaka rane i samarbeid med kommune

Introduksjonsstønad og flyktningestipend er utgangspunkt for levekostnadar ved kvalifisering
av flyktningar. Stønadar frå NAV vert vurdert dersom ein ikkje har rett til dette, evt. i tillegg

Ulstein kommune
• Styrka opplæring i norsk, arbeidslivskunnskap, system- og kulturforståing for delta kara ne

• Delfinansiering av opplæringstilbadet
• Finansiering og organisering av tilrettelegging på praksisplassane i tråd med tildeling frå IMDI

• Koordinere og legge til rette for god samhandling mellom alle kommunane som har
deltakarar i prosjektet

• Rapportere til IMDI og sørge for at ein gjennomfører prosjektet i samsvar med søknaden til
IMDI

Vidaregåande skule
• Utarbeiding av budsjett og plan for gjennomføring av opplæringa

• Bruke VIGO vaksen til inntak av deltaka rar
• Gjennomføre opplæring etter læreplana ne for vgl i utdanningsprogrammet Teknikk og

industriell produksjon og vg 2 i programområdet industrimekanikarfag (inkludert fellesfaga).

• Tilrettelegging av praksis i samarbeid med MAFOSS
• Tett oppfølging av praksis som del av faget YFF
• Læremiddel

• Undervisningslokale
• Rådgivingsteneste i samarbeid med NAV og kommune
• Legge til rette for å styrke ferdigheter i norsk i samarbeid med kommunal voksenopplæring

MAFOSS
• Legge til rette for praksisplassar til alle deltaka rane dei to skoleåra
• Så langt som råd er legge til rette for at alle deltaka rar som er kvalifiserte til det får

gjennomføre opplringslopet - anten gjennom læreplass etter fullført skulelop - eller
gjennom å fortsette med praksisplass på VG3-nivå- slik at dei kan framstille seg til fagprøva

• Gjennomføre praktisk opplæring på VGl og VG2 nivå i tett samarbeid med Herøy vgs

Gjennomføring av opplæringa

• Opplæringa skal vere særskilt tilpassa vaksne etter 544-3 i opplæringslova og følgje
tilhoyrande forskrift for vurdering (kap. 4 i forskrift til opplæringslova)

• Opplæringa startar i september 2019 og varar fram til avlagt fagprove - jf. modell

• Opplæringsarena vekslar mellom skule og praksisplass jf. modell

• Opplæringa skal følge læreplanen i alle fag for teknikk og industriell produksjon på vgl og
industrimekanikarfaget på vg2

• Opplæringa skal i tillegg inneha Ide styrking av grunnleggjande ferdigheiter i norsk

• Det skal veljast tillitsvalt og det skal eta bierast klasseråd
• Rektor er ansvarleg for opplæringa
• Skulen melder opplæringa inn til Statens lånekasse for utdanning
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konomi:
• Kostnad for opplæringsløpet i regi av Herøy vgs i industrimekanikarfaget vert fordelt mellom

Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV Møre og Romsdal og Ulstein kommune

• Tilrettelegging og oppfølging i praksis i regi av Mafoss vert finansiert av prosjekttilskat frå
IMDI og eigenandel frå deltakarkommunar samordna gjennom Ulstein kommune

Finansiering:
Det vert lagt opp til ein tredeling av kostnadene til opplæringsløpet, der kostnaden totalt dei to
første åra vert fordelt slik:

• Møre og Romsdal fylkeskommune kr 747 689,-

• NAV (fylke) kr 747 689,-
• Kommunane kr 747 689,- (fordelt etter tal deltakarar)

• I tillegg har NAV eventuelle kostnader med livsopphold og evt. bruk av mentorordninga for
deltakarar i praksis

• Utdanningsavdelinga sender refusjonskrav til NAV og samarbeidskommunar på forskat kvart
år

Tredelinga av finansieringa mellom partane vil gjelde dei to første åra. Lærlingåret vert utgiftene
delte mellom arbeidsgivarane (lerlinglon til sine lærlingar) og fylkeskommunen (lærlingtilskat til
arbeidsgiverane).

Sted: Molde Dato:
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Inget Lise Tronningsdal '
Utdanningsavdelinga, vgo - vo
Møre og Romsdal fylkeskommune
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Lars Erling Bjåstad
Ulstein kommune (med inntil 15 deltakarar)

%. Vcoda4ad
Kirsti Korsbrekke Ringdal  /
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