


Refleksjon i kommunegrupper (1)

Hvordan kan kommunen i større grad benytte statistikk og 
datagrunnlag i arbeidet med inkludering?

I innleggene fra Faten Lubani og Elin Sørensen (Globale Sandefjord) og 
Øyvind Thorsen, Viken Idrettskrets fikk vi nye perspektiver på 
samhandling mellom kommune, NAV, næringslivet og frivilligheten.

Finn 1 til 2 læringspunkter som er særlig aktuelle for kommunen. 
Hvordan skal dette følges opp?

Individuelt 3 minutter
Kommunegruppe 15 minutter 
(rekkefremlegg)
Plenum; Menti

Ordstyrer; den som hadde 
bursdag sist.
Sekretær; den som har bursdag 
først
Viddevakt; den som er nærmest 
44 år.



Refleksjon øvrige aktører (1)

I innleggene fra Faten Lubani og Elin Sørensen (Globale Sandefjord) og 
Øyvind Thorsen, Viken Idrettskrets fikk vi nye perspektiver på 
samhandling mellom kommune, NAV, næringslivet og frivilligheten.

Hvilke muligheter ser du for mer og bedre samhandling med de andre 
aktørene? 
Hvilke systembarrierer kan vi løse?
Hvordan kan vi følge opp dette videre?

Individuelt 3 minutter
Gruppe 15 minutter 
(rekkefremlegg)
Plenum; Menti

Ordstyrer; den som hadde 
bursdag sist.
Sekretær; den som har bursdag 
først.
Viddevakt; den som er nærmest 
44 år.



Refleksjon i kommunegrupper (2)

Hvordan kan kommunen styrke samhandlingen med OT?
Hvordan følger vi opp dette?

Våre unge i Larvik viser hvordan innsatsen kan forsterkes på tvers av 
forvaltningsnivåer. Finn 1 til 2 læringspunkter som er særlig aktuelle 
for kommunen. Hvordan skal dette følges opp?

Siljan kommune har hatt et særlig fokus på verdiforståelse i det 
tverrfaglige samarbeidet. Hva kan kommunen gjøre på dette 
området. Hvordan skal dette følges opp?

Individuelt 7-8 minutter
Kommunegruppe 10 minutter x3 
(rekkefremlegg)
Plenum; Menti

Ordstyrer; den med lengst hår.
Sekretær; den med kortest hår
Viddevakt; den som var hos 
frisøren sist.



Refleksjon øvrige aktører (2)

Våre unge i Larvik viser hvordan innsatsen kan forsterkes på tvers av 
forvaltningsnivåer. Hva er gode læringspunkter vi som aktør tar 
med oss herfra?

Siljan kommune har hatt et særlig fokus på verdiforståelse i det 
tverrfaglige samarbeidet. Hvordan jobber vi med verdiforståelse 
for mer og bedre tverrfaglig samarbeid i vår egen organisasjon? 
Hva kan vi bli bedre på?

Individuelt 5 minutter
Gruppe 15minutter x2 
(rekkefremlegg)
Plenum; Menti

Ordstyrer; den med lengst hår.
Sekretær; den med kortest hår
Viddevakt; den som var hos 
frisøren sist.



Videre arbeid i kommunen

Hva skal dere gjøre 
frem til neste gang 
dere møtes?

Hvem skal involveres? Hvem har ansvar for å 
følge opp, og å 
invitere til neste 
møte?

Når?

Innsikt og felles 
forståelse av ståsted

Analyse, vurdering og 
felles forståelse av 

forbedringspunkter 

Hvordan skal vi arbeide?
Hvem gjør hva?

Hva er politisk, hva er 
administrativt og hva er 

felles?



KS konsulent bistår 
kommuner/kommuneklynger

Det er satt av midler til oppfølging i 
enkeltkommuner/kommuneklynger. 
1 dag per kommune (kommuneklynger samler dagene)

Mulig å finansiere videre bistand gjennom OU 
midler/egenfinansiering.

Gjennomgående tema for mange kommuner er 
planprosess, og KSK bistår flere kommuner i dette 
arbeidet.

Gjør avtale direkte med Jo Fiske eller Robert Rognli.

jo.fiske@ks.no
robert.rognli@ks.no

mailto:jo.fiske@ks.no
mailto:robert.rognli@ks.no


Praktisk/økonomi
I Partnerskapet for inkludering og ung deltakelse er oppstart av oppfølging i  enkeltkommuner/ klynger av 

kommuner/regioner 70% forhåndsfinansiert gjennom KS OU midler samt at egenandelen på 30% finansieres av 
Vestfold og Telemark fylkeskommune. Snitt: 1 dag med KSK pr kommune. De vanlige kravene til OU midler må 
følges.

Hovedplanen er hele dager med fysisk tilstedeværelse, men i enkelte tilfeller kan det avtales halve dager med KSK, 
men da fortrinnsvis digital gjennomføring. 2 halve digitale dager (før lunsj eller etter lunsj)  er da tilsvarende 1 full 
dag. 

Kommunen, klyngen, regionen må selv betale reisekostnader/opphold for KSK samt lokaler, mat, reise mv for 
deltakere på den lokale arenaen.

Forberedelser/bestilling av bidrag fra KSK : Kommunen, klyngen, regionen avklarer i forkant hvilke behov de har og 
tar deretter kontakt med Robert Rognli eller Jo Fiske for å diskutere og evt. legge en plan for den ønskede 
dagen/dagene. Forberedelse pr epost/ tlf/ teams er inkludert i dag-satsen til KSK.

Eksempel på ressursbruk/samarbeid: Dersom kommuner ønsker å jobbe sammen om f. eks å lage en helhetlig plan 
for oppvekst i regionen/ eller i en klynge av kommuner innen Vestfold og Telemark, kan f. eks en region med 4 
kommuner beregne å kunne få 4 dager med KSK dekket av KS OU midler og Fylkeskommunen. Tilsvarende kan 
en klynge på 2 kommuner beregne å kunne få 2 dager.

Videre oppfølging: Dersom en kommune, en klynge eller en region  senere mener å ha behov for mer bistand enn 
det som er beskrevet over og ønsker å søke om egne OU midler,  så kan KS være behjelpelig med det. Avhengig at 
størrelsen på beløpet må kommunene da  vurdere en anbudsprosess. 

Dersom noe er uklart, ta kontakt med ann-kariin.iversen@ks.no. Alle spørsmål er OK.

Er du klar for å kontakte KSK- se kontaktinfo under.

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/ou-midlene---orientering-og-generelle-retningslinjer/
mailto:ann-kariin.iversen@ks.no

