Partnerskap for inkludering og ung deltakelse
Mestring, utdanning og jobb i sikte
Samling for partnerskapskommuner og andre aktører 7. April 2022
Quality Hotel Tønsberg
Målgruppe; Kommuner og fylkeskommunen med bredt utvalg av ledere i tjenester for barn og
unge, politisk nivå i kommunene, NAV, USN, Statsforvalteren, næring- og arbeidsliv.
Vi ønsker at dagen:
•
•
•
•

skaper kraft og inspirasjon til å samhandle på nye måter
viser hvilken effekt samhandling kan ha når vi virkelig lykkes
gir ny og relevant kunnskap om hva som fremmer og hemmer samhandling gjennom
praktiske eksempler og refleksjon
bidrar til at hver enkelt deltaker forstår sin rolle og hva JEG kan gjøre for å skape mer
samhandling

08.30-09.00

Kaffe og te i lobbyen

09.00

Velkommen ved KS Vestfold og Telemark og
Vestfold og Telemark fylkeskommune

09.10

En fortelling om utenforskap

09.20

Ung utenforskap i Norge
Hva ligger bak tallene, hva betyr de?
Digitalt innlegg ved Ulf Andersen, statistikksjef Nav Oslo.

09.50

Hva forteller våre egne tall oss?
Kjersti Norgård Aase, Analyseenheten VT+, Vestfold og Telemark
fylkeskommune.

10.20

Pause

10.40

Globale Sandefjord
Helhetlige og samordnede tjenester i arbeidet med inkludering av
innvandrere i arbeid- og samfunnslivet. Samhandling mellom blant annet
Sandefjord kommune, NAV, frivilligheten og næringslivet.
Faten Lubani og Elin Sørensen, Globale Sandefjord.

11.10

Aktive lokalsamfunn i Drammen
Samhandling mellom kommune og frivilligheten.
Øyvind Thorsen, Viken Idrettskrets.

11.40

Refleksjon i kommunegrupper
KS Konsulent presenterer oppgave.

12.00

Lunsj

13.00

En fortelling om inkludering

13.10

Hvilken rolle kan Oppfølgingstjenesten ha i den enkelte kommune?
OT er en sentral aktør i oppfølgingen av ungdom som står mellom utdanning
og jobb. Hvilke muligheter for samhandling finnes?
Therese Sando, Oppfølgingstjenesten Vestfold og Telemark.
Kaisa Kjeilen, OT- ungdommens representant i ungdomsrådet i VT.

13.40

Våre unge, Larvik kommune
Samhandling mellom forvaltningsnivåer.
Frøydis Straume, prosjektleder Våre unge.

14.10

Pause

14.30

Felles verdiforståelse inn i det tverrfaglige samarbeidet
Siljan kommune ved Torny Strand Moripen.

15.00

Refleksjon i kommunegrupper
KS Konsulent presenterer oppgave.

15.45

Avslutning

