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Invitasjon til deltakelse i partnerskap for inkludering og ung deltakelse 
Mestring, utdanning og jobb i sikte 

Forutsetningene for god helse, tilhørighet og mestring skapes gjennom hele oppveksten, fra 
før barnehagen til etter videregående skole. Å lykkes som samfunn med å inkludere unge og 
sikre at færrest mulig faller utenfor, har ikke bare statistiske og samfunnsøkonomiske 
konsekvenser. For hvert enkelt menneske dette gjelder – og deres nærmeste familie – er det 
enorm forskjell for hele livet på de to alternativene; utenfor eller innenfor – i betydningen 
passiv mottaker av samfunnets ytelser eller aktiv bidragsyter til verdiskaping og velferd.  
  
Mange aktører har en rolle i denne samfunnsutfordringen, og de må alle med i arbeidet for å 
løse den. Gjennom et sterkt partnerskap og felles eierskap til utfordringen vil vi inkludere 
flere barn og unge i framtiden. Kommunene står sterkere i et fellesskap enn hver for seg. 
 

Bakgrunn 
I Norge lykkes vi ikke godt nok med å få alle som kan jobbe inn i jobb, eller med å sikre at alle er en 
del av fellesskapet. Andelen unge mennesker som ikke fullfører videregående opplæring er 
vedvarende høy, og en stor andel av våre unge mellom 18 og 35 år er hverken i arbeid eller i 
utdanning. Forutsetningene for god helse, tilhørighet og mestring skapes gjennom hele 
oppveksten, fra før barnehagen til etter videregående skole. Mange aktører har en rolle i denne 
samfunnsutfordringen, og de må alle med i arbeidet for å løse den. 1 

KS har satt ungt utenforskap på dagsordenen i KS Debatthefte 2021, «Utenforregnskapet» og i 
satsningen «Partnerskap for radikal innovasjon».  

Vestfold og Telemark fylkeskommune har over lengre tid hatt oppmerksomhet på det omfanget 
utfordringen har i vårt fylke – og de konsekvenser dette har både for den enkelte og samfunnet. 
Alle kommunene i fylket har søkelys på utfordringene – og det er mange gode initiativ i 
enkeltkommunene. Utfordringene eier vi sammen – og da kan det også ligge muligheter til enda 
bedre løsninger om vi forplikter oss til felles innsats.  

Partnerskap inngås mellom aktører som er enige om at den beste og kanskje 
eneste måten å realisere sine målsettinger på er gjennom et forpliktende 
samarbeid, hvor en er gjensidig ansvarlig for sluttresultatet, men hvor hver 
enkelt tar sin del av ansvaret for å realisere målsettingene med samarbeidet. 2 

 

 
1 Partnerskap for radikal innovasjon 
2 Forskningsrådet, Ut av blindsonene, 2021. 

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/partnerskap-for-radikal-innovasjon/om-partnerskap-for-radikal-innovasjon/
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Partnerskapet for inkludering og ung deltakelse er en overbygning til kommunenes pågående 
satsninger og skal sikre politisk forankring og forpliktelse på tvers av forvaltningsnivåer og 
tjenester. For å løse komplekse samfunnsutfordringer må kommunen gjennom god styring og 
ledelse legge til rette for mer og bedre samhandling, og la de unge få mulighet til reell 
medvirkning. Samhandlingen må videre forsterkes på tvers av forvaltnings- og tjenestenivåer.  

Partnerskap for inkludering og ung deltakelse skal gi medvind i kommunenes 
arbeid. 
 
Det faglige innholdet 
Partnerskapet tar utgangspunkt i tre nøkler for inkluderingsarbeid; samhandling, medvirkning og 
innovasjon. Gjennom økt kunnskap, deling av god praksis og tilgang til nye verktøy skal 
kommunene være bedre rustet til å løse inkluderingsarbeidet lokalt. En slik tilnærming bidrar til å 
understøtte kommunenes pågående satsninger. Partnerskapet har videre en viktig funksjon i at 
alle aktører kjenner bedre til hverandre, og at siloer mellom forvaltningsnivåer og internt i 
kommunene bygges om.  

Kommunene skal høsten 2021 forberede seg på barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen. 
Det er naturlig, og ønskelig fra kommunene, at partnerskapet i oppstarten tar opp i seg 
intensjonene og føringene i oppvekstreformen som retter søkelyset mot nettopp samhandling.    

Gjennom deltakelse i partnerskapet skal den enkelte kommune få drahjelp og 
bistand i å møte oppvekstreformen.  

Den praktiske gjennomføringen 
Kommunene har ulike ståsted og innganger til deltakelse i partnerskapet. Flere kommuner har 
igangsatt prosjekter som tar opp i seg intensjonene som ligger i partnerskapet. For disse 
kommunene skal partnerskapet støtte opp om det pågående arbeidet. Noen kommuner er i 
startfasen og vil i første omgang ha nytte av å finne ståsted og kartlegge behov for ny innsats. I 
partnerskapet er det satt av ressurser til å bistå enkeltkommuner, og en slik bistand kan være 
direkte knyttet til oppvekstreformen og de nye kravene som følger. 

Som en oppfølging av samlingen 30. september i Porsgrunn er det ønskelig at det informeres 
nærmere om partnerskapet i regionsmøtene. Disse møtene gjennomføres høst/vinter 2021-2022. 
Dette vil gi en god oversikt over ståsted i kommunene og hvordan partnerskapet kan bistå i 
regioner eller enkeltkommuner. Ledere for regionene bes ta kontakt med Robert Rognli (KS 
Konsulent, robert.rognli@ks.no) for å gjøre nærmere avtale. 

Som et steg to planlegges det en felles samling i regionen med temaet samhandling. Her legges det 
opp til faglige innlegg, og ikke minst det å knytte kontakt på tvers av forvaltningsnivåene. 
Målgruppe for deltakelse på samlingene er politisk og administrativ toppledelse og ledere i 
tjenester for barn og unge.  
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Deltakelse fra kommunene  
Effekten av et partnerskap blir bedre ved høy deltakelse og høy forpliktelse i arbeidet med å 
inkludere flere barn og ungdom. Politisk forankring er avgjørende for at partnerskapet skal gi 
grunnlag for å utforme god oppvekstpolitikk og gjennomføring på tjenestenivå.  

Vi oppfordrer alle kommuner til å forankre deltakelsen politisk.  

Hvordan den politiske forankringen skal foregå bør vurderes i den enkelte kommune. En vei kan 
være en orienteringssak til politisk utvalg for oppvekst og/eller kommunestyret. Alternativt kan 
kommunen fremme en politisk sak om deltakelse i partnerskapet.  

Økonomi 
Ungt utenforskap er et stort og sammensatt problem, menneskelig og samfunnsøkonomisk. Mange 
unge mennesker i utenforskap betyr redusert tilgang på arbeidskraft, økte velferdsutgifter og 
lavere skatteinngang på lengre sikt. Det ligger store økonomiske gevinster i å klare å inkludere 
flere, men først og fremst handler det om vårt felles ansvar om å gi flest mulig et godt liv.  

Det er ingen direkte kostnader for kommuner å delta i partnerskapet som er 
finansiert gjennom KS’ OU midler. Vestfold og Telemark fylkeskommune 
finansierer egenandelen på 30 % som er tilknyttet tildeling av OU midler.  

Kommuner som ønsker bistand gjennom partnerskapet, vil få dekket 70 % av kostnadene som 
kommer i forbindelse med konsulentbistand. Kommuner som har behov for bistand over tid, kan 
søke om OU midler og få finansiert inntil 70 % av kostnadene. 

For mer informasjon om partnerskapet viser vi til kunnskapsgrunnlaget som er sendt kommunene. 
Vi viser også til en litteraturgjennomgang Unges utfordringer i jobb og utdanning som er utarbeidet 
i forbindelse med samarbeidsprosjektet Flere unge i fast arbeid. Et samarbeidsprosjekt i regi av 
Vestfold og Telemark fylkeskommune sammen med viktige samfunnsaktører i arbeidslivet og innen 
utdanning. 

Med vennlig hilsen 

Vestfold og Telemark fylkeskommune v/ Helge Galdal 
KS Vestfold og Telemark v Ann-Kariin Iversen 
 
 

https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/naring-innovasjon-og-kompetanse/kompetanseutvikling-og-inkludering/fufa/vefy_litteraturgjennomgang_v03_enkeltsider.pdf
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