NYTT BLIKK - erfaringssamling
Program 29. januar 2020 10.00 – 17.00
09.30

Registrering og kaffe/te og noe lett å spise

10.00

Velkommen ved styringsgruppen Nytt Blikk BTV
Bakgrunnen for læringsnettverket, intensjonen med nettverket og dagen i dag
Evne og kraft til å bære? - Om kommunenes oppdrag og utfordringer. Regiondirektør KS
Vestfold og Telemark, Jan Erik Innvær.
Lokalsamfunnenes dilemmaer i møte med statens ambisjoner. Hva påvirker kommunenes
handlingsrom? Vi utforsker konsekvensene av nasjonale føringer og de forventningene de
skaper. Statsviter og forsker Einar Olav Vetvik

Pause
Innlegg ved Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland, Midt-Telemark kommune. Betydningen av å
realisere heltidskultur for å bygge bærekraftige tjenester i et regionalt perspektiv
Betydningen av tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og kontinuitet for å løse
samfunnsoppdraget. Hvor godt er vi rigget i en deltidskultur? Innlegg ved KS-K
Kommunevist arbeid: Hvordan utfordrer dette oss? Har vi råd til å vente? Hvem bærer
kostnaden av deltidskulturen?
12.30 – 13.30

Lunsj
Karmøy kommune har deltatt i et tilsvarende Nytt Blikk nettverk i Rogaland. De kommer og
deler sine erfaringer med å utvikle samspillet mellom politikk, administrasjon og
fagforeninger i arbeidet med å fremme heltidskultur. Ordfører Jarle Nilsen, utviklings- og
ressurssjef Siv Anita Lilleskog og HTV
Hvordan utfordres kommunene i arbeidet med å realisere heltidskultur? Hvorfor er det så
krevende? Innlegg ved KS-K
Hvordan må vi rigge organisasjonen for å lykkes med å realisere heltidskultur?
Deltakerkommunene deler sine erfaringer.
Kommunevist arbeid med deling i cafedialog
Paneldialog – oppsummering. Hvilken betydning har samspillet mellom politikk,
administrasjon og fagforeningene for å fremme heltidskultur? Ledet av KS-K

17.00

Avslutning ved styringsgruppen Nytt Blikk BTV

19.30

Vi møtes til felles middag 

Program dag 2, 30. januar 2020
08.30

Vi tar et tilbakeblikk på gårsdagen

09.00

Nettverket er på hell. Ingen av deltakerkommunene er i mål med å etablere
heltidskultur. Vi tar frem steg- modellen for å fremme heltidskultur – hva er
avgjørende forutsetninger for å lykkes med å fremme heltidskultur fremover? Hva
er viktige avveiinnger når en skal rigge seg for videre arbeid? Innlegg ved KS-K

09.45

Pause

10.00

Kommunevist gruppearbeid

11.00

Implementering – hvordan omsette kunnskap til praksis
Professor Terje Ogden, Atferdssenteret – Unirad
Kommunevist gruppearbeid fortsetter

12.30

Lunsj

13.15

Vi retter blikket fremover og reflekterer over hvilke behov det er i regionen for
videre arbeid med tematikken

13.50

Vi blir enig om hvordan vi evaluerer nettverket

14.20

Avslutning ved styringsgruppen

14.30

Vel hjem 

