
Forum for levekår, likestilling, 
inkludering og mangfold.



Våre barn og unge, hvordan bygger vi 

gode lokalsamfunn sammen

Kristin Eidet Robstad og Vegard Nilsen



Bedre levekår gir et mer bærekraftig Agder



Brobygging fra forrige møte



Områder som krever samhandling på tvers og som har 
høy grad av kompleksitet. 

Innspillene fra workshopens sortert i tråd med handlingsprogram for 
Regionplan Agder 2030:

• Helhetlig satsing på barn og unge: 43 innspill

• Systematisk satsing på flere egder i arbeid: 24 innspill

• Leve hele livet – skape et mer aldersvennlig Agder: 17 innspill



Oppsummering av innspill
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Sentrale aktører i arbeidet er kommuner, frivillighet, akademia og næringsliv. Det å ha møteplasser og mulighet 
for dialog på tvers trekkes av flere grupper frem som viktig for å lykkes i arbeidet. 



Viktig at vi kommer et steg videre nå

• Handlingene skjer lokalt

• Folkehelseloven bruker ordene SAMORDNE, 
UNDERSTØTTE og PÅDRIVER for 
fylkeskommunen sin rolle

• Hvor vil samordning vært lurt eller nødvendig?



Nærmiljøsatsinger – samordning?

• Fysiske tiltak

• Erfaringsdeling?

• Ikke-fysiske tiltak

• Hvordan vi bruker lokale data
• Ungdata 2019 + 2022, FHUS, …..

• Kvalitetssikring av voksne som møter våre barn
• Foreldre / kultur-idrett / oppvekstsektor

• ….
• ….



Sendt til trygge voksne i hus med 
varme og mat

Mange valgte å bli i bomberegnet 
sammen med foreldrene

Viser tydelig hva som 
er viktig for barn



Hvordan skape engasjement? 



Situasjonen i midten av 90- årene



Tre suksessfaktorer fra Island

1. Forskningsbasert praksis

2. Samfunnsbasert-tilnærming

3. Dialog mellom forskere, 

beslutningstakere og praktikere



Hva er symptomene nå?



1 av 2 har høyt symptomtrykk                    
-trygge voksne / dårlige fritidstilbud / -grenser
Uavhengig av foreldrenes utdanning og inntekt

1 av 14 har høyt symptomtrykk          
+trygge voksne / gode fritidstilbud / +grenser
Uavhengig av foreldrenes utdanning og inntekt



• Hva oppnår vi med tiltak mot de 10% 
utsatte plantene uten å gjøre noe med 
miljøet i drivhuset?

• Svar: 10% utsatte planter om et år

• For å forebygge må du bygge et godt 
og inkluderende miljø



Et ellevilt eksempel til slutt på hvor mye 
miljøet i «drivhuset» betyr

• Og at vi må tenke strukturelle, universelle løsninger ala Island



Nevropsykologisk utvikling hos barn ut fra foreldrenes sosioøkonomi

Gunstige vilkår

Ugunstige vilkår

helt ulike oppvekstsvilkår



Islandsk inngang sentralt

• Ikke noe galt med ungdommene, men samfunnet

• Ikke noe galt med barna som kommer fra hjem 
med lav sosioøkonomisk status

• Ikke noe galt med norske gutter, men skolen

• Ikke noe galt med jenter eller gutter født i 
november



Island har endret drivhuset siste 25 år



Ingen klarer alt 
Sammen klarer vi mer



Takk for oppmerksomheten

Vi kan skape Norges beste drivhus


