
Oppsummering av 
Forum for levekår, likestilling, 

inkludering og mangfold, 23.11.21.



Hva er #vårtagder?
• #vårtagder er en struktur for å jobbe strategisk sammen om regionale 

utfordringer som er så store og komplekse at enkeltaktører ikke kan løse 
dem alene.

• Målet er å styrke den regionale gjennomføringskraften og Agders posisjon 
nasjonalt.

• Forum for samfunnsutvikling er en åpen møteplass hvor deltakere fra 
kommunene, næringslivet, politikken, akademia, frivilligheten og andre 
aktører møtes for dialog, mobilisering og handling.

• Tre ulike fora: 
- Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold,
- Forum for klima og miljø,
- Forum for næringsutvikling og samarbeid om flere arbeidsplasser.



Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold, 
Caledonien 23. nov 2021

• 250 deltakere i fellessamlingen

• 110 deltakere i workshop 
i Forum for levekår, likestilling, 
inkludering og mangfold».
14 grupper á 6–8 personer 

• Deltakere fra kommuner i Agder, 
fylkeskommune, politisk ledelse, 
frivilligheten, Universitet i Agder, NAV, 
arbeidsmarkdesbedrifter, poltiske råd,

• Presentasjon ved Geir Møller fra 
Telemarkforskning: 
«Unge egders liv og levekår»

• Fasilitator: 
Even Fjellestad v/ CoLAB UiA



SUKSESSKRITERIER 
OG FALLGRUVER 
for arbeidet i forumet?

Oppgave 1 

Forum for levekår, likestilling, 
inkludering og mangfold skal legge til 
rette for bred involvering, handling 
og måloppnåelse opp mot målbildet i 
Regionplan Agder 2030 

Hva er suksessfaktorer og fallgruver 
for levekårsforumets arbeid? 



• Sette tydelige mål 
for hva Forumet skal levere.

• Sikre bred involvering og deltakelse, 
med fokus på representanter med 
erfaringskompetanse.

• God og åpen kommunikasjon 
mellom deltakerne i forum og eksternt.

• Sørge for en god struktur 
hvor innspill følges opp i sekretariat og 
strategisk råd, og løftes fram for politisk 
behandling.

Suksesskriterier

• Identifisere konkrete tiltak og handlinger, 
og sikre rapportering og oppfølging av disse på
fremdrift og utvikling.

• Arbeidet må være kunnskapsbasert, 
og man må ha et felles begrepsapparat og en 
felles forståelse av utfordringsbildet.

• Innstilling: Alle deltakere må ønske å 
samarbeide, dele av erfaringer og gå inn i 
forum med nysgjerrighet og tillit.

OPPGAVE 1: SUKSESSFAKTORER OG FALLGRUVER 



Fallgruver

• Forum blir en «prateklubb», 
hvor prat ikke følges opp av handling.

• Manglende medvirkning fra 
målgruppen for satsingen,
eksempelvis fra utsatte grupper.

• Mangel på ressurser og forståelse for at 
deltakere har ulike forutsetninger for deltakelse.

• For dårlig forankring
blant involverte aktører.

OPPGAVE 1: SUKSESSFAKTORER OG FALLGRUVER 



Satsinger som krever 
samhandling på tvers og 
med høy grad av 
kompleksitet

Oppgave 2

Innspill til satsinger som krever 
samhandling på tvers og som har 
høy grad av kompleksitet, sortert 
etter tema i handlingsprogrammet for 
Regionplan Agder 2030: 

1. Helhetlig satsing på barn og unge 
2. Flere egder i arbeid 
3. Aldersvennlig Agder.



Helhetlig satsing på barn og unge

Tverrfaglig innsats
• Bred implementering av helhetlige 

rammeverk for tverrfaglig innsats (BTI, Godt 
begynt, Nye mønstre, Familie for første 
gang).

• Universelle tiltak, tidlig intervensjon, tiltak 
som samspiller.

• Uavhengige faglige koordinatorer.
• Et mer individtilpasset system.

Barn og unges psykiske helse
• Tidlig innsats.
• Tiltak mot mobbing.

• Obligatorisk foreldreveiledningskurs til alle 
førstegangsforeldre (etter modell av COS 
kurs).

• Lavterskeltilbud for barn og unge.

• Gode og tilgjengelige møteplasser og 
aktivitetstilbud for unge.

OPPGAVE 2: Innspill sortert etter Handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030



Helhetlig satsing på barn og unge (forts)
Barnefattigdom
• Prioritere innsats i de universelle 

tjenestene.

• Hjelp til familier med dårlig økonomi
• Fokus på utfordringer som forsterker 

sosial ulikhet (lekser, mobbing)
• Sikre deltakelse i kultur- og 

fritidsaktiviteter 
• Forebygge ved å inkludere barne og 

unge i organiserte fritidsaktiviteter 
(Islandsmodellen)

• Områdeutvikling - bygge sterke 
lokalsamfunn med gode møteplasser

Skole/utdanning
• Fokus på grunnleggende lese/ skrive/ 

regneferdigheter

• Sommerjobb for unge
• Sikre gjennomføring for elever og lærlinger i vgs. 
• Analyse av hva som fører til drop outs

Medvirkning
• Inkludere barn og unge i arbeid med satsing på 

barn og unge

• Bedre innbyggermedvirkning

OPPGAVE 2: Innspill sortert etter Handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030



Flere egder i arbeid
Utdanning og kvalifisering
• Mer rom for kreativitet, aktivitet og praktisk arbeid i 

skolen

• Fokus på kunnskap og opplæring, ikke bare 
utdanning

• Sikre god kobling mellom utdanning/kvalifisering 
og behovet for arbeidskraft  

• Mer skreddersydd opplæring knyttet til konkrete 
behov

• Omfordele opplæringsressurser fra 
velferdstjenester til næringsliv

• Strukturert og målrettet opplæring med 
utgangspunkt i personlig egnethet

• Tilgang på sommer- og deltidsjobber for ungdom

Inkludering og mangfold

• Økt representativitet – kultur, funksjon, etnisitet, etc.

• Økt (bredere) normalitetstanke
• Arbeidsliv med plass til mennesker med redusert 

kapasitet
• Økt yrkesdeltakelse blant kvinner i Agder

• Kompetansebygging i næringslivet på inkludering og 
mangfoldsledlese

OPPGAVE 2: Innspill sortert etter Handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030



Flere egder i arbeid (forts)
Holdninger
• Fokus på ressursene som ligger i utenforskapet

• Utfordre tradisjonell rekruttering i private nettverk
• Bygge heltidskultur

Tiltaksapparatet
• Sammenhengende og koordinerte tiltak med 

brukerens behov i sentrum
• Avbyråkratisering

Jobber å gå til
• Skape nye arbeidsplasser
• Jobbtorg for lavterskeloppdrag til faste timepriser

Tiltaksapparatet
• Sammenhengende og koordinerte tiltak med brukerens 

behov i sentrum

• Avbyråkratisering

Jobber å gå til
• Skape nye arbeidsplasser
• Jobbtorg for lavterskeloppdrag til faste timepriser

OPPGAVE 2: Innspill sortert etter Handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030



Aldersvennlig Agder
Aldersvennlige og inkluderende lokalsamfunn
• Områdeutvikling og arealplanlegging med 

tilrettelegging for gode møteplasser 
• Bedre innbyggermedvirkning

Forebyggende og helsefremmende arbeid
• Psykisk helse

• Aktiv alderdom

Rett tjeneste til rett tid – kraftfulle tiltak –
innsatstrapp

Digitalisering der det gir en merverdi 
for brukere og samfunnet
• Velferdsteknologi
• Koordinering av tjenester

• Opplæring for å hindre digitalt 
utenforskap

OPPGAVE 2: Innspill sortert etter Handlingsprogrammet i Regionplan Agder 2030



De viktigste områdene/ 
problemstillingene å jobbe 
med for å bedre levekårene 
på Agder

Oppgave 3

Oppsummering av innspill til 
prioriterte områder for videre 
arbeid i levekårsforumet 



Oppsummering av innspill

OPPGAVE 3: Prioriterte satsningsområder

Bekjempe 
utenforskap 

Økt arbeids-
deltakelse 

Implementering av 
Islandsmodellen på 

Agder 
Inkluderende 

samfunn 
Kunnskaps-

basert utvikling 

I grove trekk så handler de prioriterte problemstillingene som ble løftet opp av de 
ulike gruppene om:

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. 



Innspill til videre arbeid i forumet

Inkluderende samfunn
• Digital teknologi - Involvering, inkludering og 

deltakelse i samfunnslivet gjennom digitale flater. 
Samarbeide om brukergrensesnitt for innbyggere 
og tjenseteutøvere. Involverte: DIGI Agder, IKT-
Agder, leverandører, utbyggere, kommune mm.

• Etablere “Agdermodellen” etter modell av 
Islandsmodellen. Etablere gode og inkluderende 
nærmiljøer for å forebygge utenforskap hos unge. 
Felles plattform forankret i kommuner, 
fylkeskommunen, frivillighet og næringsliv.

Kunnskapsbasert utvikling
• Jobbe helhetlig og kunnskapsbasert 

med levekårsutfordringer på Agder

Skalere opp og implementere tiltak 
som virker
• Lære av de beste, og samtidig sikre 

fokus på implementering og 
gevinstrealisering. Utvikling av regionale 
satsinger for å spre tiltakene som virker 
på en ordentlig måte

OPPGAVE 3: PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER



Innspill til videre arbeid i forumet

Kvalifisering for arbeidslivet
• La tiltaksmidler følge personen, ikke 

virksomheten. Etablere et prosjekt for utprøving 
av en samhandlingsrutine med ansvarsforhold 
og midler til gjennomføring. Sørge for en 
helhetlig prosess med brukerens behov i 
sentrum, uten brudd. Involverte: Kommunene,  
fylkeskommunen og NAV. 

*Tiltak under ”Flere egder i arbeid” må ses i 
sammenheng med programsatsingen “Flere i arbeid” 
som Kristiansand kommune koordinerer.

Samarbeid for å nå målene 
• Sentrale i levekårsarbeidet er samspillet 

og samarbeidet mellom innbyggere, 
kommuner,fylkeskommuner, NAV, 
frivillighet, akademia og næringsliv. 

• Det å ha møteplasser og mulighet for 
dialog på tvers trekkes frem som viktig 
for å lykkes i arbeidet. 

OPPGAVE 3: PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER



VEIEN VIDERE

Problemstillingene og forslagene til satsinger 
presenteres for strategisk råd

Strategisk råd spisser innspillene

Sekretariatet mobiliserer til anbefalte satsinger

Nytt møte i forumet er 16. februar i Arendal



KONTAKTINFORMASJON

Sekretariat for
Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold

Tine Mette Falck 
E-post: Tine.Mette.Falck@agderfk.no

Telefon: 464 23 389 
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand

mailto:Tine.Mette.Falck@agderfk.no

