Kort introduksjon til programmet Flere i arbeid

Her har vi samlet en oppsummert informasjon om
programmet
• Du finner informasjon på nettsidene:

www.kristiansand.kommune.no/flere-i-arbeid

• Du kan kontakte programmet her:

post.flereiarbeid@kristiansand.kommune.no

Program for perioden 2021 - 2025
• Programmet «Flere i arbeid»
ble igangsatt av bystyret i
april 2021.

• Dette som oppfølging av

bystyrets innstilling på at det
var en hovedmålsetting å få
flere personer inn i
arbeidslivet og redusere
andelen utenfor.

Styret i programmet | Våre samarbeidspartnere
• Kommunedirektør, Camilla Dunsæd - leder
• Fylkeskommunedirektør Agder, Tine Sundtoft
• Fylkesdirektør utdanning Agder, Arly Hauge
• Administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Trond M. Backer
• Rektor UiA, Sunniva Whittaker
• Fylkesdirektør i NAV, Øyvind Vedal
• Direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud
• Direktør for oppvekst, Kristin Eidet Robstad
• Direktør for organisasjon, Kjell A. Kristiansen
• Direktør for samhandling og innovasjon og programeier, Bernt Jørgen Stray

Politiske organer og relevant ansvar
Arbeid og
inkluderingsutvalget:

Arbeidsutvalget under
formannskap

Formål: skal bidra til å ivareta
kommunens politikk innenfor
politikkområdene arbeid og
inkludering.
Ansvar og oppgaver
• Utvalg for planer, strategier og større
satsinger innen inkludering,
flyktningearbeid, NAV og
sysselsetting.
• Høringer innen arbeids- og
inkluderingspolitikk
• Følge opp bystyremelding om «Flere
i arbeid»

Helse

Oppvekst

(Helse og
velferdspolitikk)

(skole og
utdanningspolitikk)

Bystyret

Ansvar og oppgaver:
•
Være pådriver for samarbeid med
strategiske samarbeidsaktører lokalt,
regionalt og nasjonalt.
•
Sikre strategisk retning, samhandling og
koordinering av politikkområder som vil
ha relevans for å få flere i arbeid.
•
Sikre at kommunen har et overordnet,
langsiktig og helhetlig perspektiv på å få
flere i arbeid.

Formannskap

Arbeidsutvalg Flere i
arbeid

Arbeids- og
inkludering

Formål: å være politisk styringsgruppe for
kommunens helhetlige og overordnede
satsing på å få flere i arbeid

Kultur
(frivillighetspolitikk,
kommunikasjon)

Organisasjon

By- og stedsutvikling

Næring-og eierskap

(arbeidsgiverpolitikk)

(som arbeidsgiver)

(næringspolitikk)

Visjonen for programmet er Flere i arbeid
• Bakgrunn for visjonen er at Kristiansand har en
betydelig lavere sysselsettingsandel enn de 10
største kommunene i Norge.

• Kristiansand skiller seg negativt ut fra de andre
største kommunene særlig når det gjelder
 Stor andel på arbeidsavklaringspenger
 Sosialhjelp
 Stor og voksende andel unge uføre

• Det blir sentralt å finne mer ut om hva disse

forskjellene skyldes, og hva partene i programmet
kan gjøre for å endre på dette.

• Det er et stort behov for å tenke overordnet og

langsiktig om hvordan både Kristiansand, Agder
og nasjonen Norge skal lykkes med å få flere i
arbeid.

Mål
Det overordnede og
langsiktige effektmålet for
programmet er å bidra til at
en høyere andel unge under 30 år blir
jobbklare og kommer i arbeid.
Programmet skal:

• Øke andelen i arbeid
• Øke gjennomføring videregående
skole, særlig på yrkesfag

• Arbeidsgivere får dekket sitt behov
for arbeidskraft

Hensikten med programmet
• Igangsette endringsprosesser og

systemendringer som bidrar til at flere
kommer i arbeid, både de som er eller
står i fare for å komme utenfor
arbeidslivet.
• Bidra til at lokale og regionale aktører
og tjenester samhandler sømløst,
effektivt og innovativt om særlig å få
flere personer under 30 år i arbeid.
• Stimulere til at arbeidsgivere i offentlig
og privat sektor utvikler kreative
løsninger som kan bringe programmets
målgrupper inn i arbeidslivet.
• Bidra til at utdanningssystemene
utdanner og veileder unge til
morgendagens arbeidsliv.

Bakgrunn for programmet Flere i arbeid
Oppgaveutvalget
utredet hva
som kan få
flere i arbeid
(juni 2019april 2020)

Politisk
initiativ fra
bystyret i
oktober 2019

Initiativet fra
bystyret ble
vedtatt i
desember
2019 ifm
handlingsprogrammet

Bystyrevedtak
desember
2020 om å
bevilge fem
millioner årlig

Generaldebatt i
bystyret
oktober 2020

Oppstart
høsten 2021

Kommunedirektøren
utarbeidet
forslag til
programorganisering.
Vedtatt
bystyret 14.
april 2021

Fremdriftsplan for Programmet

Målgrupper
• Hovedsakelig unge under 30 år
• Unge som står i fare for å falle

ut av arbeid, utdanning og skole

• Unge som er utenfor utdanning
eller arbeidsliv

• Bedrifter og arbeidsgivere
som trenger arbeidskraft.

Prosjektene i programmet, så langt
Programmet er organisert i sju tematiske områder, og hvert tema skal utvikles
som prosjekt i programmet.
Det sju temaområdene i programmet er:
Prosjekt 1: Yrkesrettede utdanningsvalg
Prosjekt 2: Gjennomføring av videregående utdanninger
Prosjekt 3: Fra stønad til arbeid
Prosjekt 4: Kommunen som arbeidsgiver
Prosjekt 5: Inkludering og kvalifisering i bedrifter
Prosjekt 6: Nye og flere arbeidsplasser
Prosjekt 7: Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering (Stimulab)

OPPVEKST

Yrkesrettede
utdanningsvalg

Utdannings
veiledning
Entrepenørskap i skole

FYLKESKOMMUNEN

HELSE OG
MESTRING

ORGANISASJON

Gjennomføring av VGS

Fra stønad til
arbeid

Gjennomføring
Lærlingeplasser
Tilbudsstruktur
Språk /
Integrering

Virkningsfulle tiltak
Systemendringer

NÆRINGSHELSE
OG
FORNENINGEN
MESTRING

SAMHANDLING
OG INNOVASJON

SAMHANDLING
OG INNOVASJON

Kommunen
som
arbeidsgiver

Inkludering
og
kvalifisering i
bedrifter

Nye og flere
arbeidsplasser

Mer treffsikker
innsats for
arbeidsinkludering

Lærlinger
Arbeidstrening
Rekruttering
og
ansettelser

Rekruttering
og
ansettelser
Lederutvikling og
sertifisering
mangfold
Fleksibilitet

Retningsgivende
prognoser
Nye arbeidsplasser

Utforske og
aktivere
innovasjonsrom
Demonstrator
Utprøvinger

Prosjektene
• I hvert av de sju prosjektene, kan
det utvikles delprosjekt i tillegg til
leveranser. Det kan også komme
nye prosjekter i underveis i
programperioden.

• Hvert prosjekt skal ha en dedikert

prosjektleder som skal ha den
daglige ledelsen av prosjektet. Det
varierer hvor mye tid det vil være i
praksis, og hvordan prosjektene er
bemannet.

Programmet - Flere i arbeid

Programstyre

Programleder
Programgruppe

Oppvekst

Fylkeskommunen

Helse og mestring

Organisasjon

Næringsforeningen

Prosjekt 1
Yrkesrettede
utdanningsvalg

Prosjekt 2
Gjennomføring av
VGS

Prosjekt 3
Fra stønad til
arbeid

Prosjekt 4
Kommunen som
arbeids-giver

Prosjekt 5
Inkludering og
kvalifisering i
bedrifter

Samhandling og innovasjon

Prosjekt 6
Nye og flere
arbeidsplasser

Prosjekt 7
StimuLabprosjektet

Hvordan fremme innenforskap?

Virkningsfulle
elementer

Kunnskap om hvordan vi kan fremme
innenforskap
Relasjon

Trygge støttende hjelperelasjoner som er tillitsbasert.
Kvalitet på relasjon er viktigere enn formell rolle.

Mestring og
forventning

Selvbestemte valg og oppleve å føle seg kompetent.
Opplevelse av mestring og mestringstro.
Forventninger til seg selv og betydningen av forventninger og krav fra andre.

Tid

Det tar tid å kvalifisere seg til arbeid. Ungdom selv og system må anerkjenne
behov for god nok tid. Tid handler også om tidlig nok innsats, hjelp når unge
ønsker det, unngå ventetid.

Ungdomsvennlig
e tjenester

Et mer virkningsfullt system for unges kvalifisering krever fleksibilitet og
samtidig skreddersøm.

Inkludere og
fellesskap

Helhetlig oppfølging og fokus på viktighet av tilhørighet, meningsfull fritid og
være en del av et fellesskap er viktige elementer for å lykkes i
kvalifiseringsløp og arbeidslivet.

Retning
og mening

Tiltakene/kvalifiseringen og støttens som tilbys de som skal inn i utdanning og
arbeid må oppleves meningsfylt, og de må vite at det leder til noe de ønsker.
Rapporten «Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). Rapport 2-2021, NORCE helse

Årsaker og forsterkende faktorer til ressurser står
utenfor arbeidslivet
• Arbeidssøkende kan oppleve at egen helse, manglende fagkompetanse og manglende
mestringsfølelse er et hinder for å få arbeid.

• Diskriminering, mangelfull formell kompetanse, opplevelse av skam og språkutfordringer er
også delforklaringer.

• Mangel på tilhørighet, brutte eller manglende relasjoner ser ut til å spille en rolle i hvorfor
unge havner utenfor skole og arbeidsliv.

• Unge personer som ikke kommer inn og får rotfeste i arbeidsmarkedet, risikerer å bli stående
varig utenfor.

• Langvarig passivitet vil kunne føre til nedsatt arbeidsevne og eventuelt
økende helseutfordringer.

• Mange år uten inntektsgivende arbeid innebærer et stort tap, både for den enkelte og
samfunnet.

Årsaker og forsterkende faktorer forts.
• Personer uten videregående opplæring blir i større grad
stående utenfor arbeidslivet.

• Videre er det fortsatt høyt frafall fra videregående

opplæring, særlig i yrkesfag. Mange får heller ikke
læreplass.

• Med økende krav til kompetanse er det viktig at flere
kommer igjennom videregående opplæring.

• Utenforskap og langvarige velferdsytelser kan gå i arv

mellom generasjoner, og uføretrygd som livsgrunnlag
kan bli en familietradisjon som er vanskelig å bryte med.

• I mange jobber vil fremmedspåklige ha en ulempe på

grunn av manglende eller svakere ferdigheter i norsk,
mindre kjennskap til norsk arbeidsliv, eller
manglende nettverk.

Arbeidsgivere som trenger kvalifisert arbeidskraft
• Næringslivet har behov for kvalifisert

arbeidskraft, men opplever mange
arbeidssøkere med lav fagkompetanse og
manglende evne til å mestre krav i
arbeidslivet.

• Noen av arbeidssøkende kan ha

sammensatte helseproblemer
som virksomhetene ikke har kompetanse til
å håndtere. Å redusere risiko ved slike
ansettelser er viktig for næringslivet.

• Bedrifter i Agder har stor grad av intern
rekruttering, og bruker nettverk til å
rekruttere framfor å lyse ut stillinger.

Systemutfordringer som forsterker utenforskap
• Mange av de som er utenfor, oppleve flere
barrierer for å komme i jobb.

• Tiltak og virkemidler utgjør et uoversiktlig
landskap med mange tiltaksaktører, og
mangel på helhetlig vurdering og
oppfølging.

• Dagens system ser ut til å fremme

sykdomsorientert tilnærming, ved at man
må ha en diagnose for å få rett til stønad.

• Utfordringer med manglende koordinering

og sterkt fokus på at sykdomsdiagnose med
rett til trygdeytelser, kan forsterke
utenforskapet.

• Venting mellom tiltak, ikke-relevante kurs
og passive ytelser kan også forsterke
utenforskapet.

Systemutfordringer forts.
• Systemene som egentlig skal være til hjelp, ser ut til å ha manglende individuell tilpasning.
• I tillegg har arbeidslivet ekskluderingsmekanismer som hindrer arbeidsdeltakelse for
enkelte grupper arbeidssøkere.

• Oppgaveutvalget har pekt på behov for å jobbe med systemendringer.
• Systemendringer forutsetter nye handlingsmønster og omprioritering av ressurser. Det
handler om hvem som skal prioritere, og hvordan effekt av tiltak vurderes.

• Nasjonale, regionale og lokale ressurser må sees i sammenheng, og vurderes i et
samfunnsøkonomisk perspektiv.

Behov for kunnskap om effektivitet av tiltak
• Eksisterende kunnskap om gjennomføring
og effekter er mangelfull.

• Sysselsettingsutvalget etterlyser mer

kunnskap og forskning som beskriver
effekter og kost-nytte vurderinger.

• Det er behov for mer kunnskap om effekter
av arbeidsmarkedstiltak og
voksenopplæringstiltak.

• Det bør legges bedre til rette for mer
systematiske utprøvinger.

• Få bedre oversikt og gjennomgang om hva
som virker for hvem.

Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no

