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Hvem er du?
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Drammen og Moss
Adresse

 
Postnr/sted

Tony Jonsen
Kontaktperson

tony.jonsen@nav.no
E-post

For å yte best mulig tjenester til innbyggerne i Viken, er NAV i Viken, som består av NAV Øst-Viken og
NAV Vest-Viken, og fylkeskommunen avhengige av et godt samarbeid, både på systemnivå og i
enkeltsaker. Mye av dette samarbeidet er nedfelt i forpliktende samarbeidsavtaler, med en overordnet
samarbeidsavtale som grunnlag. I tillegg til disse, er en ny, felles samarbeidsavtale om felles innsats
om ungdomsmålgruppen for hele Viken under utvikling.
Fylkeskommunen skal være en regional utviklingsaktør, partner og støttespiller og bidra til
samfunnsutviklingen innen sine ansvarsområder. NAV i Viken og fylkeskommunen har flere felles
innsatsområder. Vårt samarbeid og felles innsats er forankret i en overordnet samarbeidsavtale.
Samarbeidet omfatter særskilt viktige samfunnsutfordringer innenfor videregående opplæring i skole,
fag- og yrkesopplæring, karriereveiledning, integrering og etableringstjenester.
Videregående skole
NAV i Viken samarbeider tett med fylkeskommunen for å bidra til å forebygge frafall i videregående
opplæring og integrere ungdom i arbeidslivet.

Erfaringene fra NAV-veiledere viser at det finnes elever i videregående opplæring som har betydelige
levekårsutfordringer og sosiale problemer. Det er behov for et godt og koordinert samarbeid for

På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune/organisasjon/bedrift/deg som privatperson?
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ungdom som har utfordringer med å fullføre videregående opplæring i Viken.
Fag- og yrkesopplæring
Norge vil trenge flere fagarbeidere i årene som kommer. En god bruk av fag- og yrkesopplæring for
NAVs brukere og arbeidssøkere, krever et godt og bredt samarbeid med fylkeskommunen.
Det er nedsatt en faggruppe på tvers av NAV i Viken og fylkeskommunen som jobber med å styrke
samarbeidet om lærlinger og lærekandidater. Målet er blant annet å etablere hensiktsmessige rutiner
mellom fylkeskommunen og NAV slik at flere gjennomfører et lærlinge- eller Iærekandidatløp som
resulterer i en fast ansettelse hos en arbeidsgiver.
Integrering
Samarbeidet om integrering skal bidra til å øke innvandreres overgang til arbeid og varig tilknytning til
arbeidslivet.
Sammen skal vi styrke Vikens tilbud til flyktninger og innvandrere. Dette gjør vi gjennom tiltak som
bidrar til å gi dem formell kompetanse, styrke samarbeidet med næringslivet i Viken og styrke
integreringsarbeidet med forankring på alle nivå, fra kommune til stat.
Vi skal bidra til å samordne kvalifiserende tiltak og virkemidler i Viken, spesielt rettet mot innvandrere.
Det er nedsatt en faggruppe på tvers av NAV og fylkeskommunen som jobber med å styrke
samarbeidet på området.

Karriereveiledning
Fylkeskommunen tilbyr gratis karriereveiledning for alle innbyggere over 19 år. Dette tilbudet utfyller
og styrker NAVs kartlegging og veiledning, og er en god start for veileder i å bli kjent med sin bruker.
Tilbudet gir både nyttige og gode innspill til videre oppfølging hos NAV, og ikke minst en
planmessighet i det videre arbeidsrettede oppfølgingsarbeidet.
Karrieretjenesten tilbyr karriereveiledning for NAVs brukere. Dette foregår individuelt, i
trekantsamtaler med NAV-veileder, samt kurs- og gruppeveiledninger.
Karrieretjenesten er også viktige kompetansesentre, og kan etter avtale gi kompetanseheving for
NAVs ansatte, innen ulike områder rettet mot utdanning og jobb.
Etableringstjenester
Viken fylkeskommune og NAV i Viken, har en overordnet avtale på etableringstjenester. I tillegg er det
laget regionale avtaler mellom fylkeskommunen, kommunene og NAV-kontorene. Avtalen om
etableringstjenester skal være et virkemiddel for avtalepartene i arbeidet med næringsutvikling. Den
skal være tilpasset Vikenregionens utfordringer og fortrinn.
Samarbeid om etablering skal bidra til å øke antallet nyetableringer og styrke levedyktighet, vekst og
lønnsomhet i de virksomhetene som etableres. Sammen skal vi bygge kompetanse og nettverk rundt
gründerne i Viken. Etableringstjenester skal fortrinnsvis samlokaliseres og ha et tett samarbeid med
innovasjonsmiljøer, virkemiddelapparat, lokale og regionale næringsaktører og kompetansemiljøer.
Samarbeidet skal stimulere og bidra til å øke antallet etablerere med innvandrerbakgrunn i Viken.

Viken har styrket fylkeskommunen som partner for NAV i Viken.

Samarbeidet mellom Viken fylkeskommune og NAV i Viken har blitt styrket ved at fylkeskommunen,
har tatt politiske-, så vel som administrative initiativ til regionalt samarbeid om våre viktigste felles
samfunnsutfordringer.

Har Viken fylkeskommunen som partner for deg/dere styrket eller svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles
problemstillinger? Svar på vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.
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Generelle kommentarer

Viken fylkeskommune og NAV i Viken, som består av NAV Øst-Viken og NAV Vest-Viken, har inngått
en felles overordnet samarbeidsavtale. Vår felles samarbeidsavtale er mer ambisiøs, har et bredere
samfunnsperspektiv og er langt mer kunnskapsbasert i sin tilnærming enn tidligere avtaler mellom
fylkeskommunene og NAV i fylkene.

NAV i Viken opplever at Viken fylkeskommunes politiske ledelse viser reell og viktig oppmerksomhet
om våre felles samfunnsutfordringer. Vi opplever videre, og kanskje som følge av dette, at
fylkeskommunens politiske og administrative ledelse og de respektive fagavdelinger fremstår som én
fylkeskommune med en velutviklet strategisk og operativ rolleforståelse. Dette ble spesielt tydelig
under arbeidsmarkedskrisen i og rundt Oslo Lufthavn Gardermoen som oppsto som følge av at
koronatiltakene.

Kort oppsummert er det NAV sin erfaring at det systematiske samarbeidet med Viken fylkeskommune
har kommet mye lenger enn i tidligere fylkesstruktur. Samarbeidet vi har i dag erfarer vi som
dynamisk og godt. Dette er på et positivt spor, med god forankring, både på strategisk og operativt
nivå.

NAV i Viken er bekymret for at det gode samarbeidet stopper opp, mister fremdrift og mister regionalt
potensial og kraft ved en oppdeling av fylket i mindre fylker.

Vi samhandler om viktige og komplekse utfordringer som omfatter mange av Vikens innbyggere. NAV
i Viken er bekymret for at den politiske- og administrative oppmerksomheten, kompetanse og energi
som kunne vært brukt til å videreutvikle tjenesteutviklingen og det regionale samarbeidet, vil brukes til
restrukturering og oppsplitting. Vi mener derfor at en oppløsning av Viken fylkeskommune vil kunne
føre til dårligere tjenestetilbud for våre innbyggere.

Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere ved en fylkesdeling? Svar på vegne av din kommune/organisasjon
/bedrift/eller deg selv.

Det etablerte samarbeidet kan fortsette, og utvikles videre som planlagt - til beste for innbyggerne i
Viken.

Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere dersom Viken opprettholdes? Svar på vegne av din
kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Viken fylkeskommune har potensiale til å styrke den støtten NAV i Viken trenger innen våre
samarbeidsområder, på tvers av tidligere fylkesstruktur.

Vil Viken fylkeskommune ha potensiale til å bidra til at du/dere får bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere på en bedre måte? Svar på
vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

NAV i Viken, som omfatter både NAV Øst-Viken og NAV Vest-Viken, er organisert og rigget for
samhandling med et samlet Viken. Vi erfarer at samarbeidet er bedre og tettere i Viken-strukturen,
sammenlignet med tidligere fylkesstrukturer. Vårt gode og systematiske samarbeid, på både

Generelle eller øvrige kommentarer
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Vedlegg
Vedlegg

strategisk og operativt nivå, er godt forankret og implementert på strategisk nivå og langt på vei på
også på operativt nivå.
NAV i Viken er bekymret for at den politiske- og administrative oppmerksomheten, kompetanse og
energi som kunne vært brukt til å videreutvikle tjenesteutviklingen og det regionale samarbeidet, vil
brukes til restrukturering og oppsplitting. Vi mener derfor at en oppløsning av Viken fylkeskommune
vil kunne føre til dårligere tjenestetilbud for våre innbyggere.

Ingen vedlegg er lagt til
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