
STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre 

 

 

STATUS 
Stat-Næringsliv har i 2012 samarbeidet på flere områder som vil gi Vestfoldsamfunnet resultater fremover. Prosjektene «Vestfold 
som velferdssamfunn v/Høgskolen i Vestfold og «rekruttering av unge under 30 år v/NAV Sandefjord, er eksempler på dette. Begge 
videreføres i 2013.  Andre eksempler er «Prosjekt tolketjeneste» som i løpet av året har gjennomført løpende testing av potensielle 
tolkere, i tillegg til økt bestillingskompetanse hos både private og offentlige bestillere. Arealkonferansen samlet 150 deltagere fra 
offentlig sektor og næringslivet. Oppfølgingsaktiviteter er under arbeid. Lederutviklingsprogrammet «staten som attraktiv 
arbeidsplass» er ferdig utviklet og ca. 20 studenter fra 4 statsetater starter opp i april 2013.  Prosjekt «Like konkurransevilkår i 
restaurantbransjen» er fortsatt under etablering, men NHO har gjort en god jobb med forankring av samarbeidet - både i Skatt Sør, 
NHO Reiseliv, NHO Buskerud og NHO Vestfold. Et samarbeid med Høgskolen i Vestfold for kartlegging av bransjen, er under arbeid.      
 
Stat-næringsliv fortsetter i 2013, etter de signaler som tidligere er gitt (mer prosjektrettet), men uten overbygning som 
styringsgruppe eller arbeidsutvalg.  Kontaktforumet, representert fra de fire største næringsforeningene, NHO, LO og LT, fortsetter 
og gjennomføres 2-3 ganger pr. år. Fylkesmann/ass.fylkesmann deltar etter behov. 
 
Fremtidige samarbeidsområder vil variere etter innspill fra næringsliv, statsetater og øvrig offentlig sektor.   
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EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER OG PROSJEKTER 2012 
 
 

 
Vestfold som velferdssamfunn  
Formål: Innovasjon i offentlig sektor og offentlig tjenesteyting i 
regionen 
 

 
 
 
 
 
 

 
Samarbeid Høgskolen i Vestfold 
Forskningsarbeid – anvendt og handlingsorientert forskning 

 Innovasjon i varehandelssystemet – rekruttering av unge under 30 år – 
tilrettelegging for forskning i 2013 

Studentprosjekter 

 NAV og Restaurantbransjen – tilrettelegging for prosjekter i 2013 
Etter- og videreutdanning 

 Prosjektledelse og andre studieområder – planlegging av dialogmøter med 
utvalgte bedrifter - gjennomføres i 2013 

Lederutvikling – skreddersømstudiet for statsetater i regionen 

 Utviklet i samarbeid med 4 statsetater - oppstart april 2013 
Nettverksutvikling 

 Brainstormingsmøter med næringsforeninger/NHO høsten 2012 

 Gjennomføres minst 4 frokostmøter i samarbeid 
Næringsforeninger/Høgskolen før april 2013 

 Leie Høgskolen lokaler ved viktige kompetanseløft mellom næringsliv og 
offentlig sektor – gjennomført arealkonferanse 8.11.2012 

Oppbygging av kunnskapsbaser 

 I arbeid – ferdig 2013 
 
 

Aktiviteter fra stat-næringsliv:  
Brobygger, Igangsetter og arenabygger mellom statsetater og næringslivet 
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Staten som attraktiv arbeidsplass 

 

 

Utvikling av skreddersømstudium for statlige etater i regionen 
Læringsaktiviteter 

 Studiets arbeidsform er prosessorientert og basert på gruppearbeid, 
forelesninger, fagseminarer og deltakelse i og gjennomføring av praktiske 
øvelser, egen skriving og muntlige presentasjoner  

Forkunnskapskrav 

 Bachelorutdanning eller tilsvarende. Realkompetanse vil kompensere for 
formell utdanning, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle 

Deltagelse og oppstart av gruppe 1 

 Ca. 20 deltagere fra Kriminalomsorgen region sør, Nav, Politiet og Bufetat 
region sør, starter opp etter påske 2013 

 
Aktiviteter stat-næringsliv:  
Koordinering av møter og aktiviteter i utviklingsarbeidet 
 

 Styrking av tolketjenester i Vestfold  
Formål:  

 Målrettet opplæring i bruk av tolk for ansatte i den offentlige 
sektor,  

 Målrettet opplæring av tolker- heve kompetansen til de som 
utøver tolkeyrket allerede 

 Sysselsette flere personer med fremmedspråklig bakgrunn  

 

 
Aktiviteter   

 Gjennomført 4 kurs i bestilling og bruk av tolk (våren 2012) – 100 deltakere fra 
ALLE kommuner, Kriminalomsorgen, NAV, politiet, Mattilsynet, sykehuset i 
Vestfold mfl.   

 Oppfølging/veiledning i forbindelse med utarbeidelse og etablering av rutiner for 
bruk og bestilling av tolk i Kriminalomsorgen og Holmestrand kommune  

 Nettverksbygging og kompetanseutvikling (offentlige og private aktører)- utvidet 
samarbeid mellom kommuner og statlige etater 

 Løpende testing av potensielle tolkere gjennom året 
 
 

Aktiviteter stat-næringsliv:  
Koordinering, deltagelse og igangsetting av prosjektet  
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Arealkonferansen 2012 
Formål med konferansen: Skape en forutsigbar, åpen, rask  
og løsningsorientert saksbehandling  
 
Deltagere: 150 deltagere fra kommunale og statlige saksbehandlere, 
ledere, planutvalgsmedlemmer og utbyggere, arkitekter og konsulenter 
fra næringslivet

 

 

 
Oppfølgingsaktiviteter etter Arealkonferansen 

 Samordning av statlige innsigelser – filtrere statlige innsigelser gjennom 
Fylkesmannen  

 Kompetanseheving – hos kommuner, statsetater og utbyggere 

 Regionale myndigheter skal klart angi hjemmel for innsigelser og 
påklaginger og unngå synsing gjennom «faglige råd» 

 Utvide Planportalen.no - beskrive dialogen og forholdet mellom 
privat/offentlig sektor 

 Kommunene utvikler standardiserte maler for planbestemmelser og 
plankrav 

 Ledelsen i kommunene skal involveres tidlig i store og kontroversielle 
arealsaker 

 Tilrettelegge for tidlig dialog med politikere og planutvalg 

 Enkelte dispensasjonssøknader håndteres som vesentlige endringer av 
reguleringsplan  

 Kommunene skal mer aktivt bringe saker inn for planforum 

 Mer aktivt ta i bruk områdeplanlegging. Det gir overordnede avklaringer 
og økt forutsigbarhet  

 

Ansvarlig for gjennomføring av oppfølgingsaktiviteter: 
 Fylkesmannen i samarbeid med Brukerforum Areal 
(fylkeskommunen, næringslivet og vegvesenet) og kommunene 
i Vestfold 
 

Aktiviteter fra stat-næringsliv: Ansvarlig for gjennomføring av  
Konferansen i samarbeid med Brukerforum Areal 
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Metode for rekruttering av unge under 30 år 

 

 

 
 

 

Oppfølgingsaktiviteter etter minikonferanse mellom lokale NAV 
kontorer og næringslivet mars 2012 
 

Markedskompetanse: 

 Tettere samarbeid med noen utvalgte bedrifter og bransjer 

 Tettere samarbeid med næringsforeninger, rekrutteringsselskaper mm 

 Egne kontaktpersoner fra NAV 

 Bevissthet rundt samfunnsansvaret i bedriftene. Vinn/vinn situasjon 
 
Internt tilrettelegging fra NAV/Krav og forventninger til ungdommen 

 Arbeidspraksis tiltak i kommunen / avklaring på timen 

 Samarbeid Kriminalomsorgen/Berg fengsel. Stille krav til ungdommen 

 Kurs og samarbeid med utvalgte bransjer og bedrifter 

 Informasjon til foreldre og elever i ungdomskolene / videregående 

 Samarbeid Høgskolen i Vestfold. Faktagrunnlag på årsak til 
storarbeidsledighet blant ungdommen i byen   

 

Aktiviteter fra stat-næringsliv: Igangsetting og arenabygging for utviklingen av 
samarbeidet mellom NAV, næringslivet og statsetater som Høgskolen i Vestfold 
og Kriminalomsorgen region sør  

 


