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Formål   «hvem er VINN til for»  

VINN har som formål å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse.  
 
 

VINN skal drive arbeidsrelatert veiledning og opplæring  
 

og bidra til arbeidsinkludering for personer i Hallingdal  
 

som av ulike grunner står uten arbeid,  
 

står i fare for å falle ut av arbeidslivet  
 

eller har usikre muligheter til arbeid. 
 



Visjon 
VINN skal være ledende og fremtidsrettet  

innen tilrettelagt arbeid og  
arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal 



VINN Hallingdal  
 

-kommunene sin egen bedrift 



Generalforsamling og styre 
Kommunene eier alle aksjene 
 
Generalforsamling er ordførerne i Hallingdal.  
 
 
Styret: 
Styreleder  Liv Juchelka  
Nestleder  Steinar Bleken 
Styremedlem  Alex Witterveen 
Styremedlem  Arne Ruud 
Styremedlem  Harald Ellingsgard  
 
 
 
      ny strategisk plan 2017-2019 



Økonomi 
Omsetning 2015   15,5 mill 
 
«få folk i jobb»    63% 
 
varer og tjenester   37% 
 
Resultat     9.000,- 
 
 
 
Egenkapitalandel    55,4% 
 
Likviditet    god 



Kvalitet 

 

Miljøansvar i praksis 

 

Kontinuerlig forbedring 

 

Hygienisk riktig kvalitet 



Tjenester, tilrettelagt arbeid 
 

 

Leverandør av arbeidsmarkedstiltak for NAV 
 
Ungdomsskoler - arbeidstrening 
 
Videregående skoler  -  arbeidstrening, lærekandidat 
 
 

Produkter & tjenester 
 

 

Offentlig eide bedrifter, institusjoner 
 
Private bedrifter 
 
Privatkunder, - hallinger & hyttefolk 

Kunder 



Nøkkelinformasjon 
Avdeling / Tiltak Hva Antall 

VTA Varig tilrettelagtarbeid 31 

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 6 

AB Arbeid med bistand 30 

Avklaring Anbud / Rammeavtale 5 

Skoleelever Ungdomsskole / Videregående 2 

Ansatte Jobbveiledere / tilretteleggere 7 

Ansatte Arbeidsledere / avdelingsansvarlige 9 

Ansatte  Administrasjon 2 

  TOTALT ANTALL HALLINGER 92 



VINN gir tilbud til folk flest 
 

 

• Sosiale vansker 
 

• Psykiske vansker 
 

• Fysiske begrensinger    
 

• Rusrelaterte problem 
 

• Muskel- og skjelettplager 
 

• Psykisk utviklingshemming 
 

• Skader etter ulykker / sykdom 
 

• Skoleelever som får praktisk opplæring og arbeidserfaring  
 

• Personer som er i ferd med å skifte jobb og trenger omskolering 
 

• Innvandrere som blir kjent med norsk arbeidsliv samtidig som de lærer norsk 
 

fra: 4 uker  
til: tids-ubegrenset 



VINN gir tilbud til mange….. 

2014: 134 hallingar 

2015: 179 hallingar 

2013: 115 hallingar 

2012: 148 hallingar 



Arbeidsinkludering 
= 

God samfunnsøkonomi 
5000 til jobb = samfunnsøkonomisk gevinst på 5 milliarder kroner.  

arbeid gir økt livskvalitet 



GODE 
oppgaver 

Produksjon 
av varer og 
tjenester Nødvendig 

inntekt 



Kompetanse 

Ulike kvalifikasjoner: 
 

Fagarbeider         Mastergrad 
 



Kompetanse på arbeidslivet 

Experter på arbeidslivet  
– krav som stilles  
– hva som skal til for å få en jobb 
- god lokalkunnskap 
- stor kontaktflate i næringslivet 
 
 
 
Positivt næringsliv i Hallingdal 
-tett samarbeid med offentlige og  
  privat næringsliv i hele dalen 
-samarbeidsavtaler 
 
 
 

NAV 

VINN Arbeidsgiver 

Arbeidssøker 



VINN = rekrutteringspartner 

Bedrift: har behov for arbeidskraft 

 

VINN: setter folk i stand til jobben 

 

Mål: perfekt match  



Andre tilbud 
 

 

Språkpraksis 
 
Testsenter i Hallingdal for datakortet 
 
Kurs: økonomi, data 
 
Avklaring – lese/skrivevansker 
 
Karriereveiledning / interessetesting 
 
Skolene – skole / jobbtrening 
 
Lærekandidater (kompetansebevis) 
 
Truck-sertifikat 



Utfordringer 

 

 

Endringer over tid 
 
Konkurranseutsetting 
 
Uforutsigbart 
 
2 anbud høsten 2015  
 
Sikre kompetansen 



Kommunalt samarbeid til nå 
 

 

Tilrettelagte arbeidsplasser 
 
Språkpraksis   -  introprogrammet 
 
Dataopplæring ( kvalifiseringsprogrammet) 
 
Praksisplasser 
 
Ungd.skole / arbeidstrening  

 

Kjøp av varer og tjenester: 
 institusjonsvask 
 jobbfrukt 
 benkebord 
 søm av gardiner 
 innvendig solskjerming 



Kommunale utfordringer 
 

 

Bosetting av flyktninger 
 
Langtidssykefravær 
 
Uføre 
 
Ungdom / drop outs 
 
Skole – individuelle tilbud 
 
Sosialhjelp – store utgifter 
 
 



Muligheter for samarbeid 
 

 

VINN har kompetanse: 
 
 Språkpraksis / Arbeidsnorsk 
 
 Sykefraværsoppfølging  
 
 Ungdomstiltak 
 
 Skole / arbeidstrening 
  
 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
 
Kjøp av varer og tjenester 
 
Reserverte kontrakter 
 
 



Hvordan kan VINN bidra? 
 

 

Vi ønsker dialog med dere! 
 
 
kommunale avdelinger  
 
andre kommunale fora 
 
administrative fora 
 
politiske fora 
 
etc 
 
 



VINN Hallingdal  
 

-kommunene sin egen bedrift 



Ei viktig bedrift for Hallingdal 
og ein  
triveleg  
arbeidsplass  
– for alle! 



Kom på besøk! 

Avd. HOL 
Nerolsgutu 

 

Avd. GOL 
Klemmavegen 8 



Bli bedre kjent med VINN 

www.vinn-hallingdal.no nettsida vår: 

Magasinet vårt: 


