
 

 

VINN 
 

– en døråpner til arbeidslivet 

 

 

 
Regionrådet, 5/9-2017 

Lisbeth F. Skølt 

    daglig leder 



VINN Hallingdal  
 

-kommunene sin egen bedrift 



Generalforsamling og styre 
 

Generalforsamling er ordførerne i Hallingdal.  

 

 

Styret: 
Styreleder  Liv Juchelka, Hol  

Nestleder   Steinar Bleken, Hemsedal 

Styremedlem  Helene Holand, Gol 

Styremedlem  Alf Majormoen, Nes 

Styremedlem  Hilde Brennhovd, ansatt-valgt 

 

1.varamedlem  Ivar Brevik, Ål 

2.varamedlem  Siss-Heidi Slydal, Flå 

Varamedlem  Harald Ellingsgard, ansatt-valgt 

 

 

       



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 



Økonomi 

Omsetning 2016 16,5 mill 

 

«få folk i jobb»  62% 

 

varer og tjenester 38% 

 

Resultat   495.000,-   (2,9%) 

 

 

Egenkapitalandel  58,8% 

 

Likviditet  god 

 



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



Arbeidsinkludering 

Kvalifisering og arbeidstrening  

 interne trenings -og mestringsarenaer 

 eksternt i samarbeidende bedrifter  

 

Kurs og veiledning 

 data 

 personlig økonomi 

 språkkurs 

 jobbsøking 

 

Karriereveiledning / interessetesting 

 

Avklaring – lese/skrivevansker 

 

Opplæring til f.eks. truckførerbevis 

 

Arbeidspraksis og Lærekandidater (kompetansebevis) 

 

 

 

Hovedprodukt: 



«Utenforskapet» 
 

Ikke en ensartet gruppe - ikke et ensartet tilbud 

 

VINN 

2016: 142 hallinger 



Arbeidsinkludering 

= 

GOD samfunnsøkonomi 
5000 til jobb = samfunnsøkonomisk gevinst på 5 milliarder kroner  (kilde:NHO)  

arbeid gir økt livskvalitet 

- VINN utøver et viktig samfunnsoppdrag, og 
bidrar til økt inkludering og verdiskapning.  
 



VINN gir tilbud til folk flest 
 

 

• Sosiale vansker 
 

• Psykiske vansker 
 

• Fysiske begrensinger    
 

• Rusrelaterte problem 
 

• Muskel- og skjelettplager 
 

• Psykisk utviklingshemming 
 

• Skader/begrensninger 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 noen uker  

til tids-ubegrenset 



GODE  
oppgaver 

Nyttige 
produkter 

og tjenester 
for 

Hallingdal Nødvendig 
inntekt 

Andre produkter & tjenester 



Kompetanse 

Ulike kvalifikasjoner:      Fagarbeider             Mastergrad 

 
Utdanninger innen:  
psykisk helse, ernæring, natur / friluftsliv, pedagogikk, 

økonomi/markedsføring  

 

mastergrad i Yrkes-pedagogikk 

mastergrad i Helsefremmende arbeid  

 

miljøterapeut med spesialfelt Kognitiv terapi  

 

 



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  



Framtida i VINN 

VINN MÅ: 
 være fleksibel 
 være innovativ 
 jobbe med strategisk samarbeid 
 ha sterk brukermedvirkning 
 være en aktiv samfunnsaktør  



Utfordringer 
 

 

 Store endringer i tiltaksstruktur 

 endring i alle tiltak de siste 3 år 

  

 Endringer i betalingsbetingelsene  

 betaler etter bruk av plasser og ikke etter  

 plasser som står disponible for deltakere/NAV 

 

 Mer konkurranseutsetting  – mange tilbydere 

 rammeavtaler (2-4 år) - uforutsigbart 

 

 Flere midlertidige stillinger  

 mer krevende å bygge og sikre kompetansen i 

 bedriften 



Muligheter 
 

 

 Bli gode på kvalifisering i VTA  

 Lærekandidater (BFK) 

 Kompetansebevis / Fagbrev 

 Interne VINN-bevis 

  

 Jobbe utadretta mot lokalt næringsliv med  

 tanke på deltakere i ALLE tiltak 

  

 Ha arbeidsarenaer som er gode med tanke på 

 Gode utvalg i oppgaver 

 Stort spenn i kvalifisering 

 Større fleksible avdelinger 

 Proffe leverandører i sitt fagfelt 



…flere muligheter 
 

 

 Være den «beste» tiltaksleverandøren til NAV 

 Levere gode resultater 

 Godt samarbeid på alle nivå 

  

 Attraktiv underleverandør / samarbeidspart  

 Anbud 

 Tverrfaglig samarbeid i regionen 

  

 Aktive eiere…. 

 

 



Kommunalt samarbeid i dag:  
 

 

Tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) 

 

Praksisplasser og ansettelser 

 

Språkpraksis   -  introprogrammet / 

Læringssenteret 

 

Tverrfaglig samarbeid  

 

Ungd.skole / arbeidstrening 

Kjøp av varer og tjenester: 
 institusjonsvask 

 matter / mopper 

 jobbfrukt 

 benkebord 

 søm av gardiner 

 innvendig solskjerming 



Kommunale utfordringer og muligheter 
 

 

 Bosetting av flyktninger – arbeid   

- VINN: Språkpraksis, Arbeidsnorsk, Basiskompetanse 

 

 Langtidssykefravær  

- VINN: Komme tidlig inn! Oppfølging av sykemeldte og arbeidsgiver 

 

 Uføre (stor kostnad for komm)   

- VINN: Yrkes- karriereveiledning, evt. avklaring mot ufør 

 

 Ungdom / drop outs   

- VINN: Kommunale tiltaksplasser for utsatte grupper 

 

 Skole – individuelle tilbud   

- VINN: Utprøving i forkant av vdg.skole, kompetanse på fagplaner etc 

 

 Sosialhjelp – store utgifter  

- VINN: Aktivitetsplikt 

 

 



Muligheter ved offentlige anskaffelser 
 

 

Kjøp av varer og tjenester 

ny forskrift 

 terskelverdier 

 

Bruk av reserverte kontrakter 
 

 

Færder Kommune, Innkjøpspolitiske retningslinjer: 
 
Bruk av reserverte kontrakter skal vurderes  
på områder som kan egne seg.  
Dersom reserverte kontrakter ikke benyttes,  
skal dette begrunnes. 



Hvordan kan VINN bidra? 
 

 

Dialog! 
 

 

kommunale avdelinger  

 

andre kommunale fora 

 

administrative fora 

 

politiske fora 

 

etc 

 

 

Forventninger til VINN ? 


