
KVA BEHOV HAR
EIGARANE VÅRE, OG
KORLEIS KAN DEN
NYFUSJONERTE BEDRIFTA
VERE EIN DEL AV
LØYSINGA?



SOGN



Kommune Folketal 01.01.16
Høyanger 4161

 Vik                 2 689 
 Balestrand                 1 294 
 Leikanger                 2 298 
 Sogndal                 7 839 
 Aurland                 1 764 
 Lærdal                 2 172 
 Årdal                 5 359 
 Luster                 5 093 

Sum 32 669                  

ARBEID OG INKLUDERING LANGS SOGNEFJORDEN
- MÅ FORSTÅ KUNDANE=EIGARANE SITT BEHOV OG

UTVIKLE TENESTER SOM PASSAR I VÅRT DISTRIKT

?



Tal frå Sogn og Fjordane: 

5 483 Uføre   - 2615 AAP  - 3399 Redusert arbeidsevne     - 1081 Ledige   - 8722 Legemeldt sjukefråver
Sogn og Fjordane (3. kvartal 2016 og jan 2017)



MÅL FOR EIGARANE (KOMMUNANE OG

FYLKESKOMMUNEN) MED FUSJONEN:

Målet er å bli ei endå meir slagkraftig arbeids-
og inkluderingsbedrift i Sogn

 ..…til beste for brukarane og eigarane
Betre samarbeidspartnar/leverandør - satsing 

på kvalitet og kompetanse
Tilby eit breiare spekter av produkt og tenester
Fusjonen gir «musklar» til å satse og utvikle 

tilbod 



TILPASSE OSS FRAMTIDIGE BEHOV

 Sogneprodukt skal vere fylkeskommunen og 
eigarkommunane i  Sogn sitt «verktøy» for å redusere 
sosiale kostnader og hjelpe personar som har problem 
med å få seg jobb.

 Samtidig skal vi kjenne arbeidsgivarar sine behov for 
arbeidskraft og kan hjelpe dei med trygg rekruttering.

 Vi ynskjer dialog for å bli konkrete!

 Behovet er stort, klarar vi å bruke ressursane optimalt 
igjennom god koordinering og samarbeid?







Tiltak hjå Sogneprodukt as
 www.sogneprodukt.no  post@sogneprodukt.no   576 98 340 

Tiltak
VTA

Varig tilrettelagt 
arbeid

AFT
Arbeidsførebuande 

trening

ARR (Dag)
Arbeidsretta 

Rehabilitering
Fagopplæring Kurs

Type
tiltak

Tilrettelagt arbeid i 
samarbeid med 
kommunen

Arbeidsavklaring og bistand 
i arbeidspraksis

Rehabilitering for 
sjukmelde

Fleire moglegheiter, 
individuelle vurderingar AMO-kurs

Yrkesretta kurs 
med mål om at 
opplæringa bidreg 
til at deltakar 
beheld eller kjem 
seg i jobb. 

Sogneprodukt set 
saman kurs etter 
NAV sine behov. 
Det kan vere for 
jobbsøkjarar, 
ungdommar, 
framandspråklege 
mm. 

Individuell AMO
Trening i 
karriereferdigheiter
Oppfølging i 
arbeidspraksis
Arbeidsnorsk

Mål
gruppe

Har varig yting frå NAV. 
Overgang til andre 
tiltak og/eller ordinært 
arbeidsliv vurderast 
jamleg.

Nedsatt arbeidsevne, 
sammensette 
bistandsbehov, utfordringer 
knytt til helsemessige og 
sosiale problem, rus, 
mangelfull utdanning, 
svake grunnleggjande
ferdigheter eller lite
arbeidserfaring.

Personal som er 
sjukmelde og/eller har 
fått si arbeidsevne 
nedsett slik at 
vedkommande hindrast i 
å behalde eller skaffe 
inntektsgivande arbeid.

Fagopplæring etter 
opplæringslova for
lærlingar og 
lærekandidatar med 
særskilt trong for ekstra 
oppfølging og 
tilrettelegging. 

Mål
Arbeid skal bidra til å 
oppretthalde og utvikle 
ressursar gjennom 
tilrettelagt arbeid og 
kvalifisering

Avklaring og 
arbeidsutprøving i skjerma 
miljø og/eller utprøving og 
trening i ordinært 
arbeidsliv. Tiltaket gjev
moglegheit for å kombinere 
arbeidstrening og 
opplæring. 

Styrke deltakar si 
arbeidsevne. Lære å 
mestre helserelaterte og 
sosiale utfordringar som 
reduserer deltaking i 
arbeidslivet. 

Yrkesopplæring og tett 
oppfølging med sikte på 
fagbrev, svennebrev, 
kompetansebevis eller 
praksisbrev. Opplæring i 
høve fagplan/Individuell 
opplærings plan (IOP).  

Innhald
Tilrettelagt arbeid og 
opplæring i skjerma 
miljø eller ekstern 
bedrift. Kvalifisering. 
Tett oppfølging. 
Sosial trening og 
motivering.

Arbeidsførebuing,
karriereferdigheiter
karriereutforsking,
undervisning, 
jobbmeistring, 
arbeidsevneutprøving, 
tilrettelagt opplæring, 
oppfølgingsbistand i 
praksis, arbeidstrening, 
basisferdigheitstrening
yrkesfaglege løp

Arbeidsretta aktivitetar, 
tilpassing av arbeid, 
opptrening, ergonomi, 
livsstilsendring, 
opplæring, motivasjon
stressmestring,
jobbmestring, 
undervisning,
arbeidstrening,
karriereferdigheiter

Knytt til
Opplæringskontoret for 
tilrettelagt opplæring. 

Lærling 2+2 år
Lærekandidat 4 år
Praksiskandidat 5 år

Bistand i heile eller delar 
av opplæringsløpet. 

Innsøk Trekantsamtale Henvisning i Arena Henvisning i Arena Trekantsamtale Ta kontakt for å få 
utarbeida 
spesialtilpassa 
kurs. 

Rammeavtale med 
NAV SFJ

Rammeavtale med 
NAV SFJ

Rammeavtale med 
NAV SFJ. Anbod.





KORLEIS KAN DEN NYFUSJONERTE BEDRIFTA
VERE EIN DEL AV LØYSINGA?



Kva behov har kommunane?

Korleis brukar ein dei samla 
ressursane best?

Kva er best for det kommunale 
budsjettet?
Korleis ynskjer de at me tek kontakt 
med kommune?


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Arbeid og Inkludering langs Sognefjorden�- må forstå kundane=eigarane sitt behov og utvikle tenester som passar i vårt distrikt
	Lysbildenummer 4
	�����Mål for eigarane (kommunane og fylkeskommunen) med fusjonen:
	tilpasse oss framtidige behov
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12

