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Inkludering – 5 %
Virksomheten

- verdiskapning
- produktivitet 
- arbeidsprosesser
- læringsformer
- samarbeid

Utdanningspraksis/
hospitering

Rammebetingelser
- sektor, økonomi, kunde/bruker, lover/avtaler m.m. 

Virksomhetsfokus skape og utvikle 
– sett i forhold til arbeidslivspolitiske satsingsområder i 3-partssamarbeid 



Mange aktører som ikke samarbeider

Virksomhet
Tiltaksarr



Springbrett
-

fra arbeidstrening til lønnet arbeid

Et samarbeid om kompetansehevende 
arbeidstrening



Bakgrunn

• Gode samarbeidstradisjoner preget av tillit 
og åpenhet

• Historikk med tett samarbeid på andre deler 
av IA-avtalen

• Vestre Viken ønsket strukturert samarbeid 
med NAV om arbeidstreningsplasser –
delmål 2 b



Springbrett – en samarbeidsmodell som bidrar 
til utvikling

Bidrag til 
utvikling

Samfunns-
ansvar

Prosjekt

Inkluderings-
kompetanse

NAV

Produksjon

Deltaker



Inkludering satt i system

• Arbeidstreningen bygger på

match mellom seksjon og kandidat

• Klart definert arbeidsfordeling



Forankring – en kontinuerlig prosess

Vestre Viken

• HAMU

• Styringsgruppe

• Dialogmøte med tillitsvalgte og 
vernetjeneste

NAV

• Hele linjen (Direktør, NAV 
ledere, teamledere, veiledere)

• Forberedende møter med VV

• Forberedende frokostmøter

Felles
• Intensjonsavtale undertegnet av fylkesdirektør i NAV Buskerud og 

adm.direktør i Vestre Viken
• Felles avklaringsgruppe
• Felles samarbeidsmøter med koordinatorer og NAV 

arbeidslivcoacher
• Planlagte
• ad hoc



Forberedelse

VV sender oversikt over 
seksjoner som skal delta

NAV utarbeider 
arbeidsbeskrivelser i 

samarbeid med seksjonsleder i 
VV

VV inviteres til avd.møter på 
NAV-kontor

Kandidatutvelgelse

Inkluderings-kompetanse til 
personalgrupper i VV

Kurs

4 ukers forberedelses- og 
avklaringskurs

HR presenterer 
arbeidsreglement taushetsplikt 

og oppdrag

Leder presenterer sin avdeling

Matchemøte

Intervjusamtaler med leder

Arbeidstrening

Oppstartsmøte

Oppfølging på arbeidsplassen

Fokus:

• Kompetanse-hevende 
arbeidstrening

• Jobbutvikling

Virkemidler:

• Inkluderings-tilskudd

• Mentor

• Lønnstilskudd

Prosess



Eksempel - oppgavebeskrivelse 
Arbeidssted

Regnskapsavdelingen, Forsyningsblokka, 
Drammen.  Regnskap har 24 ansatte hvorav 
tre er menn. Offentlig kommunikasjon bør 
benyttes til/fra jobb grunnet knapphet på 
parkering.

Arbeidsmiljø:  Hektisk og hyggelig 
arbeidsmiljø hvor det er fokus på jobben 
som krever høy grad av nøyaktighet. Det er 
mye statisk arbeid, så personen bør ikke 
slite med armer, skuldre, nakke. 

Arbeidsstasjonene er plassert i åpent 
landskap som igjen er delt inn i tre celler. 
Disse er videre skilt med glassvegg. Alle 
stasjoner er utstyrt med hev/senk pult.

Mulige oppgaver vil være

Mulige oppgaver vil være;

Henting og sortering av både ekstern og 
intern post til avdelingen,  arkivering og 
scanning av inngående fakturaer

Type og mengde oppgaver justeres i 
henhold til kandidat.

Kvalifikasjoner:

• Nøyaktig, ryddig og ha oversikt

• Må like å jobbe med tall og pc relaterte 
oppgaver

• Må kunne følge og sette seg inn i 
prosedyrer/rutiner

• Åpent landskap, må tåle mange 
personer rundt seg.

• Bør kunne ta imot beskjeder og jobbe 
selvstendig

• Kandidaten må være åpen om sine 
utfordringer 



Resultater

• 52% overgang til 
lønnet arbeid

• Jobb i eller utenfor 
Vestre Viken –
utdanning 

• Gode avklaringer



Utfordringer på veien…

• Uforutsigbarhet, endrede rammer

• Slitasje i seksjonene?

• Ulik forståelse

– Av hva som «virker»

– Oppfølgingsansvar



Seksjoner som har deltatt i Springbrett
Akuttmottaket 
Behandlingshjelpemidler 
Kirurgisk post
Pasienthotell
Kirurgisk avdeling (portør)
Ortopedisk sengepost
E-helse 
GSR/Medisin
HR Bemanning 
Innkjøp/logistikk 
Kirurgisk avdeling ADM 
Eiendomsdrift 
Matforsyning Kjøkken
Matforsyning Kantine
KIS, Transport  
Blodbanken 
Barne og ungdomspsykiatrisk avd
Organisasjonsutviklingsavdelingen
Kreftseksjonen 
Patologen
Barsel
Kirurgen 3

HR service/drift
Dialyseavdelingen 
Observasjonspost 
Medisinsk poliklinikk Ped
Pasientreiser 
Renhold
Operasjon renhold
Sentrallager 
Servicetorget
Kirurgisk poliklinikk  
Smittevern 
Sterilforsyning
ØNH kontortjeneste
Bilde kontortjeneste
Regnskapsavdelingen
Post og dokumentsenter
Matforsyning
Intensivavdeling
DPS
Kvalitetsavdelingen
NRH kontortjeneste
Kirurgen 2



Suksesskriterier

• God forankring 

• Klart definert arbeidsfordeling

• Kvalitet i oppfølgingen av arbeidsgiver 

og kandidat

– Oppstartsmøte

– Tydelig plan med definerte mål

– Aktiv bruk av riktige virkemidler 



Fra arbeidstrening til lønnet arbeid

En samarbeidsmodell for NAV og virksomheter



EN vei inn



titteKlstilUtkast til metodikk 
for inkludering i 
offentlige 
virksomheter

Det skjer mye på samme tid……



Prosjekt som bygger på Springbrett, Ringer
i vann mm (2019 – 2021)

Forsøk i tre regioner: Trøndelag, Vestland og
Oslo



Hva gjør Spekter?

 Implementerer Springbrett (eller varianter) i flere fylker/sykehus

 SUS/NAV Rogaland er i gang

 Ahus, Sykehuset i Østfold trolig i gang høsten 2019.

 Lager i samarbeid med KS en inkluderingsmetodikk for 

offentlige virksomheter (bygger på Springbrett)

Deltar på sentrale møter i Inkluderingsdugnaden



Utfordringene er mange – her er noen

 Lite kunnskap i NAV om rammebetingelsene i offentlige virksomheter

Arbeidstrening er blitt et FY-ord i store deler av NAV

Vi snakker ofte forbi hverandre…….


