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Rita Sandnes

• Daglig leder Sølve selskapene
• Nestleder i styret i ASVL
• Styremedlem OK-Vekst Innlandet
• Styreleder Gjøvik Krisesenter IKS
• Interim styre PIONER AS



Hvem er Sølve AS

• Søndre Lands 
«verktøy» 
for å redusere 
utenforskap, og gi: 
• opplæring og utdanning
• karriereveiledning
• arbeidstrening

... og arbeid



Sølve omorganisert i 2017

• Sølve læring- pluss AS
• Voksenopplæring; FVO, samarbeid med Karriere Oppland ,MFY,KOMBI
• Introduksjonsprogrammet for flyktninger 
• Basiskompetanse opplæring, regi av Kompetanse Norge
• Livsmestringsprogram ,FROG

• Sølve kompetanse-arbeid AS( primærvirksomhet)
• VTA plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid)
• AFT (Arbeidsforberedende Trening)
• Aktivitetsplikt
• Praksisplass for skoleungdom
• Sommerjobb for skoleungdom
• Godkjent opplæringsbedrift



Desale, introduskjonsprogrammet

• Flyktning fra Eritrea 
• Grunnskoleeksamen FVO på Søndre Land 

voksenopplæring
• Arbeidspraksis på Sølve
• Truckførerbevis
• MFY Modulstrukturert fag-yrkesopplæring i 

produksjonsteknikk
• I lønnet arbeid hos TROX Auranor



På Sølve finner du:

Morselskapet Sølve AS eier bygningene og drifter administrative oppgaver

• Tilrettelagte verksteder med gode treningsarenaer
• Undervisningslokaler og øvelses kjøkken- kantine
• Utleie av møterom for arrangement
• Aktivitetssenter
• Mekkeverksted for ungdom( KJØR FOR LIVET)
• Arena for livsmestringskurs, FROG
• Ressursteamet, NAV-Psykiskhelse, SLT Koordinator

Samlokalisering av aktiviteter som gir mennesker livsglede og fremtidshåp



Folkehelse 2025-prosjektet 2017-2020

Prosjektleder delprosjekt unge uføre:
Der målet er å redusere uføretrygd blant unge.

Vi vil gi unge de beste rammer for folkehelse og livsmestring, så de unge med større 
sannsynlighet fullfører skolen og blir selvstendige, aktive og lykkelige voksne

• Tett samarbeid med HINN som har et av landets ledende miljø på innovasjon, 
Rolf Rønning og Siv Magnussen

• Studiereise til Roskilde for å få inspirasjon 
• Samtaler med ulike sosial entrepenører



Jan Marius

• Gjennomførte mange tiltak på 
NAV som ikke virket 

• Arbeidsrettet tiltak på Sølve 

• I dag i arbeid hos TROX Auranor



Inkluderende bedrift



Erfaringer fra arbeidet med utenforskap
• Vi ser det friske i alle mennesker
• Ingen knuses
• Ingen er en diagnose
• Alle har en drøm, men noen trenger hjelp til å hente den frem
• Tillitt til at alle ønsket lære noe nytt, utvikle seg og bidra samfunnet, 
• Tillitt til at samarbeid med sosialentreprenører kan bringe oss videre
• Sømløse samarbeid med kommune og NAV gir resultat for deltaker
• Deltakelse i grupper gir samhold og sosialisering for de som har vært i et utenforskap.

• Eksempel
• Vekke ,henter og motivere deltakere for å møte opp
• Er tilgjengelig på telefon hele tiden 
• Sømløst samarbeid med NAV og psykiskhelse for å gi riktig hjelp
• Døråpnere og medvandrere i situasjoner der de trenger støtte

f



LIVSMESTRINGSKURS 

Raskere tilbake til utdanning og/eller jobb.

• Oppfølging i AFT tiltaket .
• Godt avklaringsverktøy 
• Deltakere med en tydelig plan etter FROG 
• Styrket samarbeidet med NAV
• Motiverte deltakere i AFT



FROG LIVSMESTRING
1. VISJON

2. 3. KOMMUNIKASJON

4. IMPACT

5. THE BIG LEAP

• 7 ukers kurs:
• 25 dager
• 5 moduler
• trenere
• Gruppeprosess
• Online Platform
• Oppfølging som forsterker effekten

2.IDENTITET



FROG KURS 16 DAGER

FROG LIVSMESTRING
• 16dager
• 3 moduler
• trenere
• Gruppeprosess
• Oppfølging som forsterker effekten

1.Grunnlag

2.Retning

3.Fremtid



Rosmari

• Slet med sosial angst, og var på 
flere NAV-tiltak uten suksess.

• FROG livsmestringsprogram 
på Sølve 2019

• Gjennomføre arbeidsrettet 
tiltak (AFT) på Sølve

• I dag i deltidsarbeid og 
voksenopplæring med mål 
om å få fagbrev



75 % 
formidlet 

til skole og 
arbeid



EffektLab intro for kommuner- pilot høsten 2021

Utforske hvordan vi kan få til mer samarbeid mellom kommune og sosiale entreprenører.
• Innovasjonsmeldingen, st meld 30 en innovativ offentlig sektor

• Vi trenger innovasjonskraften som de sosiale entreprenørene representerer. Nye ideer der entreprenører 
kan fylle tomrom i velferdssamfunnet vårt – der det både skapes arbeidsplasser og bedre muligheter for 
flere. For kommunene kan sosiale entreprenører være et viktig tilskudd til innovasjonen og nyskapningen 
i tjenestene.

• Mange kommuner og statlige virksomheter kan være usikre på hvordan de skal gå fram. Hvordan får vi 
kontakt med sosiale entreprenører? Hvordan skal vi formalisere samarbeidet?

Jan Tore Sanner , Veien til samarbeid



PIONER AS

• Ideelt AS
• Eid av lyk-z og døtre og Sølve AS
• Formål: Utvikle et arbeidsrettet FROG 

som tilbys i vår bransje. 
• Oppstart 01.01.22 



Ta kontakt om dere har spørsmål 

• Lyk-z & døtre : Ingeborg Omdal Lykseth  tlf 915 94 080

• Sølve selskapet : Rita Sandnes tlf 41457065



www.solve.as




