
Inkluderende kommune
Tilbake til fremtiden 

https://drive.google.com/file/d/14uihfG8z-93fu3x7ASqvKAXGwSoDcLQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14uihfG8z-93fu3x7ASqvKAXGwSoDcLQ3/view?usp=sharing


Side 2

ASVL - Hvem er vi?



Side 3

Prosjektene Inkluderende Kommune og Inkluderende Bedrift



















Side 12

Hvorfor inkluderende kommune?

Historikk

■ De fleste vekst og attføringsbedrifter etablert på 90-tallet med 
stort kommunalt politisk engasjement

■ Hovedinntekt; statlige overføringer
■ Utbytteforbud
■ Organisasjonsform AS
■ Konkurrere på like vilkår
■ NAV ser bedriftene i kortene gjennom godkjenningsordningene
■ Ikke være konkurranse-vridende

Medfører ofte lavt kommunalt engasjement



Side 13

Muligheter i samarbeidet

■ Et tett og godt samarbeid med eierkommunene skaper 
Vinn-Vinn-situasjoner

■ Kompetansen blir styrket
■ Sårbarheten reduseres
■ Frigjøre kvalifisert arbeidskraft
■ Flere får tilgang til arbeidsmarkedsnære praksis-, og 

opplærings-plasser
■ Kommunene bruker sin kjøpekraft til å oppnå bedre 

arbeidsinkludering
■ Rekruttering fra utenforskapet
■ Jobbsnekring
■ Mulighet for å prioritere kvalifisering mot tjenester med 

rekrutteringsbehov



Kommunene er Norges største 
arbeidsgiver
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Side 15

For at kommunesektoren skal kunne tilby 
samme nivå på tjenestene den nærmeste 
tiårsperioden må antall årsverk øke med om 
lag 46 600 frem mot 2031. 

Den klart største økningen i årsverksbehov 
ventes innenfor helse- og omsorgsektoren. 
Her vil det i 2031 være behov for ca. 45 600 
flere årsverk enn i dag.



Arbeidslivs-
undersøkelsen
2021
Oppdatert 30. april 2021



Har bedriften tatt inn noen som står utenfor 
arbeidslivet?



Har bedriften planer om å ta inn noen som står utenfor 
arbeidslivet?*

* Besvart av de som svarte nei på at de har tatt inn noen som stod utenfor 
arbeidslivet.



Har bedriften planer om å ta inn flere som står utenfor 
arbeidslivet?*

* Besvart av de som svarte ja på at de har tatt inn noen som stod utenfor 
arbeidslivet.



Hva må til for at bedriften skal ta inn noen som står 
utenfor arbeidslivet?



Hva må til for at bedriften skal ta inn noen som står 
utenfor arbeidslivet?



Virkemidler for å “re-engasjere” kommunene
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● Kommunene er pålagt å ha en eiermelding for 
egen-eide AS’er

● Eierskapsmøte

● Eierskapsstrategi

● Innkjøpsveileder

● Erfaringsdatabase

● Mulighetsanalyse



Fremtidens arbeidsinkludering skjer ute i ordinært 
nærings-, og arbeidsliv….
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● Learning by work

● Inclusive job-design

● Eksterne produksjoner

● Inkluderings-spesialist (SE i 
mentorordningen)

● Fagbrev med støtte/ Lærekandidat

● Samordning av tjenester (IPS for alle)
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