


Eierstrategi i Sølve selskapet

• Eier visjon
• Søndre Land kommunes eiervisjon for Sølve AS
• Sølve AS skal være en bidragsyter i oppfyllelsen av Søndre Land kommunes visjon: Levende og landlig. 
• Selskapet skal gi mennesker med midlertidig eller permanent nedsatt arbeidsevne tilbud om opplæring, arbeid, 

arbeidstrening og attføring.
• Sølve skal være aktive i kommunens arbeid for å forhindre ungt utenforskap
• Sølve skal være et av kommunens verktøy i forhold til voksnes opplæring og kompetanseheving 
• Sølve AS skal på denne måten bidra til at Søndre Land kommune blir en foregangskommune når det gjelder 

inkludering i arbeid, aktivitet og sosial deltakelse.

• Eierens forventninger :
• Generelle krav som eks. holde oss oppdatert innen fagfeltet, opptre profesjonelt der eier.
• Tilstrebe et mest mulig sømløst samarbeid med det kommunale tjenesteapparatet.
• Aktivt søke samarbeid med øvrige lokalt næringsliv.
• Levere riktig kvalitet på tilbudene som gis til målgruppen.
• Sette av nok ressurser til utvikling av eksisterende og nye tilbud.
• Kontinuerlig vurdere behovet for å utvikle bedriften i retning av nye kunder og nye markeder.
• Samfunnsansvar omfatter primært å gi tilbud om arbeidsinkludering og opplæring.
• Forventer høy etisk standard, ha et verdigrunnlag som er forenelig med SLK verdigrunnlag. 



Sølve i dag 

• 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
• Lærekandidat fra 2021
• Praksisplass for skoleungdom
• Sommerjobb for skoleungdom
• Godkjent opplæringsbedrift



Vi jobber for at alle skal få muligheter til å nå drømmen sin 



«Utenfor-regnskapet blir viktig i dette 
arbeidet. Vi trenger et verktøy for å bekrefte 

at arbeidet vårt er lønnsomt »

Rådmann i SLK Arne Skogsbakken



Søndre Land kommune rådmann Arne Skogsbakken



•Søndre Land: 35,3% 

•Tolga:16,5% 
•Andel på livsoppholds- ytelser
(18-66 år)

•Innlandet: 27% 

•Andelen personer i alderen 18-66 'ar som mottok en statlig livsoppholdsytelse fra NAV i gjennomsnitt per måned i 2020. 

INNLANDET FYLKE



FEM DELPROSJEKT

• Unge uføre

• Psykisk helse

• Utdanningsnivå

• Levealder

• Sykefravær

Folkehelseprosjekt 2025

VI SAMARBEIDER MED DE BESTE
Fronter et ledende fagmiljøet i Norge på 
offentlig innovasjon og utenforskap. 

I.O.Lykseth R . Rønning S. F. Magnussen



Aktivitets-styrt •til •Individstyrt 

Vi har tro på at alle har ressurser, drømmer og ønsker som forbedrer deres livskvalitet! 

«Vi skal hente ut potensialet de selv har mistet troen på» 

Endret fokus 



FROG- verktøy for å bringe mennesker ut av utenforskap

• FROG metodikken er utviklet av sosial entreprenøren Lyk-z & døtre.
• FROG er et livsmestringskurs hvor målet er at deltakere skal tilbake til 

utdanning eller jobb 
• FROG metodikken er forskningsbasert metode som er benyttet i flere ti år 
• Sølve har sertifisert tre FROG trenere og levert fem kurs med 38 deltakere 



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

• 3 ukers kurs
• 16 dager
• 3 moduler  grunnlag-retning-fremtid

2.IDENTITET



Kjennetegn for målgruppa til FROG kurs i SLK

• Unge voksne mennesker som har vært lenge i utenforskap .
• Ungdom som har opplevd:

• Psykiske utfordringer
• Skolevegring og de som ikke funnet sin plass i skolen
• Mobbing og ensomhet
• Ungdom med behov for omvalg
• Langtids sykefravær

• Ungdommer som har trukket seg tilbake fra samfunnet og mistet 
troa på fremtiden.



Rosmari

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

• FROG livsmestringsprogram 
på Sølve 2019

• Gjennomførte arbeidsrettet 
tiltak (AFT) på Sølve

• Gjennomført voksenopplæring 
samtidig med deltidsjobb med 
mål om å få fagbrev i salgsfaget. 
(kombinasjonsforsøket)

• Fagprøve juni 2022.



Film Rosmari



Samarbeidspartnere

• Søndre Land kommune
• Søndre Land voksenopplæring- forsøk-FVO-MFY
• Lokalt NAV kontor
• Psykisk helsetjeneste
• Karriereveiledning
• VGS, oppfølgingstjenesten
• Opplæringskontor
• Karrieresenter for voksne
• Lokalt næringsliv
• NAV lokalt-arbeidsrettet tiltak



Jan Marius

• Gjennomførte mange tiltak på 
NAV som ikke virket 

• Arbeidsrettet tiltak på Sølve 

• I dag i arbeid hos TROX Auranor



Film Jan Marius



Frog gir rask avklaring for videre løp

• I FROG får vi avklart følgende: 
• - motivasjon og evne til å stå i et løp og fullføre dette
• - sosiale ferdigheter og samarbeidsevner
• - kommunikasjonsstil
• - lese og skriveferdigheter og formelle kvalifikasjoner
• - helsemessige utfordringer og utholdenhet
• - fremtidsplaner og muligheter for å realisere disse
• - dagens nettverk og aktivt hjelpeapparat



Hvorfor gir metodikken FROG gode resutater?

• Gruppebasert, allikevel individuelle løp.
• Fulltid med forpliktende fast oppmøte
• Deltakerne er aktive i sine egne løsninger og fremtidsplaner
• Oppleves meningsfullt
• Deltakerne viser at de mestrer og har ressurser
• Setter i gang aktive tiltak i samarbeid med deltaker, NAV, VGS, 

karrieresenteret i regionen, oppfølgingstjeneste, karriereveileder 
og næringslivet.



Veien videre

Vi opplever at de beste og mest effektive 
løsningene på samfunnsutfordringene 

oppnås gjennom samarbeid mellom 
viktig aktører   



www.solve.as



Resultater for deltakere

• Resultater: 
• Totalt 38 deltakere har startet i FROG kurs.
• 10 personer er tilbake til skole/lærlingplass
• 8 kom i jobb rett etter FROG
• 15 personer i jobb i dag. 
• 5 i utdanning i dag
• 13 personer har hatt tilbud i AFT-tiltaket, 10 er formidlet til jobb.

• 55% er formidlet til jobb eller utdanning, og står i dette.



Hva har FROG gitt Sølve 

• Annerkjennelse for tverrfaglig kompetanse og gode resultater
lokalt, regionalt og nasjonalt.

• Attraktiv arbeidsplass, mange henvendelser fra fagpersoner
• Utvidet samarbeid med lokalt NAV
• Et godt verktøy for avklaring og videre oppfølging i AFT-tiltaket 

for de som trenger mer bistand etter kurset.
• Flere AFT plasser.
• Samarbeid med NAV i nabokommuner
• Flere historier finner dere på vår hjemmeside 


