
Trondheim KF

Strategiplan 2021- 2024



 
 

Strategiplan 2021- 2024

1

   Stavne Trondheim KF. 
             Org.nr. 981 400 690 
 
Formål 
Foretakets formål er å gi arbeidsrettede tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte 
bistandsbehov. Foretaket skal tilrettelegge for at deltakerne kan utvikle sine ressurser og sin kompetanse 
ut fra målsetting om formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. Attføring og varig tilrettelagt arbeid 
skal være foretakets primærvirksomhet.  
 

Verdier
Stavne Trondheim KF bygger sitt arbeid på et humanistisk verdigrunnlag som innebærer en tro på at alle 
mennesker har ressurser i seg til personlig vekst. Vårt menneskesyn og etiske verdier er kanskje det som 
innvirker mest på den måte vi møter og behandler mennesker på.
Stavnes verdigrunnlag er styrende for alt arbeid som utøves ved foretaket. Stavnes verdier er:

                      
 

Solid  –  vi leverer kvalitet
Raus  –  vi bryr oss
Spenstig   –  vi går nye veier
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Overordna føringer
Stavne er en offentlig aktør med et viktig samfunnsoppdrag. Vi følger globale og nasjonale føringer som gir 
retning for egne lokale strategier. 

FN’s Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet  
og stoppe klimaendringene innen 2030.
Av de 17 bærekraftsmålene er det  3 mål som peker seg ut som særlig relevant for Stavnes  
virksomhetsområde: . 

• Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle.

• Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.  

• Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for         
    alle.  
 

Kommune 3.0. Utvikling innen offentlig tjenesteyting går fra kommune 2.0, servicesamfunnet til 
kommune 3.0, fellesskapssamfunnet. Her skal løsninger /tjenester skapes og utvikles  i samarbeid med 
brukerne og andre aktuelle aktører i en likeverdig relasjon. Målet er å få til mer demokratisk deltakelse og 
styring som kan gi læring, merverdi og innovasjon. 

Arbeidsmarkedspolitikken i Norge er i stor grad styrt fra regjering og tilhørende departement 
og direktorat. Endringer i regelverk, retningslinjer og kravspesifikasjoner for arbeidsmarkedstiltak må 
påregnes i strategiperioden. Denne delen av samfunnsutviklingen gjør seg også gjeldende for Stavne som 
er godkjent tiltaksarrangør for NAV. 



Hovedstrategier
1. Stavne leverer kunnskapsbaserte tjenester og resultater innen fore-
takets kjerneområder; kvalifisering, arbeid og helse. 

Stavne skal levere kunnskapsbaserte tjenester som møter brukerens behov og oppdragsgivers krav og 
forventninger. Tjenestene skal baseres på recoverybasert tenking med brukeren som den viktigste  
aktøren i alt faglig arbeid. Brukerens mestring av eget liv skal fremmes gjennom varierte og lett  
tilgjengelige tjenester. 

Stavne sikrer sitt omdømme gjennom å yte kvalitet i tjenestene, oppnå gode resultater og samhandle 
med andre. Stavnes omdømmebygging vektlegges i all kommunikasjon, informasjon og markedsføring av 
foretaket.  

Stavne skal videreutvikle og øke bruken av ulike digitale plattformer for læring, kommunikasjon,  
informasjon og markedsføring. Dette gjelder både for brukere, ansatte, samarbeidspartnere og andre 
aktuelle interessenter. 

Stavne skal drive fagutvikling og fremme kunnskapsbasert  praksis innen foretakets kjerneområder;  
kvalifisering, arbeid og helse. Fagutviklingen skal baseres på relevant forskning, behovsanalyser og  
samarbeid med andre aktører.  

Strategiplan 2021- 2024

3



Strategiplan 2021- 2024

2. Stavne minsker utenforskap gjennom bærekraftig  
arbeidsinkludering av personer med sammensatte utfordringer.

Stavne skal arbeide for at personer som står uten jobb får tilhørighet i arbeidslivet. Gjennom tiltak som 
kvalifisering, oppfølging, tverretatalig samarbeid med NAV og andre aktører og tett samhandling med 
næringslivet skal Stavne sikre at flest mulig av brukerne finner riktig jobb som de klarer å stå i og  
beholde.

Stavne har et spesielt ansvar for å minske utenforskapet for personer med sammensatte utfordringer. 
Stavne skal bidra i å realisere kommunens mål om tidlig innsats særskilt i forhold til unge uføre, unge 
med lærevansker og personer med ulike helseutfordringer. Stavne skal aktivt medvirke i kommunens 
inkluderingsdugnad for å nå vedtatte mål og tiltak.

Stavne skal ha god kunnskap om næringsutvikling i området og videreutvikle samarbeidet med nærings-
livet i Trondheim og omegn. Dette med mål om å treffe bedriftenes behov for arbeidskraft og få til en god 
jobbmatch for jobbsøkerne. 

Stavne skal på egen hånd og i samarbeid med andre aktører utvikle  tilbud om kvalifisering og  
formalkompetanse for brukerne.
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3. Stavne er en innovativ utvikler av tjenester i samskaping med 
brukere og andre aktuelle aktører.

Stavne skal være proaktiv og være i forkant av utprøving av metoder og programmer som kan bidra til 
bedret helse og økt arbeidsinkludering.  

Stavne skal søke muligheter for igangsetting av bærekraftige prosjekt for å utvikle bedre tjenester for 
brukergruppene.

Stavne skal samhandle med brukerne om utvikling i tjenestetilbudene og inngå strategisk samarbeid 
med oppdragsgiverne NAV og Trondheim kommune samt andre aktuelle aktører.

Stavne skal samarbeide med Trondheim kommune om samordning av tiltak og felles dokumentasjon av 
tjenestetilbudet innen området psykisk helse og rus. 
 
Stavne skal samarbeide med Klæbu Industrier KF om utvikling av tjenestene herunder flere og ulike 
former for tilbud for personer med uføretrygd. 

Stavne skal samarbeide med aktuelle forskningsmiljøer for å utvikle tiltakene og dokumentere effekten 
av ulike metoder og virkemidler. 
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4. Stavne er en lærende organisasjon som aktivt utveksler, utvikler 
og formidler kunnskap innen foretakets kjerneområder. 

Stavne skal som lærende organisasjon være i en kontinuerlig forbedrings- og læringsprosess som krever 
god nærledelse og engasjement på alle nivå i organisasjonen.

Stavne skal drive systematisk utviklingsarbeid for å sikre bruk av kompetansebeholdningen i foretaket og 
tilføre ny og relevant kompetanse. 

Stavnes viktigste ressurs er personalet. Stavne skal ha åpen og imøtekommende kultur og ansatte skal 
sikres et trygt og godt arbeidsmiljø som gir rom for prøving, feiling og læring. 

Stavne skal bidra ut til andre ved å innhente, utvikle og formidle kunnskap om brukergrupppas behov og 
dokumenterte suksessfaktorer for resultatoppnåelse. 

Stavne skal bidra aktivt og løfte brukerstemmen inn i samfunnsdebatten rundt arbeidsinkluderingsfeltet.



stavne.no

Grafisk utforming: Stavne • desember 2020

 

 Stavne Trondheim KF 
 
Kommunalt foretak eid av Trondheim kommune. 
Arbeidsmarkedsbedrift og tiltaksarrangør for NAV. 
Tilbyr et bredt spekter av arbeidsrettede tilbud. 
Karriereveiledning og kvalifisering for arbeidslivet. 
Arbeidsutprøving, opplæring og formidling til jobb i  
samarbeid med næringslivet. 
Varig tilrettelagt arbeid. 
Arbeids- og oppfølgingstiltak på oppdrag fra  
Trondheim Kommune.   
Kvalifisering for lærekandidater.
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