
JAKTEN PÅ DEN SKJULTE
DIAMANT

-En integreringsfortelling fra 

Sandefjord kommune





VELKOMMEN TIL VÅR 
INTEGRERINGSFORTELLING

Om Nav integrering og kvalifisering og Vintage 

Baby sosiale entreprenører

Samarbeid om kvalifisering og oppfølging

Tilpasset opplæring - teori og praksis

Nye løsninger

Film

https://www.imdi.no/hverdagsintegrering/vintage-baby/




MÅLGRUPPA -
DIAMANTENE



INTEGRERING I NAV SANDEFJORD

Avdeling integrering og kvalifisering: 

20 personer organisert i 4 team + avdelingsleder og fagrådgiver:

•Bosettingsteam + soshj

• Introteam + soshj

•Oppfølgingsteam med Jobbsjansen og prosjekter + soshj

•KVP-team + soshj

IPS i avdeling for marked og inkludering

Globale Sandefjord



CAFE VINTAGE

Opplæringsarena og arbeidsplass for 
innvandrerkvinner med manglende
formell kompetanse

-Leverer opplæring til NAV og
tjenester til private og bedrifter for å 
bygge jobber til målgruppa

-Opplæring i delkompetansemål innen
restaurant og matfag
og arbeidslivskultur.



KULTUR FOR SAMARBEID

Norskopplæring på anbud – vant til samarbeid 

med eksterne

Måtte finne nye måter å jobbe på for at flere 

skulle komme i jobb

Fra fokus på norsk til kvalifisering til arbeid

Partnerskapsavtale med IMDi

Prosjektmidler fra IMDi for å jobbe med 

metodeutvikling

 Jobbsjansen

 Post62/KUM/TUKI



TIDSLINJE 2015-2040

2014

Første møte mellom NAV 
Sandefjord og Vintage Baby 
sosiale entreprenører

2015 

Intensjonsavtale om samarbeid og 
en referansegruppe med to 
personer fra målgruppe, to ansatte 
og den sosiale entreprenøren. 

I oktober åpner Cafe Vintage 
dørene  for kunder. –tilskudd fra 
Arbeids og velferdsdirektoratet 
var avgjørende for å kunne 
realisere ideen.  

2016 -2019

Politikerne i Sandefjord bestemmer 
seg for å bevilge 250 000 kroner i 
budsjettbehandlingen. 

Det inngås en tiltaksavtale på 150 
000 kroner mellom NAV Sandefjord 
og Vintage Baby sosiale 
entreprenører

Vintage baby utvider 
cafevirksomheten til renhold, 
kantinedrift og spiseroms bevertning. 

2019 Sandefjord kommune og 
Vintage Baby søker om 
utviklingsmidlet (TUKI)-

Målet var:

- bærekraftig drift av 
opplæringstilbudet.

-Å sørge for at det etableres et varig 
samarbeid mellom en sosial 
entreprenør og en kommune (en 
tjeneste i tiltaksarbeidet)

-Et system for å realkompetanse 
vurdere personer uten grunnskole. 

2021-2023

-Jobber vi med hvordan man kan 
implementere 
arbeidslivskulturmodulene i 
introduksjonsprogrammet.  

-Bygge målgruppedrevne 
støttefunksjoner for å gi målgruppen 
sosial mobilitet og arbeidsnettverk.  

2040?

Er det vi opplever at gir flere 

mennesker livsmuligheter en helt 

vanlig måte å jobbe med 

inkludering på i Norge. 



HVILKE PROBLEMER
LØSER VINTAGE ?

❖Sosialhjelpsbudsjettet er under press.

❖Krav om bærekraftig integrering –
ambisjonsnivå for spor 1?

❖Differensiert tjenestetilbud

RESULTATER
145 kvinner har brukt tilbudet og 106 har
fått sin første jobb gjennom Café Vintage 
(76 %)



POTENSIELL
SAMFUNNSØKONOMISK VERDI?

❖Verktøy for å redusere barnefattigdom

❖Redusere press på offentlige velferdsgoder

❖Redusert arbeidsledighet i målgruppen

❖Holdningsendringer i konservative

innvandrermiljøer

❖Redusere sosial reproduksjon av ulikhet



HVORDAN HAR VI 
REALISERT 
SAMARBEIDET?
❖Avtale mellom Vintage Baby og NAV 
integrering

❖Kommunal tilskuddsordning for sosiale
entreprenører

❖IMDi-prosjekter

❖Opplæringstiltak for NAV

https://navno.sharepoint.com/sites/enhet-vestfold-og-telemark/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fenhet%2Dvestfold%2Dog%2Dtelemark%2FDelte%20dokumenter%2FTiltak%20og%20virkemidler%2FAMO%20kurs%2FMatfag%20for%20minoritetsspr%C3%A5klige%20%2D%20Sandefjord%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fenhet%2Dvestfold%2Dog%2Dtelemark%2FDelte%20dokumenter%2FTiltak%20og%20virkemidler%2FAMO%20kurs&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9uYXZuby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9lbmhldC12ZXN0Zm9sZC1vZy10ZWxlbWFyay9FWEVMdFpiQ1F0TkZwYTZfY0hMc3hqVUJkd2Fpb2RVbzU5a050dGd1NVpDOFRnP3J0aW1lPWUtU3B1c2dsMlVn


HVA TENKER VI HAR OVERFØRINGSVERDI 
I VÅRT SAMARBEID?

❖System for Realkompetansevurdering

❖Å inngå samarbeid om tiltaksavtaler med sosiale 

entreprenører.

❖Hvordan bruke kommunale midler til å samarbeide 
med eksterne – i det vi startet samarbeidet hadde 

ikke jeg i nav noe mer beslutningsmyndighet enn det 

mange av dere har, men så muligheten til å legge 
til rette for å jobbe annerledes, 

❖Hvordan man lærer bort - metodikken


