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Hvordan kan 
vi bidra til økt inkludering -

Sosial profil



Sosial profil

Sosial profil?

I denne sammenheng er det ikke SoMe.

Det handler om bedriftens sosiale ansvar –
samfunnsansvar

Det viser at bedriften tar Sosial bærekraft 
på alvor 

og har en SOSIAL PROFIL



Brobyggerne

Sosial bærekraft:
Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, 
tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. (FN)

Sosial kapital:
Sosial kapital brukes i samfunnsforskningen som en betegnelse på det sivile 
samfunnets evne til å utvikle tillitsfulle relasjoner mellom borgerne – og dermed 
styrke fellesskapets evne til å løse kollektive problemer og utfordringer. (Store 
norske leksikon)



Brobyggerne – folkehelse og sosial dimensjon

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs 
bærekraftsmål. Både sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en 
samfunnsutvikling:

• Setter menneskelige behov i sentrum.
• Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.
• Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i 

nærmiljøet og ellers i kommunen.
• Legger til rette for deltakelse og samarbeid



Bærekraftsmålene



De tre dimensjonene i bærekraftig utvikling

Økonomi

Miljø og 
klima

Sosiale 
forhold

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/sosialt-barekraftige-lokalsamfunn/



Sosial profil – arbeid og livskvalitet

Digitalisering, klima, sirkulærøkonomi 
er konkurransefaktorer vi allerede må 
forholde oss til.
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef -

Hva med sosial bærekraft?



Arbeidsdeltakelse

Skal vi lykkes med å omstille økonomien og opprettholde 
velferdsnivået er vi avhengig av at flest mulig deltar i 
arbeidslivet.

De seneste årene ser vi at flere har falt utenfor arbeidslivet, 
og vi har et økende problem med utenforskap. 

I denne underkategorien har vi tidligere vært helt i tet, men 
ser nå at vi gradvis faller bakpå sammenlignet med andre 
land.

Omstillingsbarometeret | 2022 (abelia.no)

https://www.abelia.no/omstillingsbarometeret/2022/#part3


Arbeidsinkludering

Hva betyr inkludering for en arbeidsgiver, en bedrift:

• Økt kompetanse 
• Ny kunnskap
• Kortreist arbeidskraft
• Mer lojal arbeidskraft
• Stolthet i bedriften – ansatte og nyansatte
• Samfunnsansvar
• Bedre bunnlinje i et moderne perspektiv

Økt verdi i et bærekraftperspektiv –
Trippel bunnlinje



Inkludering i arbeid

Arbeidsledighetstall









Arbeidsdeltakelse

Hvem står utenfor?



Inkludering av de som ikke står først i køen

Mange står utenfor arbeidslivet.

Årsakene er mange og sammensatte og gruppene er mange. Felles for alle er at de 
ønsker seg en JOBB.

I vårt nye prosjekt ønsker vi å arbeide for inkludering av alle grupper:

• Ungdom som ikke har fått sin første jobb, men som har falt ut av skolesystemet
• Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser
• Mennesker med psykiske plager
• Mennesker fra andre kulturer, innvandrere. 

Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere kommer i ordinært arbeid og trives på sin 
arbeidsplass. 

.



Inkludering av de som ikke står først i køen



Mange gode inkluderingsinitiativ

Vi inkluderer! er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og de 
sentrale arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. 
Partene i arbeidslivet som deltar i samarbeidet er NHO, 
Spekter, KS, Virke, LO, YS, Akademikerne og Unio.



«Vi inkluderer» 

Undersøkelser tyder på at det er et potensial for 
økt inkludering dersom inkluderingsarbeidet i 
større grad tar hensyn til virksomhetenes behov



Prosjekt Sosial profil –
inkludering og sertifisering



Sosial profil –
et inkludering og sertifiseringsprosjekt i Asker kommune

Hovedmål og delmål
• Etablere en arena som gir økte muligheter for arbeid til unge utenfor 

arbeidsmarkedet, mennesker med ulike former for nedsatt fysisk og 
psykisk funksjonsevne og innvandrere. 

• Sysselsette unge, mennesker med ulike former for nedsatt fysisk og 
psykisk funksjonsevne og innvandrere som som ikke har arbeid.

Resultatmål
• Etablere en sertifisering for bedrifter med sosial profil
• Økt antall bedrifter med sosial profil sertifisering
• Økt antall sysselsatte fra definerte grupper i lokalt næringsliv
• Antall arbeidsplassmentorer



Sosial profil – inkludering og sertifisering

Samarbeidspartnere i prosjektet
Alle samarbeidspartnere har medlemmer som er arbeidssøkere. Utfordringen er 
manglende arbeidsplasser. Samarbeidsavtaler vil bli ettersendt når de er signert. Prosjektet er 
diskutert hos alle inkluderte parter og alle har tilsluttet seg prosjektet.

Samarbeidspartnere (foreløpig liste):
• NAV Asker 
• Asker Produkt 
• Fontenehuset 
• Jobbhuset 
• NaKuHel 
• Bedrifter / næringsliv i Asker kommune. 

Støttespiller:
• Asker kommune - avdeling for inkludering og mangfold v/virksomhetsleder Karin Buberg
• Asker kommune - avdeling for innovasjon og læring v/prosjektleder Gyrid Mangersnes og 

rådgiver prosjektstyring og innovasjon Geir Graff (taksonomi)
• Asker kommune – politisk: Cecilie Lindgren, leder i utvalg for velferd / Leve hele livet og Kay Arne 

Sørensen, leder i råd for personer med funksjonsnedsettelser 



JobbAsker – et samskapningsprosjekt med Asker 
kommune, frivilligheten og Asker Næringsforening



JobbAsker -
Mentorprosjektet



Hva har JobbAsker og andre 
prosjekter lært oss?



Sosial profil – vellykket inkludering i bedrift

Bedrift AS
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