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Attføringsbedriftene informerer

Fakta om Attføringsbedriftene
●  Attføringsbedriftene har 94 medlemsbedrifter   
 lokalisert over hele landet.
●  I løpet av ett år får myndighetene og nærmere 
 15 000 arbeidssøkere tjenester fra medlems-
 bedriftene.
●  Bransjen teller til enhver tid over 11 000 men-  
 nesker hvorav nærmere 9 000 er arbeidssøkere;   
 de fleste arbeidssøkerne er registerte yrkeshem-  
 mede hos Aetat.
●  Bransjen formidler 40 % til ordinært arbeidsliv og  
 har en gjennomstrømning på over 80 %.
●  Attføringsbedriftene er en bransjeorganisasjon   
 i den NHO-tilsluttede Servicebedriftenes   
 Landsforening (SBL)SBL/NHO.
● Attføringsbedriftene ledes av direktør Johan 
 Martin Leikvoll (johanm.leikvoll@sbl.no)

Attføringsbedriftene har personlig vekst og sam-
funnsnytte som formål og arbeider med følgende 
kjerneoppgaver:
●  Avklare og utprøve arbeids- og utdannelses  
 potensialet hos den enkelte
●  Kvalifisere gjennom tilrettelagt opplæring,   
 arbeidstrening og personlig veiledning
● Formidle til ordinært arbeidsliv
●  Tilrettelagt arbeid for personer som er for friske   
 til uføretrygd og lediggang, men for syke   
 til arbeid i ordinært næringsliv

Attføringsbedriftenes medlemsbedrifter er også til-
taksarrangører for Arbeidspraksis i skjermet virksom-
het (APS) og Arbeid med Bistand (AB). Mange be-
drifter har også egne avdelinger for Varig tilrettelagt 
Arbeid (VTA). Dette gir meget gode muligheter for 
kjeding av tiltak til beste for brukerne. Aetat kjøper 
mange steder også andre tjenester fra medlemsbe-
driftene, som for eksempel målrettede AMO-kurs. 
Videre tilbyr medlemsbedriftene personalutviklings-
tjenester til for eksempel kommuner og næringslivet. 
 Attføringsbedriftene har kurs og konferanser som 
et eget satsningsområde. Arbeidssøkerne, myndig-
hetene og attføringsfeltet har krav på kompetente 
medarbeidere som hele tiden videreutvikler kunn-
skapene sine innenfor attføringsfeltet. Vi har også 
kompetansegivende vekttallsutdanningstilbud, som 
vi driver sammen med Høyskolen i Agder. 

På vårt nettsted www.attforingsbedriftene.no kan du 
finne oversikt over kurs og konferanser som er åpne 
for alle. Nettstedet har også oppdaterte nyheter 
ellers.

På disse to sidene vil Attføringsbedriftene informere Velferds lesere om nytt fra bransjen vår. Vi vil fortelle hva arbeids-
markedsbedriftene kan tilby yrkeshemmede og andre arbeidssøkere som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet.

Attføringsbedriftene i SBL
Postadresse: Pb. 5473, Majorstuen 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 50  Faks: 23 08 86 59
Besøksadresse: Essendropsgt. 6 
(like ved Colosseum kino)

Selv kursdeltakere med svært dårlig 
økonomi og oversikt setter pris på 
tilbudet om SMART-kurs, fordi det 
gir en mulighet til å komme videre og 
gode tips til hvordan kinkige økono-
miske situasjoner kan løses. 

Gir en grunnkompetanse
SMART er et helhetlig tilbud innen 
forvaltning av egen økonomi og gir 
en grunnkompetanse i faget personlig 
økonomi. 
 SMART er også et kurs i personlig 
mestring og dreier seg om samspil-
let mellom penger, helse, livskvalitet 

SMART-kurs i personlig 
økonomi er smart
SMART økonomiprogram er et verktøy som er utviklet gjennom mange år og forbedret 
gjennom praktisk bruk. SMART er enkelt og lett å forstå for alle, og det er morsomt å 
bruke fordi det gir deg svar på ting du lurer på i økonomien din med en gang. 

Scientia ved Forus Industri AS har 
drevet med kurs i SMART siden 
vi ble godkjent som instruktører i 
SMART-metoden våren 2003. Vi 
har til nå hatt kurs for deltakere i 
fase 1, som en del av vårt introduk-
sjonsprogram. Tilbakemeldingene 
fra deltakerne har til nå vært svært 
positive. De opplever at de får en 
aha-opplevelse, samtidig som de 
får et praktisk verktøy som gir dem 
anledning til å gripe fatt i økono-
mien sin på en annen måte enn før. 
 Siden deltakerne blant annet 
setter opp sitt personlige budsjett 
og foretar utregning av hva ulike 
vaner koster i løpet av et år, blir 
kurset en bevisstgjøring på mulig-

SMART står for Sparing Muliggjør eget Ansvar RaskT

og valg. Et hovedmål i SMART er å 
skape trygghet og interesse hos den 
enkelte til å ta et mer aktivt eierskap 
i sin egen økonomi. SMART opp-
muntrer til å gjennomføre de positive 
mulighetene og nødvendige grepene 
man oppdager når man arbeider med 
økonomien sin. 
 Verktøyene i SMART består av en 
personlig arbeidsbok, en økonomisk 
veiviser og et økonomisk arkiv. På 
denne måten blir SMART et godt 
beslutningsverktøy for kursdeltaker og 
dennes familie.

Til alle som ønsker det
SMART er et tilbud til alle som øns-
ker å få et grunnleggende overblikk 
over økonomien sin. 
 I attføringsfaglig sammenheng er 
SMART en selvstendig modul i faget 
personlig økonomi. Den er laget til 
attføringsbedriftenes avklarings - og 
kvalifiseringsprogram av typen AB 
(Arbeid med bistand) og APS (Ar-
beidspraksis) og til introduksjons- og 
avklaringskursene i fase 1.  
 
Konkret og personlig
I SMART har vi ingen tenkte eksem-

pler. Deltakeren får arbeide med sin 
egen økonomi. Da blir økonomi kon-
kret og personlig.
 Mange av attføringsbedriftene har 
lagt inn SMART-kurset som obliga-
torisk i Veivalg, eller i fase 1-kurs, 
slik at alle får dette kurset gratis over 
tre dager og med eget kursbevis når 
de har gjennomført kurset.  I tillegg 
brukes kurset til APS-deltakere, til 
personer som er i tiltaket AB, i tiltaket 
VTA (varig tilrettelagt arbeid), og i 
overgangen mellom fengsel og ar-
beid. Dessuten er andre kursdeltakere 
innom systemene, som for eksempel 
AMO-kursdeltakere, minoritetsspråk-
lige og uføretrygdede på reaktivise-
ring.
 SMART-kurset følger etter en tre-
dagers introduksjon til emnet, noe vi 
anser som ideelt med tanke på lære-
messig utbytte. 

Løsningsfokusert
SMART har samme pedagogiske 
plattform som resten av tilbudet i 
Attføringsbedriftene. Det vil si at 
pedagogikken er ”tuftet” på Aktør-
modellen. Det er LØFT (løsnings-

fokusert tilnærming) som brukes som 
metode.
 SMART fokuserer på mulighetene 
som ligger i det å ha oversikt over 
egen økonomi, og gjøres til en reise 
i ens egen økonomi og i seg selv. 
Kurset bruker deltakernes egne erfa-
ringer, hvor disse erfaringene gjøres 
til positive verdier, og hvor deltakeren 
finner fram til egne ressurser og nyt-
tegjør seg dem i undervisningen. Den 
enkelte motiveres til å forvalte sin nye 
kunnskap aktivt. Undervisningen har 
form av veiledning og foregår i grup-
per fra 8-16 deltakere.
 Cirka 40 av attføringsbedriftene 
i Norge har sertifisert SMART-in-
struktører og tatt programmet i bruk. 
SMART fyller tydeligvis et opplevd 
behov blant bedriftene. Når vi også 
vet at det er et stort udekket behov 
blant førstelinjas brukere, Helse- og 
sosialtjenester, Aetat og trygdekontor 
og Arbeidslivssentrene (ALS), så står 
de attføringsbedriftene som har tatt i 
bruk SMART som redskap, godt rus-
tet til også å være en god samarbeids-
partner for disse.

Får aha-opplevelse 
på SMART-kurs

Randi Kolnes og Ingunn Bratli, 
som er instruktører i SMART-

metoden, underviser her på et 
av kursene til attføringsbedriften 

Scientia, Forus Industri AS. 

heter og begrensninger innen egen 
privat økonomi.
 – Jeg har nå bedre kontroll og 
oversikt over økonomien min, og 
jeg har penger til overs når alle reg-
ninger er betalt! Det var smart med 
SMART-kurs, sier Erik Dahl, en av 
våre deltakere som nylig gjennom-
førte kurset.
 Ryktet om kurset går på be-
driften, og vi er blitt forespurt om 
å holde kurset både for ansatte i 
fase 2 og fast ansatte. Dette er noe 
som er under vurdering. Siden våre 
erfaringer til nå er så gode, vil vi 
imidlertid fortsette å tilby kurset 
til våre deltakere i fase 1. I tillegg 
snuser vi på andre markeder.


