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Hvorfor presentere oss????

 Ytre Namdal Vekst AS, NAMAS Vekst AS og MN Vekst AS har etablert et godt 
samarbeid.

 Vi er der folk bor dvs har aktivitet i omtrent hele Namdalen (ikke Fosnes, Leka, 
Røyrvik)

 Vi har et «samfunnsoppdrag» som handler om tilgang til arbeid, avklaring og 
aktivitet for innbyggere i Namdalen som  «sliter»

 Vi er 100% eid av kommuner.

 Mulig overskudd er lovpålagt skal bli i bedriften– altså null-profitable.

 Vi har en mangfoldig aktivitet, er kompetente og har oppdrag fra NAV, Nord-
Trøndelag Fylkeskommune og kommunene.

 Mener vi i samarbeid med våre eiere, kan utvide vårt samfunnsoppdrag –
bruk oss !!!!. 



Hvem er vi - Vekstbedriftene i Namdalen
Ytre Namdal Vekst AS NAMAS AS MN Vekst AS

Eiere:

Vikna og Nærøy kommune

Eiere:

Høylandet, Overhalla, 

Grong, Namsskogan, Lierne 

kommune

Eiere:

Namsos, Flatanger og 

Namdalseid kommune

Etablert 1991 Etablert 1990 Etablert 1988

Ansatte: 15 Ansatte: 19 (13 årsverk) Ansatte:25(19 årsverk)

Tiltak: VTA (31) APS (20), 

ARR, Kjøpte plasser (2)

STEAM (5)

VTA (30), APS (13 ),ARR, 

Kjøpte plasser (4)

VTA (32), APS (17), ARR,

Kjøpte plasser (39) 

Lærekandidater (5)

Omsetning: 21,3 mill Omsetning 15 mill Omsetning: 24,4 mill

Egenkapital:12,5 mill Egenkapital: 6 mill Egenkapital 20,5 mill

Styreleder: Kjell Skjevelnes Styreleder : Frank Jensen Styreleder: Monika 

Grindberg

Daglig leder: Ragnar Moen Daglig leder: Ole Joar Flaat Daglig leder: Frode Hegle



Namdalen – mulighetenes region

• Namdalen er 11 860 m2 og har 35 046 innbyggere med Buskerud fylke er      

14 910 km2 med 277 684 innbyggere.

• 9 av 12 kommuner er eiere av en vekstbedrift og alle kommunene eier 

Namdal Rehabilitering IKS og MNA IKS

• Attføring og tilrettelegging krever kompetanse, erfaring og kjennskap til 

lokalt næringsliv.

• Markedet innen attføringsbransjen er lite (35 000 innbyggere i Namdalen)

• Attføringsarbeid krever kompetanse i forhold til de utfordringene våre 

deltakere sliter  med.

• Namdalens fortrinn er vilje til å se muligheter og tjenester i samarbeid basert 

på partnerskap. Det det er ønskelig – og mulig – skaper en 

samhandlingsarenaer mellom offentlig virksomhet og privat 

næringsvirksomhet. 



Samfunnsoppdraget
 Være kommunens virkemiddel/ redskap for tilrettelegging av arbeid for 

innbyggere som har behov for bistand i arbeidslivet.

 Være kommunens foretrukne tiltaksarrangør og veileder vedrørende attføring 
i regionen – både for oppdragsgivere, deltakere og næringslivet

 NAV sine arbeidsmarkedstiltak :

 VTA- varig tilrettelagt arbeid. Deltaker er uføretrygdet og får arbeidet premiert 
med bonus i tillegg til trygd. Tilsetting i samsvar med Arbeidsmiljølov.

 APS – arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Tiltak som skal avklare arbeidsevne, 
arbeidsmuligheter og eventuell uføregrad .Tidsbegrenset . Tiltaket omdefineres nå 
til AFT –arbeidsforberedende tiltak.

 Avklaring – tidsbegrenset. Anbudsutsatt ( har ikke dette)

 Oppfølging – Tiltak som følger opp og tilrettelegge. Tidsbegrenset. Anbudsutsatt. 
Skal følges opp i ordinære virksomheter (har ikke dette)

 Arbeidsrettet rehabilitering. Tiltak for å bistå sykemeldte til å komme tilbake til 
sin ordinære jobb eller annen jobb



Bakgrunn og historie

• Etablering av ASVO- bedriftene var et viktig tiltak i ansvarsreformen (HVPU-

reformen) i 1988

• Ansvarsreformen var en «normaliserings-reform» for mennesker med 

utviklingshemning som bodde på institusjon

• Et av de viktigste tiltakene var etablering av arbeidstiltaket VTA (Varig 

Tilrettelagt Arbeid) for mennesker med utviklingshemning og som hadde 

uføretrygd. ( Spørsmål om kommunalisering ifb med oppgavefordeling 

Stat/kommune)

• Tiltaket forutsatte offentlig eierskap (kommunalt) der staten (nå med NAV) 

skulle betale 75 % av kostnadene og kommunen skulle betale 25 %. Samtidig 

måtte bedriften ha en tilnærmet tilsvarende inntjening for å kunne være 

bærekraftig.

• Tiltaket er regulert i lov og forskrift med definerte kravspesifikasjoner.



Fra start til nå

 1990. Startet opp med arbeidsverkstedene som fundament. Mye ved, 

trearbeid og tekstil

 Sterk vekst etter VTA-plasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 2000. Forespørsel etter avklaringsplasser og «læringsplasser i 

arbeidsutprøving» gir nye tidsbegrensede tiltaksplasser (AB, APS, Avklaring)

 2015. Fikk anbudet «Arbeidsrettet Rehabilitering» i samarbeid med Namdal 

Rehabilitering IKS, TRÆN og FAST. Startet opp tiltaket 1. juli

 Eierkommunene etterpør aktivitetsplasser for mennesker med store 

funksjons-utfordringer.

 Produksjon utvikles i samspill mellom bedrift, næringsliv og eierkommunene. 

(Omsetning/produksjon har delvis grunnlag i oppgaver kommunene har ansvar 

for, ikke er i kjernevirksomhet og kan kvalitetsmessig utføres godt/godt nok 

av kommunens arbeidsmarkedsbedrift)



Oppsummert – fram til nå
 NAV etterspør flere tjenester

 Kommunene etterspør bistand til å løse flere oppgaver (vask, bilpleie, 

tekniske drift, hjelpmiddel-handtering, transport, flytteoppdrag m.m

 Næringslivet etterspør bistand i leveranse av sin produksjon 

(delproduksjon/deltjenester) ( Sinkaberg-Hansen, Williksen, Mesta, van 

Severen, Siktedukfabrikken, Namdal Ressurs, Retura, MNA, Motorpartner, Otto 

Moe, m.m)

 Ulike mennesker med ulike utfordringer etterspør arbeidstilbud. NFU klager 

på at deres medlemmer blir trengt ut av VTA-tiltaket (jfr NRK-oppslag uke 35



Utfordringsbildet 9. september 2016

 Tiltakene er i endring og mer blir utlyst på anbud. Vågseng-utvalget konkluderte med at NAV 
skulle gjøre mere selv.

 Direktorat og NAV uttrykker en hovedstrategi med liten tiltro til offentlig eide 
arbeidsmarkedsbedrifter med begrunnelse at de «låser inne» folk. Hovedstrategi er ut til 
mulig arbeidsgiver fra dag 1.

 Næringslivet utarmes etter forespørsler om praksisplasser.

 «Store grupper» har vansker med å hekte seg på arbeidslivet og strategier i forhold til dette 
er under utrulling:

 Unge (18 – 25 år) som sliter, jfr frafall i videregående skole ( 
stortingsmeld. 16)

 Inkludering av nye landskvinner/landsmenn(stortingsmeld. 30, 33 og 
16)

 Tettere oppfølging i rus/psykiatri-terapi

 Vekst-bedriftenes samfunnsoppdrag kan utvides i Namdalen og med det styrke tilbudet til 
innbyggerne som har behov for dette tilbudet

 Norsk-e-læring SUS er under etablering i Rørvik og har startet prosjekt som kan bli et 
nasjonalt hjelpemiddel i attføringsarbeidet slik det er i undervisning (DOKKER)



Aktuelle utviklingsprosjekter

 «Bedre inkludering og raskere i arbeid» - bygd på Norsk e-læring, Strategi 

«Inkluderende kommune», «Prosjekt DEMO-Jobb, Introduksjonsprogram og 

Inkluderingmeldingen - St.meld. 16).

 Vekst-bedriftene som tilrettelegger/utfører(på bestilling fra NAV) 

arbeidssentral ifb aktivitetsplikt.

 Etablering av kommunale Arbeids-og aktivitetssentre ved Vekst-bedriftene.

 Styrket samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, NAV, kommunale 

tjenester og vekst-bedriftene  i forbindelse med «behandlingsløp» innen 

rus/psykiatri.(jfr utviklingsprosjekt NYN)

 Utvikling av oppgaveløsing mellom eierkommune og vekstbedrift om løsing

av kommunale «randsone-oppgaver» og som er gode oppgaver til hjelp for 

«Mestring, utvikling og livskvalitet ( Visjon MN Vekst AS )»

 «Samarbeidsprosjekt med Namdal Rehabilitering bl.a omkring Regional 

Hjelpemiddelsentral» 



Hva ønsker vi av dere ?

 Aktivt eierskap

 Vurdere oss som mulig utfører av kommunale oppgaver

 Å være kommunens foretrukne attføringsaktør 

 Bidra til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner mellom 

vekstbedrift – kommune – NAV

 Bidra til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner mellom 

vekstbedrift – fylkeskommune og NAV

 Være offensiv som samarbeidspartner i prosjekt 

«Inkluderende kommune» når dette rulles ut



Takk for oppmerksomheten !



 Stortingsmelding 33 NAV i ei ny tid

https://www.regjeringen.no/contentassets/8f9e56528fb340eb9f6515cc21ab5119

/no/pdfs/stm201520160033000dddpdfs.pdf

 Stortingsmelding 30 Fra mottak til arbeidsliv  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-

20152016/id2499847/

 Stortingsmelding 16: Fra utenforskap til ny sjanse

https://www.regjeringen.no/contentassets/daaabc96b3c44c4bbce21a1ee9d3c20

6/no/pdfs/stm201520160016000dddpdfs.pdf

 Utredning Tankesmia Agenda

http://www.tankesmienagenda.no/wp-content/uploads/10-bud-på-ett-ark.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/8f9e56528fb340eb9f6515cc21ab5119/no/pdfs/stm201520160033000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20152016/id2499847/
https://www.regjeringen.no/contentassets/daaabc96b3c44c4bbce21a1ee9d3c206/no/pdfs/stm201520160016000dddpdfs.pdf
http://www.tankesmienagenda.no/wp-content/uploads/10-bud-på-ett-ark.pdf

