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Status og oversikt over VTA plasser i vestregionen
Vi viser til møte den 22. juni d.å. mellom Asker kommune, Bærum kommune og NAV
Akershus vedr. eierskiftet i ARBA Inkludering. I møtet ble det avtalt å gi en status og oversikt
over fordeling av VTA plasser i Asker og Bærum.
Tildelingen av plasser til Varig tilrettelagt arbeid (VTA) har over tid vært uendret. Per i dag
blir VTA plassene tildelt ut fra antall uføretrygdede under 40 år i hvert fylke. NAV Akershus
ble for 2018 ikke tildelt noen nye VTA plasser. For 2018 ser tildelingen til NAV Asker og NAV
Bærum slik ut:

Tildeling VTAog VTAO2018
Kontor

VTAskjermet VTAordinær

0219 Bærum
0220 Asker

87
52

30
22

Sum
tildeling
117
74

Plassene er ikke øremerket bestemte tiltaksbedrifter, men NAV-kontorene i Asker og Bærum
benytter i hovedsak ARBA Inkludering og Asker Produkt, samt VTA-plasser i ordinært
arbeidsliv (VTAO). Det er ingen sammenheng mellom kommunalt eierskap i bedrifter som
har VTA plasser og antall plasser som NAV-kontoret i kommunen disponerer. Det innebærer
at et eierskifte i ARBA Inkludering ikke vil føre til noen endringer i antall VTA-plasser som
NAV Asker disponerer. NAV Akershus kjøper VTA plasser av tiltaksleverandører som
tilfredsstiller krav for slik virksomhet. De fleste VTA leverandører er eid av kommuner i
sameie med fylkeskommuner og en sjelden gang også av næringslivsaktører.
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Plasser VTA og utnyttelsesgrad
Bedriftens navn
Arba Inkludering
Asker Produkt

Antall
plasser

104
35

Fordeling på ARBA pr. 6 august 2018:
Fordeling Asker Produkt pr. 6 august 2018:

Gjennomføres
Per dato

105
36

avvik

Avvik %

1
1

101 %
103 %

Asker 18. Bærum 87.
Asker 34. Bærum 1. Andre 1.

Kontorene i vest har en liten underdekning i forhold til idealfordeling av plasser etter hvor
mange uføre under 40 år som bor i Asker og Bærum. Dette skyldes historiske forhold, men
også det faktum at personer som er i tiltaket flytter mellom kommuner. Det er Arbeids- og
velferdsdirektoratet som fordeler midlene til hvert fylke/region. Det er vanskelig å se at en
annen geografisk tildeling ville gi et annet resultat for Asker.
Det er satt i gang et arbeid for å avslutte plasser i kommuner som har for mange plasser i
forhold til andelen uføre, men det vil ta tid å få til en fordeling av plasser som er i trå med
uføreandel i hver enkelt kommune. Brukere av VTA plasser er ansatt i bedriften og vi kan
derfor ikke si opp plasser som er i bruk
Det kan også nevnes at det er et uttalt ønske fra vårt direktorat å øke VTA-plassene i
ordinært arbeidsliv (VTAO). Dette er viktig å styrke integrering og samhandling med det
ordinære arbeidsliv. Fordelingen mellom VTA og VTAO er derfor ikke statisk. Dersom det er
et ønske fra NAV kontorer vil man kunne gjøre om VTA plasser til VTAO ved ledig kapasitet.
Kostnaden for en VTA plass er dobbelt så stor som en VTAO plass.
Vi er opptatt av å ivareta en fleksibilitet i VTA-tiltaket slik at tilbudet i størst mulig grad kan
dekke den enkelte persons ønsker og kompetanse. Det er ikke alltid at en enkelt bedrift kan
dekke dette behovet, og et fremtidig VTA-tilbud i Asker bør utvikles på bakgrunn av en
kartlegging og analyse av behov og ønsker mennesker i målgruppen har.
Vi håper dette er tilstrekkelig med informasjon om status og framtidig plan for VTA-tilbudet i
vestregionen.
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