Vedlegg 1.
Oversikt over arbeidstilbudene i Bærum arbeidsenter og Arba.
Bærum Arbeidsenter:
Aktivitet/tilbud

Målgruppe, antall,
omsetning

Bærum Arbeidssenter Rud

Samlet inntekt
2018:
4 221 820

Kommunal overføring, tilrettlagt arbeid
(TA), ikke godkjent for NAV-tilskudd (VTA)
Jobbfrukt
Pakke og distribuerer frukt til bedrifter og
kommunale tjenesteenheter. Jobbfrukt
sysselsetter over 600 mennesker som står
utenfor arbeidslivet nasjonalt. Jobbfrukt
er en del av BAMA.
Data og makulering
Lagring, utlevering og innhenting av alt
personlig data- og telefonutstyr til ansatte
i kommunen, Salg/gjenbruk. Betjener
bedrifter, organisasjoner,kommunale
virksomheter i Oslo/akershus
Papirmakulering
Makulering og arkivtømming for off. og
private virksomheter også for sensitivt
innhold.
Ruskenoppdrag, frakt- og ryddeoppdrag
Snekker, Rud
Produksjon og salg av ulike
«finsnekkeriprodukter» salg i Gråstua, på
markeder og direktebestillinger
Slås sammen med snekker Emma fra
sommer 2019 og flyttes til Emma

Målgruppe:
Utviklingshemmede
Antall: 7

Målgruppe:
Utviklingshemmede
Antall: 9 Skal økes
til 15 i løpet av året.

Målgruppe:
Utviklingshemmede
Antall 6

Bestiller/oppdragsgiver

Regelverk

Annet

Eksterne bedrifter i
Bærumsområdet og
kommunale tjenesteområder
/BAMA-konsept

Lovverk knyttet til
salg av mat, som
hygieneloven m.m.

Egenregileverandør
til Bærum
kommune.

Bestillere av makulering er
kommunale tjenesteenheter
og noen eksterne bedrifter.
Bestillere av sikkerhetssletting
av Data, lager og distrubusjon
for Digit, er kommunale
tjenesteenheter.
Eiendom, Skoler

Lovverk vedrørende
oppbevaring og
behandling av
sensitivt materiale.
Datatilsynets regler
for personvern.
Forvaltningsloven

Egenregileverandør
til Bærum
kommune.

Arbeidsmiljøloven

Kort/ Ramme
Kortproduksjon og innramming for salg
Av trykk og foto, for private, arkiv, museer
og butikker.

Målgruppe:
Utviklingshemmede

Bærum Arbeidssenter Wøyen

Samlet inntekt
2018:
1 464 146

Kommunal overføring, tilrettlagt arbeid
(TA), ikke godkjent for NAV-tilskudd (VTA)

Antall 11

Tekstil
Sømtjenester.
Håndlagede produkter for salg i Gråstua,
fra nettbutikk (vikanda.no) og fra
verkstedsutsalget på Wøyen gård.

Målgruppe:
Utviklingshemmede

Ved Utegruppe Wøyen: Vedproduksjon
med salg, vedlike grøntarealer, Frakt og
flytte-oppdrag
Produksjon og salg av ved.

Målgruppe:
Utviklingshemmede

Intern Kantine
Produksjon og salg av mat til ansatte på
Wøyen, inkl. vaktmestertjenesten, samt
noe produksjon til interne bestillinger

Målgruppe:
Utviklingshemmede

Antall: 20

Håndproduserte kort for salg
leveres til butikk (Gråstua) og
noen eksterne utsalgssteder.
Innramming og vedlikehold
for Kunstarkivet i kommunen,
kommunalt ansatte og for salg
i Gråstua.
Leverandør til ett par
eksterne kunstnere på fast
basis.

Arbeidsmiljøloven

Bestillere av søm-tjenester er
kommunale tjeneste-enheter,
organisasjoner og idrettslag.
Noe produksjon for bedrifter.
Håndlagde produkter selges
til private kunder gjennom
butikken Gråstua og på
nettbutikken vikanda.no
Bestillere er private kunder,
noen få bedrifter, og interne
kommunale tjenesteenheter.

Arbeidsmiljøloven

Egenregileverandør
til Bærum
kommune på
gardinoppdrag.

Arbeidsmiljøloven,
Lov om vegtrafikk
(vegtrafikkloven)

Vedsekker av 40
liter og 850 liters
storsekker. Vedproduksjon to
dager i uken hele
året.

Interne ansatte og brukere,
noen produksjonsoppdrag for
andre tjenestesteder.

Lov om
matproduksjon og
mattrygghet
(matloven)
Forskrift om
internkontroll for å
oppfylle

Antall 10

Antall:3

Kurs og konferanse
Konferansesenter for kommunale
tjenestesteder.
Utleie til private (bryllup, jubileer, dåp og
andre begivenheter). Matproduksjon og
servering, samt drift av Kafe Hos Anna.

Målgruppe:
Utviklingshemmede

Bærum Arbeidssenter,
Personalkantinen

Samlet
inntekt:
2 485 613

Kantinedrift for Bærum kommune,
kommunegården.
Tilrettelagt arbeid kombinert med
arbeidstrening språktrening

Målgruppe: Minoritetsspråklige,
utviklingshemmede

Antall: 3

Antall: 11

Kaffebar fra 8.5.2019
Minoritetsspråklige
, andre med
arbeidstreningsbeh
ov

Bestillere av konferanse på
dagtid er kommunale
tjenesteenheter. Noen få
eksterne organisasjoner.
Utleie av lokaler til private
kunder på ettermiddag og i
helger.

Ansatte i kommune,
kommunale tjenestesteder,
fagforeninger, veldedige
organisasjoner (inntil
overflytting EL10:
seniorsenter Sandvika.

næringsmiddellovgiv
ningen
Lov om
matproduksjon og
mattrygghet
(matloven)
Forskrift om
internkontroll for å
oppfylle
næringsmiddellovgiv
ningen

Lov om
matproduksjon og
mattrygghet
(matloven)
Forskrift om
internkontroll for å
oppfylle
næringsmiddellovgiv
ningen
Forskrift om
arbeidsmarkedstiltak,
Utfyllende regler til
Arbeids- og
velferdsetatens
anvendelse av
forskrift om
arbeidsmarkedstiltak

Egenregileverandør
til Bærum
kommune på
møtemat.

Bærum Arbeidssenter, Emma
Kommunal overføring, tilrettlagt arbeid
(TA), ikke godkjent for NAV-tilskudd (VTA)

Samlet inntekt
2018:
2 748 066

Keramikk: Produksjon og salg av
keramikkprodukter.

Målgruppe:
Utviklingshemmede

Utegruppe Emma. Flytte-fraktoppdrag,
bysykkeldrift, el-sykkeldistribusjon,
grøntarealsvedlikehold

Salg i verkstedsbutikk Emma
samt
Gråstua og på markeder

Antall: 6
Målgruppe:
Utviklingshemmede
Antall: 11

Flytte frakt: Enkle flytteoppdrag for
hovedsakelig tjenesteder i kommunen,
private, borettslag, bedrifter

Bestillere er fortrinnsvis
kommunale tjenesteenheter
(eiendom, natur og idrett, Vei
og trafikk), med noe salg til
borettslag og bedrifter.

Lovverk angående
arbeid langs vei.
Forskrifter sikkerhet
Arbeidsmiljøloven

Kommunal tjenesteenhet Vei
og trafikk.
Bysyklene
Utleie av sykler, Lysaker og Fornebu, april
- november
Bærum Arbeidssenter
El-Sykkeldistribusjon

Bestillere kommunale
tjenesteenheter
(Eiendom/Natur og idrett).
Noen få eksterne private
kunder.

Vedlikehold grøntområder
Klipper, beskjærer og raker, transporterer
til Isi, Off. og private kunder
Snekker Emma
Grovsnekkeri. Avslutter prsoduksjon av
sperrebukker – og –plank sommer 2019.
Slås sammen med snekker Rud til nytt
felles snekkerverksted Emma.
Blir Oppdragsbasert del.

Arbeidsmiljøloven
Vegtrafikkloven

Arbeidsmiljøloven
Vegtrafikkloven
Målgruppe:
Utviklingshemmede
Antall: 6

Til sommer 2019 :Euroskilt.
Kommunale tjenesteområder,
Kanvasbarnehager

Arbeidsmiljøloven

Gråstua Salgskanal for verkstedene
:Snekker, keramikk, Kort/Ramme, Tekstil
Gråstua driftes som vanlig butikk med
åpningstid tirsdag- lørdag. Salg av
produkter fra snekker-, keramikk-, tekstilog kort/rammeverkstedet.
Samarbeid med BYPRO som leverer
kunstglass, samt bemanner 1,5 dager i
uken.
Wøyen Vekst «Spire & Gro»
Samarbeidsprosjekt mellom
Voksenopplæringssenteret, NAV,
Flyktningekontoret og Bærum
Arbeidssenter
Underprosjekt fra sommer 2019: IMDIstøttet prosjekt om tilpasset, påbyggbart
læringsløp for samme gruppe

Samlet
Inntekt: 408 365
Målgruppe:

Salg av egne produkter.

Kjøpsloven

Eksterne private
oppdragstakere, kommunale
tjenesteområder (Natur og
idrett, Eiendom)

Forskrift om
arbeidsmarkedstiltak,
Utfyllende regler til
Arbeids- og
velferdsetatens
anvendelse av
forskrift om
arbeidsmarkedstiltak
Lov om
introduksjonsordning
og norskopplæring
for nyankomne
innvandrere.

Antall: 2

Målgruppe:
Deltakere i
Introduksjonsprogrammet
Inntekt 2018 : 68
611
Antall: 15

Arba:

Aktivitet/tilbud

Målgruppe, antall,
omsetning

Bestiller/oppdragsgiver

Regelverk

Arba Inkludering, Produksjon
(datterselskapet)

VTA tilskudd stat og
kommune, 20,6 Mill
NOK (hvorav 80 %
betales av Nav og 20 %
av Bærum kommune).

Nav Tiltak Vestviken, NAV
Bærum og Nav Asker

Arbeidsmiljøloven,
aksjeloven, regelverk
fra Nav

Offentlige eller private kunder

Produksansvarsloven,
arbeidsmiljøloven.

Annet

Salgsinntekter 12,3
Mill NOK
104 plasser fordelt
med ca 70 Løxa, 30
Vakås og 4 på Rud.
Målgruppe: Personer

Mekanisk verksted, (ulike oppdrag for
industri og private) - Løxaveien

som mottar eller ventes
å få innvilget uføretrygd i
nær fremtid, og som har
behov for spesiell
tilrettelegging og tett
oppfølging for å få utløst
sin arbeidsevne.
Målgruppe: 6 VTA,
Omsetning: 217 000

IK mat
Pakkeavdelinger,(ompakking,innpakking,
masseutsendelser for bedrifter)
Pakking Løxaveien

Målgruppe: 40 VTA,
Omsetning: 2 203 000

Alle som arbeider
skal ha
arbeidskontrakt.

Tallene for antall
VTA er snitt tall for
et helt år, men
varierer med
oppdragsmengden,
samt at vi bevisst
roterer
arbeidstakerne for å

Pakking, Montering, Fiskekasser Vakåsveien

Målgruppe: 20,5 VTA,
Omsetning: 2 008 000

Montering, (elektro og elektromontasje
for bedrifter) - Løxaveien

Målgruppe: 27 VTA,
Omsetning: 1 318 000

Utearbeid, (Klipping, beskjæring, luking,
raking, private og bedrifter) - Vakåsveien

Målhruppe: 1,5 VTA,
Omsetning: 380 000

Jobbfrukt, (pakker og leverer fruktkurver
til bedrifter) - Vakåsveien

Målgruppe: 8 VTA,
Omsetning: 7 356 000

Arba Inkludering, Formidling
(datterselskapet)

Tilskudd AFT, stat,
26,2 Mill NOK
123 plasser

AFT (Kartlegging, karriereveiledning,
jobbsøk, jobbaktivitet, språkopplæring)

Målgruppe: 123 plasser
for personer som fyller
vilkårene for AFT
(Arbeidsforberedende
trening)
I 2018 begynte 286
peroner i AFT, mens 168
avsluttet sin deltakelse.

Individuelle veiledningssamtaler,
oppsummert i CV.
Veiledning med tanke på valg av yrke,
utarbeide jobbprofil.
Lage CV, jobbsøknader, trene på intervju
og personlig markedsføring.
Arbeidstrening eller praksis i det
ordinære arbeidslivet eller i Arba AS for
de som trenger en forsiktig start.
Språkopplæring er en del av
basiskompetansekursene innen AFT

AFT kan vare i inntil 2 år.

skape variasjon.
Omsetningen er
heller ikke
nøyaktige tall da
salget baseres på
det som blir
fakturert fra den
enkelte avdeling,
uavhengig av hvem
og hvor mange som
har deltatt i
produksjonen.
I 2018 begynte 286 personer i
et formidlingstiltak, 168 sluttet
for ovrgang i ordinært
arbeidstilbud.

Personer med
nedsatt arbeidsevne
eller særlige usikre
yrkesmessige
forutsetninger.

Nav Tiltak Vestviken, Nav
Bærum og Nav Asker

Lover og forskrifter
og kravspek fra Nav

Lunchcafe
Kafe på Rud med plass til 100 personer

Personer som ønsker
mat og drikke.
Varierende besøkstall

Arba AS (Morselskapet)

Tilbud til personer i
VTA, AFT, lærlinger,
praksis og andre.
Målgruppe:
Jobbsøkere/lærlinger
som skal ha
praksis/utdanning før
fast jobb i arbeidslivet.
Målgruppe:
Arbeidstrening for
personer i tiltakene
formidling og produksjon
Målgruppe:
Arbeidstrening for
personer i tiltak
formidling og produksjon
Målgruppe:
Kløverbakken benyttes
også for 3-5 jobbsøkere
til enhver tid. Noen på
kortere arbeidspraksis,
andre fullfører fagbrevet
i barne- og
ungdomsfaget
Målgruppe: Ungdom 1830. 30 plasser

Grafisk
Produksjon av førtrykk og design, skilt og
dekor, digataltrykk og tekstiltrykk

Bruktbutikk
Gjenstander fra Isi, raparert og klargjort
for salg
Resykkelert
Reparasjon og oppbevaring av sykler

Kløverbakken barnehage
Drift av to avdelings barnehage, barn fra
1-6 år, ca 29 barn.

Ung i Jobb
Unge 18-30 som ønsker hjelp til
arbeid/utdanning
Flyktninger

Målgruppe: Deltakere i
introduksjonsordningen,
som har behov for
språkopplæring og

Arba

IK mat. Matservering
med tilhørende
lovverk

Kunder i offentlig og privat
næringsliv

Tilbyr kunder varer fra Isi
miljøstasjon som er reparert
og klargjort på miljøverkstedet
Kunder som handler
bruktsykler, har behov for
reparasjon og/eller lagring av
sykkel
Barnehagekontoret, samt den
enkelte forelder

Bærum kommune

Asker kommune og Nav Asker

Skraphandlerloven.

Barnehageloven med
forskrifter.
Arbeidsmiljøloven
med forskrifter.
Føringer fra Bærum
kommune vedr
barnehagedrift.

arbeidstrening i ordinært
arbeidsliv.
Funksjonsvurdering

Spesielle tiltak

Målgruppe: Sykemeldte
eller ansatte som ikke
fungerer i nåværende
stillinger. Omsetning
2018: ca 290´
Målgruppe: Personer
med epilepsi

Arbeidsgivere (primært Bærum
kommune)

Statens senter for epilepsi

Formål: finne andre
stillinger som den
ansatte fungerer
bedre i, i og utenfor
Bærum kommune

