
Årsmelding 2011
Rådgivende utvalg ved Kroa Produkter AS

Attføringsarbeidet er organisert gjennom Rådgivende utvalg (RU). I utvalget møter representanter fra NAV, 
attføringsansvarlig, daglig leder og representant fra arbeidslederne – og evt. andre ved behov.
Utvalget har i 2011 avviklet 3 møter og behandlet 15 saker, i alle møtene har NAV møtt med 2 eller flere 
representanter. Det har også vært avholdt samarbeidsmøter mellom NAV, kommunen, Leksvik videregående 
skole og Kroa Produkter hvor det har vert gjennomgang av enkeltpersoner, og ”hasteinntak” når det har vært 
nødvendig. John Helge Steensen har hatt permisjon fra stillingen som attføringsansvarlig fra medio august og ut 
året. Attføringsarbeidet har denne perioden vært i varetatt av Lisbeth Wanvik, vernepleier og daglig leder, 
mens Steensen hele tiden har vært tilgjengelig for bistand.

Gjennom hele 2011 har det vært god tilgang på arbeidsoppdrag, slik at vi har kunnet gi arbeidstilbud og 
arbeidstrening for tiltaksdeltakerne. I årsmeldinga fra 2010 blir det påpekt at det skulle jobbes mer med tanke 
på å finne flere arenaer for arbeidstrening, slik at vi kunne tilby et bredere spekter for APS- deltakerne, og også 
VTA-deltakerne. Ved utgangen av juni 2011 åpnet STASJON’ her finner vi brukthandel, salg av egne produkt, 
bilpleie, vaskeautomat, reparasjon av hvitevarer med mer. Her ser vi at dette tilbudet er godt mottatt av 
publikum, samt at det gir en bedre arbeidstrening enn hva som var tilfelle tidligere. STASJON’ bidrar til at Kroa 
Produkter AS blir langt mer synlig ute blant folk, i løpet av de 6 månedene i 2011 var det mer enn 2100 innslag 
på kassaapparatet, dette vitner om godt besøk. Vi har også fått økt salg av treprodukter gjennom dette tiltaket.
Kroa Produkter AS er godkjent med 22 VTA-plasser og 5 APS-plasser. I løpet av året har vi også gjennomført tre 
avklaringstiltak etter bestilling fra NAV. Slik sett hadde det vært fornuftig at bedriften hadde vært godkjent for 
AVKLARING. Det vil bl.a gjøre det enklere i forbindelse med refusjonskrav for dette tiltaket.

Alle deltakerne har individuelle planer - aktivitetsplaner, hvor de sammen med arbeidsleder planlegger og 
setter opp mål for perioden. Tiltakene som er iverksatt evalueres og justeres slik at de oppsatte mål nås, eller 
at nye mål settes opp. Det er i tillegg gjennomført medarbeidersamtaler med alle arbeidstakerne i løpet av 
året. Samarbeidet med NAV, kommunene og Leksvik videregående skole har også i 2011 vært meget bra, og 
avgjørende for å kunne gjøre en god jobb i forhold til arbeidstakerne.
Høsten 2011 ble det gjennomført en ARBEIDSTAKERUNDERSØKELSE og en KUNDEUNDERSØKELSE som begge 
viser svært gode resultat. Undersøkelsene vedlegges Årsmeldinga fra RU
I henhold til samarbeidsavtalen med NAV er det innsendt tremåneders rapporter for APS- deltakerne og 
seksmåneders rapporter for VTA- deltakerne. Underveis er det avholdt oppfølgingsmøter på flere av 
deltakerne. 
Avtalen mellom NAV og Kroa Produkter AS har konkrete mål i forhold til gjennomstrømming i tiltaket. Det var 
satt opp følgende mål:

MÅL RESULTAT
Arbeid/egenfinansiert utdanning (APS) 20 % 17 %
Andre aktive løsninger (APS) 50 % 83 % (inkl. hospitering)
Ikke aktive løsninger (APS) 30 % 0 %
Formidling (VTA) 1 person 1 person er i hospitering

1 person har gått fra 100 % ufør 
til 50 % arbeidsfør

I løpet av 2011 mener vi å kunne presentere et godt resultat, og ligger over målsettinga, i forhold til 
attføringsarbeidet. Alle i APS-tiltaket var ved årsskiftet i aktivitet, samt at en av de som er i VTA-tiltaket har gått 
fra 100 % uførhet til å være 50 % arbeidsfør. 
I og med at vi ved utgangen av året hadde tre personer i hospitering i andre virksomheter (to APS- og en VTA-
deltaker) har vi tro på at to, kanskje alle tre får mulighet til ordinært arbeid i løpet av 2012.
Samtidig ser vi at utfordringene i attføringsarbeidet blir stadig større mtp unge som faller ut av videregående 
skole.
Den 31.12.11 hadde bedriften følgende antall deltakere: VTA/VTO   APS/APO      Samlet

                  26              11      37 personer



Nedenfor ser vi gjennomstrømminga i tiltakene

Navn Tiltak Begynt 
i 2011

Over til 
VTA

Arbeid/egenfin
ansiert 
utdanning (APS)

Andre aktive 
løsninger 
(APS)

Ikke aktive 
løsninger

(APS)

Hospiteringsavt
ale i ordinært 
arbeid

Avklaring/APS/VTA X X

Lærekandidat/APS X

APO/vid skole X X

APS X

APS X

APS X

VTA X

APO X

VTA X

APS X

APO > VTA X X

VTA 50 %

APO X

VTA X

VTA X

VTA X

APS X

Avklaring/APS X X

Avklaring/APS X

SUM 13 1 1 2 2 3
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