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Felles strategi på vekst, kvalifiserings og inkluderingsområdet for kommunene 
Snåsa, Steinkjer, Verran og Inderøy 

 

1. Felles strategi - definisjoner, formål, innhold og avgrensninger. 

Vekst, kvalifiserings-(attføring)  og inkluderingstiltak  er langt fra entydige begreper. I denne sammenheng 
kan det oppfattes som arbeidsrettede tiltak rettet mot personer som  har utfordringer med å finne – eller 
forbli i -  i ordinært arbeid på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse eller generelt 
kompetansemangler.  

Det overordnede formål med strategien er generelt å styrke kommunenes evne til å ivareta disse 
målgruppene -  enten det gjelder  midlertidig eller varig tilrettelagt arbeid, arbeidstrening eller lignende. 

Strategien er i denne omgang primært utformet som en basis for å etablere et tettere samarbeid/ 
sammenslåing mellom Inn-Trøndelagskommunenes vekst og kvalifiseringsbedrifter: Snåsaprodukter AS, 
Snåsa, Jekta AS, Verran, Stas AS, Steinkjer og Flyndra AS, Inderøy og 51% felles kommunalt eide Reko AS 
med hovedkontor i Steinkjer.  

Med det utgangspunkt vil strategien være begrenset i omfang og ambisjon og bør oppfattes som et første 
grunnlag for videre bearbeiding og utvikling innenfor rammen av samarbeidet i Inn-Trøndelagsregionen. 

 

2. Statlig og kommunalt ansvar på området. Tiltaksforskriften.  

Arbeidsmarkedspolitikk er i utgangspunktet primært statens ansvar og NAV-stat forvalter det statlige 
virkemiddelapparatet. Det overordnede mål er å legge til rette for at alle som evner kan finne sin plass i 
det ordinære arbeidsliv, alternativt tilbys tilrettelagte løsninger i ordinær eller skjermet virksomhet hvor 
dette er nødvendig. 

De statlige tiltak for å ivareta personer med særskilte utfordringer i forhold til arbeidslivet er regulert  i 
Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, den såkalte Tiltaksforskriften. Forskriften regulerer 13 tiltak – så som 
avklaringstiltak, mentor- og kursvirksomhet, lønnstilskudd til bedrifter, arbeidsforberedende trening og 
varig tilrettelagt arbeid.  

Kommunenes ansvar eller behov for initiativ følger av statlige sosialpolitiske føringer eller hensyn, eller 
kommunens egne prioriteringer. Videre vil kommunene som sosialpolitisk førstelinjetjeneste måtte 
håndtere konsekvensene av finansieringsbegrensninger og ressursbegrensninger – eller generelt  
utilstrekkelig effekt – av de statlige tiltaksordninger.  Effekten av manglende arbeids eller arbeidstilbud 
virker inn på såvel etterspørselen etter helsetjenester som etterspørselen etter sosiale støttetjenester, 
som økonomisk sosialhjelp. 

Kommunene har konkret medansvar for finansiering av arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid i 
skjermet bedrift. Dette tiltaket forvaltes i dag av de fire 100% eide kommunale vekstbedriftene Flyndra AS, 
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Jekta AS, Snåsaprodukter AS og Stas AS med i alt vel 60 plasser – alle bedrifter opprettet i kjølvannet av 
den såkalte ansvarsreformen. 

Forøvrig vil kommunenes formelle og eller reelle  utfordringer i forhold til tilgang på arbeid, arbeidstrening  
eller annen arbeidsorientert aktivitet være knyttet til – eksempler på kategorier : 

- ungdom, og kanskje spesielt ungdom som ikke fullfører skoleløpet. Det er forøvrig fra 01.01.2017 
innført aktivitetsplikt for ungdom under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp. 
Forvaltningsansvaret er kommunenes. 

- flyktninger som etter avsluttet introduksjonsprogram ikke får arbeidstilbud grunnet 
kompetanseproblematikk, og spesielt språkproblemer. 

- personer med psykiske og/eller somatiske funksjonsnedsettelser  som har behov for arbeids-  og 
aktivitetstilbud – eventuelt også som en del av et opptrenings- og/eller  rehabiliteringsløp 

- personer med funksjonsnedsettelse grunnet utviklingshemming  og som ikke fyller kravene til 
restarbeidsevne nødvendig for å bli ivaretatt under tiltaksordningen Varig tilrettelagt arbeid. 
Kommunene har ikke et lovmessig krav om å etablere et arbeidstilbud, men et krav om å 
tilrettelegge for meningsfylt aktivitet. 

 

3. Målgruppene – kortfattet sammenfatning av utfordringsbildet i Inn-Trøndelagsregionen. 

I overordnet sammenheng opereres med begrepet utenforskap;  begrepet refererer til de relativt store 
gruppene av potensialt arbeidsføre i arbeidsfør alder som befinner seg utenfor arbeidslivet. En samlet 
oversikt over omfanget av ”utenforskapet” vedlegges. (NAV-tall) 

Utfordringsbildet vil selvsagt variere fra kommune til kommune også i Inn-Trøndelagsregionen, men 
likhetene er betydelig mer påfallende enn ulikhetene. I denne sammenheng – og som basis for felles 
strategiske grep – er det tilstrekkelig og synliggjøre de felles utfordringer. 

Det er foreligger en betydelig dokumentasjon på omfanget av utenforskapet  – også i Inn-
Trøndelagsregionen. Omfanget er svakt økende over tid. Det må til en styrket innsats for håndtere de 
gruppene som ikke uten aktiv  oppfølgning makter å finne vegen inn i det ordinære arbeidsliv. 

Målgruppene fra et kommunalt perspektiv er kategorisert under punkt 2 over. For samtlige grupper synes 
tendensen å være at behovene er økende -  kanskje også mer komplisert og håndtere. 

Ungdomsgruppen – og spesielt gutter under 30 år – representerer en konstant utfordring for 
virkemiddelapparatet.  Gruppen er prioritert i NAVs tiltaksportefølge. Det er underskudd på arenaer for 
både arbeid og arbeidstrening. 

En større del av flyktninggruppen nærmer seg ferdigstilling av introduksjonsprogrammet og dermed 
avsluttet statlig finansiering. Behovet for arenaer for språkopplæring, kombinert med arbeidstrening, etter 
introduksjonsperioden er ikke ubetydelig. 
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Funksjonsnedsettelser forårsaket av rus- og psykiatri er økende. Også her er kommunenes utfordring å 
fremskaffe gode arenaer for arbeids- og aktivitetstilbud for de som ikke kommer til de statlige 
tiltaksordninger. 

Gruppen utviklingshemmede er rimelig konstant og behovet for arbeidstilbud og/eller aktivitetstilbud 
likeså. For den del av gruppen som ikke oppfyller vilkårene for tilgang til arbeidsrettede tiltak i form av 
varig tilrettelagt arbeidsplass(VTA), er tilbudet helt av avhengig av ordinær kommunal prioritering og 
finansiering. Også her vil utfordringen være å finne en hensiktsmessig organisering av tilbudet, herunder i 
hvilken grad det er hensiktsmessig for kommunene å ivareta et nødvendig arbeids- og aktivitetstilbud i 
egen regi eller legge det feks til et felles vekstselskap. 

 

4. Rammebetingelser. Trender i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak. 

Det er som anført staten som har det overordnede ansvar i arbeidsmarkedspolitikken og håndterer 
storparten av virkemiddelapparatet og finansieringen. 

1. Det er et overordnet mål, og tydelig formulert i senere stortingsmeldinger og lov forberedende 
arbeider, å prioritere ordinært arbeidsliv både for arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid. I dette 
ligger et tydelig signal om relativ nedprioritering av de tradisjonelle vekstbedriftene som arenaer. 
Det er likevel utvilsomt – og også understreket i offentlige dokumenter - at de tradisjonelle 
bedriftene også i fremtiden vil være et nødvendig virkemiddel for å ivareta personer med de største 
utfordringer med å finne sin plass i det ordinære arbeidslivet. 
 

2. Vektlegging av konkurranse om arbeidsrettede tiltak. Av 13 tiltaksordninger regulert gjennom 
tiltaksforskriften,  er 11 konkurranseutsatte og underlagt anbudsregelverket. To av ordningene er 
unntatt anbudsregelverket og baserer seg på tildeling til forhåndsgodkjente bedrifter.  Det gjelder 
tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket) og Varig tilrettelagt arbeidsplass. (VTA) Alle 
bedriftene er godkjente for VTA-tiltaket og – med unntak av Snåsaprodukter AS – også godkjent 
(forventes godkjent) for AFT tiltaket. VTA-tiltaket og AFT tiltaket utgjør den vesentlige delen av 
vekstbedriftenes aktivitets og finansieringsgrunnlag. Det kan være grunner for å strategisk 
planlegge for en mulig framtidig  konkurranseutsetting også for AFT-tiltaket og VTA-tiltaket.  

 

3. NAV og Nav-organisasjonens framtidige organisering. NAV Nord-Trøndelag og NAV Sør-Trøndelag 
sammenslåes i disse dager til NAV-Trøndelag. Det har vært ulike tildelingstradisjoner i Nord-
Trøndelag og Sør-Trøndelag. Med sammenslåingen vil følge en harmonisering av tildelingssystemet 
i nord og sør. Det er for tidlig å forskottere konsekvensene av dette for bruken av 
arbeidsmarkedsbedriftene i Inn-Trøndelagsregionen, men over tid må en forberede seg på 
endringer. Det må spesielt påregnes at historisk baserte fordelinger av VTA plasser og AFT plasser 
vil bli underlagt nærmere vurdering. Selv små endringer her vil kunne representere betydelige 
utfordringer for bedriftene. 

 



4 

 

5. Nærmere om bedriftene og bedriftenes status 
 

For nærmere faktabeskrivelser vises til Grunnlagsnotatet (og evt Mulighetsnotatet) og bedriftenes 
hjemmesider. 

De tradisjonelle vekstbedriftene  i kommunenes eie er Snåsaprodukter AS, Snåsa, Jekta AS Verran, Stas 
AS, Steinkjer og Flyndra AS, Inderøy AS – alle 100 % eid av sine respektive kommuner. Bedriftene har pr i 
dag som hovedoppgave og tilby arenaer for arbeidstrening (AFT- arbeidsforberedende trening, jfr. kapittel 
13 i forskrift om arbeidsmarkedstiltak - tiltaksforskriften) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer 
med betydelige utfordringer i det ordinære arbeidsmarkedet, jfr jfr. tiltaksforskriftens kapittel 14. Forsåvidt 
gjelder VTA så har kommunene et finansielt medansvar og yter årlig et tilskudd til VTA-plasser.  

Utover de primært statlig finansierte tiltak bruker kommunene bedriftene - til en viss og i ulik grad - til å 
ivareta aktivitets og arbeidstilbud til brukere som ikke faller inn under – eller prioriteres – under de statlige 
arbeidsmarkedstiltakene. Dette vil gjelder grupper med ulike utfordringer i forhold til arbeidslivet. En 
gruppe er personer med så vidt sterke permanente eller midlertidige funksjonsnedsettelser at det er 
ytterst krevende å finne plass i det ”ordinære” arbeidsliv. (liten restarbeidsevne av helsemessige årsaker 
eller utviklingshemming) En annen gruppe omfatter personer med arbeidsevne men hvor 
kompetanseutfordringer begrenser mulighetene for ordinært arbeid i det korte løp. (mottakere av 
økonomisk sosialhjelp med aktivitetsplikt, flyktninger, personer som ikke fullfører videregående skole mv) 

Bedriftenes kjernefunksjoner er det samme. Det er likevel betydelige forskjeller i innhold og omfang – fra 
Flyndra AS med en omsetning på ca 16 mill. kroner til Snåsaprodukter med en omsetning på ca 4 mill. 
kroner.  

I tillegg eier kommunene Steinkjer, Verran og Inderøy 51% av Reko AS (49% er eid av LHL). Reko AS som i 
omsetning er på størrelse med de øvrige vekstbedriftene til sammen, tilbyr et vidt spekter av tjenester 
innenfor området arbeidstrening og kvalifisering rettet mot NAVs/statens  arbeidsmarkedstiltaksprogram. I 
tillegg tilbyr Reko AS helserettede rehabiliteringstjenester ved Kastvollen, Inderøy. 

 

6. Nærmere om grensesnittet/forholdet mellom Reko AS og vekstbedriftene. 

Reko AS er i dag et konsern med 4 datterselskaper, herav to selskaper som ivaretar driften og eiendommen 
ved Kastvollen. 

Bedriftens aktivitet på arbeidsmarkedssaken er organisert i to selskaper – under ”overskriften” Reko arbeid 
og karriere. Det ene selskapet tilbyr Arbeidsforberedende trening (AFT). Selskapet er forhåndsgodkjent av 
NAV. Det andre selskapet opererer i det konkurranseutsatte markedet for øvrige tiltak under 
tiltaksforskriften og tilbyr også tjenester til fylkeskommuner og kommuner innenfor området 
arbeidsinkludering og karriereutvikling.  

Andre kjennetegn ved Reko AS relatert til de 100% eide kommunale vekstbedriftene: 
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-  Reko AS er 51% eid av kommunene. Landslaget for hjerte og lungesyke (LHL) eier 49%. Dette er en 
frivillig, ideell organisasjon. Eierskapssituasjonen i Reko begrenser kommunenes muligheter for å 
formelt inngå direkte avtaler om leveranser (utvidet egen regi) og hindrer kommunene i å inkludere  
Reko AS under ordningen med tildeling via reserverte kontrakter. (unntak fra det generelle 
anbudskravet i anskaffelsesregelverket) 

- Både Reko og de øvrige bedriftene har status som forhåndsgodkjente tiltaksarrangører og kan 
tildeles oppdrag utenfor anbudsordningen. (gjelder i praksis AFT og VTA) Når det gjelder AFT 
tiltaket så er i realiteten Reko AS og de øvrige vekstbedriftene i en konkurransesituasjon. 

-  Reko har ikke egne tiltaksarenaer (eksklusive Kastvollen og evt hovedkontoret) men baserer seg på 
avtaler med det ordinære bedriftsliv om arbeidstreningsplasser. I liten grad benytter Reko seg pt av 
de øvrige vekstbedriftene for ivaretakelse av arbeidstrening. 

 - Reko AS har kontor også i Namsos og har i prinsippet hele regionen som marked. 

Sett utenfra er det åpenbare potensialer i et nærmere samarbeid - eller forsåvidt også sammenslåing-  
mellom Reko AS og de øvrige vekstbedriftene. Det gjelder både organisasjon, målgrupper, arbeidsarenaer 
og relasjonen til ordinært arbeidsliv. Med dagens eiersituasjon i Reko AS vil det være noe prematurt å tilrå 
den mest omfattende sammenslåingsløsningen.  

 

7. Noen mulige felles mål og strategier  

Dette første utkastet til en felles eierstrategi søker ikke å gi et fullstendig bilde av felles og lokale 
utfordringer og løsningsmuligheter for vekst-, kvalifiserings og inkluderingsområde. Strategien fokuserer 
mest på forhold av betydning for organiseringen av kommunenes selskaper på området. 

 Det forutsettes at strategien videreutvikles i takt med at samarbeidet utvides og fordypes. 

Det skisseres sammenfatningsvis følgende målsettinger og strategiske grep: 

Den generelle målsetting formuleres slik: 

Kommunene målsetter en økning i antallet kommunalt finansierte varig tilrettelagte arbeidsplasser, 
arbeidstreningsplasser og  aktivitetstilbud til personer med vesentlige utfordringer i forhold til det ordinære 
arbeidsliv. Tilbudet til unge under 30 år prioriteres.  

Vekstmålsettingen tallfestes ikke.  Det foreslås lagt inn en målsettingsformulering hvor de unge prioriteres, 
jfr også statlige prioriteringer innenfor de arbeidsrettede tiltak. 

Det formuleres følgende strategiske grep: 

Generelt etableres et nærmere samarbeid mellom kommunene for å ivareta vekst-, kvalifiserings og 
inkluderingsområdet på en bedre måte.  

Inn-Trøndelagsregionen tar inn i sine overordnede styringsdokumenter hovedmål og virkemidler for vekst-, 
kvalifiserings  og inkluderingsområdet. Den felles eierstrategien oppdateres årlig for å sikre fokus på 
området. Det rapporteres på status og måloppnåelse i årsmeldinger. 
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Vekst-, kvalifiserings og inkluderingsområdet tas på samme måte inn de kommunale styrende dokumenter, 
herav kommuneplan, økonomisk langtidsplan, budsjett og årsmeldinger. Det rapporteres på status og 
måloppnåelse i årsmeldinger.  

Det etableres – i samarbeid med NAV – systemer for å måle omfanget av tilbudet på 
arbeidstreningsplasser og midlertidig eller varige  tilrettelagte arbeidsplasser såvel i ordinær som i skjermet 
virksomhet. 

Det etableres et nærmere samarbeid mellom kommuner og næringsliv med fokus på vekst-, kvalifisering 
og inkludering. 

Det etableres et nytt vekstselskap for Inn-Trøndelagsregionen – Inn-Trøndelag Vekst AS basert på dagen 
vekstbedrifter Snåsaprodukter AS, Jekta AS, Stas AS og Flyndra AS. 

Det etableres et nærmere samarbeid mellom Inn-Trøndelag Vekst AS og Reko AS med klar oppgavedeling 
og ressurs- og kompetansesamarbeid.  
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