
Prosjektet  
«Ny jobb!» 
 

Bakgrunn, mål og resultat

Trondheim kommune har for få varig 
tilrettelagte (VTA) arbeidsplasser. Selv om en 
person ønsker en arbeidsplass ved 
tiltaksbedriften Prima AS, eller de andre 
tiltaksarrangørene, er det ikke mulig for alle. 
Det har skapt et press på kommunens 
dagtilbud og et behov for å tenke nytt. 
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De fleste VTA-plasser er i dag i skjermet 
virksomhet eller vernede verksteder. Det 
er en nasjonal målsetting å vri denne 
satsingen mot inkludering i ordinære 
bedrifter. Trondheim kommune er opptatt 
av at folk skal ha valgmuligheter og har 
derfor i samarbeid med Prima AS og 
Nav startet et prosjekt for å skape flere 
varig tilrettelagt arbeidsplasser i ordinære 
bedrifter. Prosjektet har fått navnet: «Ny 
jobb»

Målgruppen er personer som har varig 
uføretrygd, men som likevel ønsker seg en 

jobb. Det gjelder personer med utviklings-
hemning, personer med psykiske lidelser 
eller andre yrkeshemmede. Hovedmål-
settingen for prosjektet er at den enkelte 
skal få et reelt valg mellom et varig 
tilrettelagt arbeid i en skjermet bedrift 
og et varig tilrettelagt arbeid i en ordinær 
bedrift. 

Gjennom prosjektet «Ny jobb!» ønsker 
Trondheim kommune å skape sirkulasjon 
på plassene ved Prima AS, og i tillegg 
tilby et alternativ til personer som i dag 
har kommunalt dagtilbud. Den nye 

Tone Bakken hos Insider Renhold og miljø.
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generasjonen utviklingshemmede er vant 
til et inkludert liv, fra barnehage, barne-
skole og videregående skole. Overgangen 
til arbeidslivet med tilbud som er begrenset 
til en skjermet arbeidsplass er derfor stor, 
og mange etterspør et alternativt tilbud – 
en jobb i en ordinær bedrift. I kommunen 
er en opptatt av at personer som trenger 
tilrettelagt arbeid får et riktig tilbud 
tilpasset sine ønsker og sitt funksjonsnivå. 

Før prosjektet hadde Nav Trondheim 
14 VTAO-plasser. I løpet av prosjekt-
perioden på snart 10 måneder er antallet 
plasser økt til 52. 20 personer har så langt 
fått ny jobb gjennom prosjektet. I tillegg 
har tiltaket VTAO blitt bedre kjent, noe 
som har gitt resultater. Det er oppnådd 
en sirkulasjon på plassene ved Prima, nær 
10 % av deltakerne har fått annet 
jobbtilbud. Flere personer fra dagtilbudene 
har fått ny status som arbeidstakere med 
varig tilrettelagt arbeid i en ordinær 
bedrift. 

All rekruttering til prosjektet er basert 
på frivillighet og motivasjon hos den 
enkelte. Prosjektet har gjennom kontakt 
med private bedrifter og offentlige virk-
somheter opparbeidet en stillingsbank 
som deltakerne blir presentert for. 
Stillings annonser beskriver jobben og 
deltakerne møter på jobbintervju og 
bedriftsbesøk. Deltakerne tilbys permisjon 
fra sin nåværende jobb eller dagtilbud. 
Dette gir trygghet i en overgangsfase. 
Enkelte har i prosessen med intervju og 
bedriftsbesøk funnet ut at de egentlig har 
det veldig greit der de er, og velger derfor 
å fortsette i sin gamle jobb. Det er det 
selvsagt full anledning til. For de 
ansvarlige i prosjektet bekrefter det at 

målsettingen om et reelt valg fungerer. 
Prosjektet har ingen føringer som sier at 
den ene jobben er mer verdt enn den 
andre, her er det valget og den enkeltes 
selvbestemmelse som står i fokus.

Arbeidsgiveransvar, ansettelsesvilkår 
og vilkår som tiltaksarrangør
Målet er at Trondheim kommune ikke 
bare skal ta ansvar som tjenesteyter og 
prosjekteier, men også som arbeidsgiver. 
Kommunen har en arbeidsgiverpolitikk 
som fokuserer på mangfold. De ønsker å 
tilby varig tilrettelagte arbeidsplasser også 
i egen organisasjon og på den måten bidra 
til at prosjektet lykkes. Så langt er det 
opprettet VTAO-plasser på to av 
kommunens sykehjem, noe som fungerer 
veldig godt. Trondheims Nav-kontor har 
også opprettet slike plasser. 

VTAO-plasser er faste stillinger (varig 
tilrettelagt arbeid) med rettigheter i hht 
Arbeidsmiljøloven. Stillingsstørrelsene 
vil variere fra 50-100 %. Alle som tilbys 
varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal ha en 
arbeidsavtale. Arbeidsmiljølovens regler 
for arbeidstid og oppsigelse skal gjøres 
gjeldende. Det er Nav som har hoved-
ansvaret for å opprette plassene og for å 
følge opp bedrift og deltaker med jevne 
mellomrom. Ved opprettelse av en VTAO-
plass blir bedriften tiltaksarrangør for Nav. 
Det skal oppnevnes en fadder i bedriften 
som sikrer individuell oppfølging, og 
arbeidsgiver må ha en kontaktperson som 
ivaretar kommunikasjon og samarbeid 
med Nav. For å kompensere for slik 
meroppfølging mottar bedriften et 
månedlig tilskudd per plass på kr. 4 218,-. 
En ordinær VTA-plass koster årlig rundt 
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kr. 150 000,- per plass, altså er dette et 
langt billigere arbeidsmarkedstiltak. 

Uføretrygd er hovedinntektskilden for 
personer som har denne type arbeids-
forhold. I tillegg til uføretrygd kan det 
gis lønn tilsvarende 1 G for arbeidet. 
I privat sektor finnes det en egen VTA-
overenskomst der det er avtalt en 
minstelønn på kr.12,50 pr time, men 
de fleste tjener mer enn dette. Alle 

deltakerne i prosjektet «Ny jobb!» har 
fått lønnsøkning ved jobbskifte.
Tone Bakken har jobbet som renholds-
medarbeider i en VTA stilling ved Prima 
AS tidligere. Hun meldte selv interesse for 
å bli med i prosjektet «Ny jobb!». Tone var 
på jobbintervju hos Insider Renhold og 
miljø i september -09. Her ble hun tilbudt 
en stilling med oppstart i oktober. 

I de første samtalene fortalte Tone at 

Øyvind Kvernes ved Nidaros Domkirkers Restaureringsarbeider.
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hun ville jobbe i renholdsbransjen og etter 
hvert se på muligheten for å få et fagbrev. 
Hun ser også på sikt muligheten for å gå 
fra uførepensjonen til ordinær lønn. Tone 
er småbarnsmor og ønsket en jobbsituasjon 
som gjorde at hun kunne bringe og hente 
barn i barnehage og skole. En 80 % stilling 
ble tilrettelagt og Tone jobber i dag hos 
Møller Bil som er kunde hos Insider. Et 
flott og moderne næringsbygg er blitt 
hennes nye ansvarsområde. Tone er 
førstemann på jobb og starter renhold av 
faste områder i bygget. Insider har i tillegg 
kantinedriften hos Møller Bil og Tone, 
sammen med en kollega, holder driften 
av denne i gang.

Frode Geving, daglig leder v/Insider, 
sier at han er svært tilfreds med Tone som 
ny medarbeider. Han berømmer også 
tiltaksbedriften Prima AS som har lagt 
grunnlaget for Tones faglige dyktighet. 
Tone Bakken og Frode Geving har startet 
samtaler om at Tone skal få tilbud om 
internt fagbrevkurs. Dette går over 12 
mnd. på kveldstid. Her skal de gjennomgå 
7 moduler og avslutte med en skriftlig 
eksamen.

Øyvind Kvernes har siden september 
-09 vært ansatt hos Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider NDR. Tidligere 
jobbet han hos Byåsen Produkter, som er 
et kommunalt dagtilbud for mennesker 
med nedsatt arbeidsevne. Øyvind forteller 
at han på sommerhalvåret jobbet i ei 
gruppe som hadde ansvar å holde 
Trondheim sentrum ryddig. Ellers i året 
jobbet han i vedproduksjonen til Byåsen 
Produkter. Øyvind sier han noen ganger 
savner kollegaene fra Byåsen Produkter, 

men at det er kjempebra i ny jobb også. 
Jan Tøndelstrand er Fagleder Drift ved 

NDR. Han har erfaring med å tilrettelegge 
arbeidsplasser for mennesker med nedsatt 
arbeidsevne, og tok kontakt med Prima AS 
for å tilby en arbeidsplass ved NDR. 
Øyvind har nå jobbet i 7 mnd. og Jan sier 
at det har vært kjempetrivelig å bli kjent 
med Øyvind og ha han som kollega. 

Arbeidsarealet som de har ansvar for er 
34000 m2. Bygningsmassen som de har 
ansvar for har et gulvareal på 17000 m2. 
Det tar naturligvis tid å bli kjent med alt, 
og her er «fadder» og kollega Bendik 
Selfjord Eriksen en viktig person. 

Øyvind sier at det første han lærte seg 
var rutiner som skulle følges når de daglig 
skulle rydde rundt selve Nidarosdomen og 
i Erkebispegården. «Her plukker vi opp 
papir-rask og sigarettsneiper og annet som 
folk kaster fra seg. Vi raker sammen løv og 
klipper plen også» Ellers forteller Øyvind 
at han er med på møblering av diverse saler  
i Erkebispegården. Bord og stoler skal 
flyttes; blant annet i Øystein-salen og i 
Herres-salen. I besøkssenteret er det en 
butikk der han hjelper de ansatte med 
diverse ryddejobber. Jan sier at Øyvind 
skal få opplæring og ansvar for intern-
posten. På denne ruten vil han få daglig 
kontakt med flere av de ca. 60 ansatte. 

• • •

6 – APRIL 2010



«U
br

uk
t»

 –
 F

ot
o:

 W
en

ch
e 

Je
ns

en

APRIL 2010  – 7  


