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Nåsituasjon 1: utenforskap

Norge:

8 av 10 unge mennesker med 
funksjonshemming står utenfor 
arbeidslivet 

Drammen:
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Nåsituasjon 1: politisk vilje, enighet om vei

Norge:

• Regjeringen har gjennom 
valgkampen lovet 1000 nye 
VTA plasser hvert år
• Utgjør ca 20 VTA plasser 

for Drammen

Drammensregionen:

• Ingen nye statlige VTA 
plasser i statsbudsjettet 
• ingen nye plasser til 

Drammen
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Nåsituasjon 3: utdanning til utenforskap 

Drammen:

• 21+2 barneskoler i Drammen
9+2 ungdomsskoler

• pt. 30 lærekandidater (og det 
øker)
• 15 vil være ferdige med sin 

læreperiode i 2023 – skal disse 
få jobb eller skal de sendes ut i 
utenforskap

Norge:
• NIFU: ca. 3% av hvert årskull har 

behov for spesialundervisning i 
skolen.

• NIFU: ca. 1,5% av hvert årskull vil ha 
behov for spesialundervisning i 
bedrift

• NAV: 80% av alle lærekandidater som 
fullfører, søker om 
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«Yusuf»

• Tilrettelagt opplæring i
ungdomsskolen og videregående.

• Logistikkfag.

• Høy lærekurve når
spesialundervisning i bedrift.

• Utprøvd i ekstern bedrift = flopp

• Gikk opp til fagprøve våren 2022
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Hvordan kan vi bedre på dette? 
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Utenforskap: høst mer arbeidskraft!

VTA plass Stat betaler Kommune betaler Forvaltes av Finansieres gjennom Vilkår Prioriteringer

Statlig 178 536      44 634                     Nav Statsbudsjettet Faste arbeidsplasser Statlig venteliste

Kommunal -               223 170                  Kommunen Kommunalbudsjettet Faste arbeidsplasser Kommunal prioritering
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Politisk vilje: bedre utnyttelse av vekstbedriftenes 
tilretteleggingskompetanse

Rapport fra Oslo Economics med klare råd:

• Tettere eierstrategi 
Flere reserverte anbud kan gi flere arbeidsoppgaver og flere arbeidsmuligheter i 
vekstbedriften

• Se stort på det!
Folk i arbeid er god økonomi (og gir resultater i flere kommunale budsjetter)

• Benytt eksisterende kompetanse bedre
bedriftens tilretteleggingskompetanse kan brukes til å følge opp personer med behov for 
tilrettelagt arbeid også utenfor bedriften 
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Utdanning til utenforskap: 
skap arbeidsplasser

• Øk antall kommunalt finansierte plasser

• Jobbgaranti til lærekandidater 
(som har hatt to års utprøving av sin arbeidsevne)

• Reserverte kontrakter

• Se til Lier!
Benytt vekstbedriftenes 
tilretteleggingskompetanse til å drifte 
arbeidssentre – med fokus på enkle 
arbeidsoppgaver, ikke aktivitet. 
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