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Tilsvar til rapport  - Felles gode løsninger for AFT og VTA bedrifter.  
 
                                 
Styret i Steigen Vekst slutter seg til uttalelsen til styret ved Meløy Arbeidstreningssenter -  og har 
følgende likelydende uttalelser til rapporten - Felles gode løsninger for AFT- og VTA bedrifter. 
 
Styret har registret at det er utarbeidet en rapport med skisser for ulike løsninger og samarbeidsformer 
med mulige fremtidsløsninger for denne type bedrifter. 
 
For Steigen Vekst as som primært er en bedrift for yrkeshemmede med hovedvekt på varig tilrettelagt 
arbeid VTA, så ønskes det ingen sentralisering av administrativt arbeid tillagt et sentralisert 
administrasjonsselskap. Viser til innlegg som Torstein Fosvold holdt på møtet i Kobbelv. Sentralisering 
av administrativt arbeid vil ødelegge den lokale forvaltningen av denne typen selskap som har sitt 
hovedmål å tilby varig tilrettelagt arbeid. Viktigheten av lokal forvaltning og lokal verdiskapning rundt 
den enkelte VTA-ansatte er tungtveiende. 
 
I Steigen jobber bedriften opp mot kommunen hva angår det landsomfattende prosjektet «Inkluderende 
kommune», der det er ønskelig at kommunen som eier gjør en gjennomgang av sine arbeidsoppgaver og 
oppdrag, og ser Steigen Vekst inn som fremtidig utøver av oppdrag som er tilpasset vår målgruppe. 
Styrets signaler fra Steigens politikere er positive.  
 
Når det gjelder øvrig samarbeid mellom kommunene og deres bedrifter så stiller styret seg positiv til 
dette. Med god dialog mellom bedriftene så vil det alltid vær mulig å finne samarbeidsformer. 
Eksempelvis så har Steigen Vekst leid ut personal og – attføringskonsulent til Hamarøy Vekst   
 
Styret i Steigen Vekst slutter seg til uttalelsen til styret i Meløy Arbeidstreningssenter der også vi ønsker 
avslutningsvis å presisere at det foreligger store forskjeller i en Arbeids og Inkluderingsbedrift kontra en 
Vekst bedrift. Hovedforskjellen er at Vekstbedriftene primært jobber med tiltakene VTA og AFT som 
ikke er anbudsutsatte tiltak. Styret i Steigen Vekst finner ikke målet til inkluderingsbedriftene forenelig 
med drift av lokale vekstbedrifter. 
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