
Svar til Harald Westby (H) på spørsmål om kjøp av plasser på LUPRO 
 
 
 
Spørsmål: 
Gran kommune har, etter det jeg har fått oppgitt,15 personer sysselsatt gjennom NAV i 
LUPRO. For dette betaler vi 13 000,- pr. person pr. måned. 2 340 000 pr. år. 
Er det en ide å vurdere dette tilbakeført til Gran?  
 
 Med vennlig hilsen  
 
 Harald Westby 
 
 
 
Ordførers svar: 
Det er riktig at Gran kommune kjøper Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) av LUPRO. 
 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir et arbeidstilbud i 
en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det 
ordinære arbeidslivet (Forskrift om arbeidsmarkedstiltak). Formålet med VTA er å gi 
tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvalifisering og 
arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Deltakerne får et tilpasset 
arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging. 
 
Totalt antall VTA-tiltaksplasser bestemmes i statsbudsjettet.  
Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer så fordelingen av tiltaksplasser på fylkene. 
VTA-plassene finansieres av staten i samarbeid med kommunene. NAV gir tilskudd til 
bedriftene pr godkjente tiltaksplass etter bestemte satser. Tilskuddssatsene pr måned 
fra 1.1. 2018 er i ordinær virksomhet 5.550 kroner og i skjermet virksomhet 13.231. 
Bedriftenes inntekter kommer delvis fra salg av varer og tjenester, og delvis fra NAV 
gjennom støtte pr tiltaksplass. 
 
Selve tiltaksplassene finansieres dels av et fast statlig tilskudd og dels av kommunal 
medfinansiering, som skal utgjøre minst 25 % av det statlige tilskuddet. De fleste 
tiltaksplassene koster stat og kommune til sammen 190 000 kr per år (NOU 2016:17).  
 
I dag har Nav Innlandet godkjent 15 VTA plasser for Gran kommune i LUPRO til en årlig 
kostnad på 2 529 180 i 2020. Dette tilsvarer i underkant av kr. 170 000 pr. plass som 
ligger under landsgjennomsnittet i 2015. Av denne kostnaden dekkes 25 % prosent av 
kommunen. 
 
I 2020 lånte vi ut en plass til Lunner og havnet da på en kommunal kostnad på i 
underkant av 600 000 kroner. 
 
LUPRO tilbyr varierte og gode arbeidsarenaer og arbeidsoppgaver for sine ansatte. De 
ansatte følges tett opp av attføringsansvarlig med utgangspunkt i aktivitetsplaner. Det er 
tett samarbeid med NAV og andre støttepersoner i deltakerens liv. 
 



LUPRO har i dag en sunn økonomi som bidrar til god oppfølging av deltakerne og 
tilpassede arbeidsoppgaver. 
 
 
Administrativt er det ikke vurdert at det er behov for å se på andre løsninger for VTA.  
 
Ordfører har selv vært på LUPRO og møtt fornøyde arbeidstagere i det som framstår 
som en veldrevet virksomhet med varierte og konkrete arbeidsoppgaver og god 
oppfølging av den enkelte VTA-bruker. Ordfører oppfatter avtalen mellom Gran 
kommune og LUPRO som et vellykket samarbeid på tvers av kommunegrensene, og ser 
på nåværende tidspunkt ikke noe behov for å be administrasjonen om å utrede andre 
alternativer for våre innbyggeres VTA-tilbud.  
 
 
 
Gran, 9. februar 2021 
 
 
Randi Eek Thorsen 
ordfører 


