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Kritikknivå: Sterkt kritikkverdig

Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at Arbeids- og velferdsetaten (Nav) ikke 

har gode nok kontroller som sikrer at betydelige økonomiske verdier opptjent 

gjennom tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

og arbeidsforberedende trening (AFT), i tilstrekkelig grad kommer attføringsarbeidet 

og tiltaksdeltakerne til gode.

Dokument 1



Hvordan jobber vi?

• Omfattende dialog med Arbeids- og sosialdepartementet 
og NAV

• Intervjuer
• Dokumentstudier
• Analyse av regnskaper fra samtlige tiltaksbedrifter



Funn

• Betydelige økonomiske verdier opptjent gjennom tilskudd til attføring og 
varig tilrettelagt arbeid, følger i mange tilfeller ikke tiltaksbedriftene ved 
omorganisering til konsern. Verdiene kommer dermed ikke 
attføringstiltakene og deltakerne til gode.

• Nav har ikke innrettet den årlige kontrollen av tiltaksbedriftene slik at de 
har grunnlag for å etterprøve at tilskuddene går til formålet og at 
tiltaksforskriften etterleves.



NAVs tilskudd til forhåndsgodkjente 
tiltaksbedrifter

3 
mrd.kr

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
Arbeidsforberedende trening (AFT)

Tilskudd til ca 300
forhåndsgodkjente 
tiltaksbedrifter

Tilskudd fra Nav

17 000
personer deltar i 
skjermede tiltak 
per måned



Tiltaksforskriftens krav til 
forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter
• skal som hovedregel være organisert som et aksjeselskap

med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. 

• attføring eller varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet

• overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til 
gode

• det skal ikke utbetales utbytte

• tiltaksarrangøren kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. 

• skal ikke virke konkurransevridende



Overskudd skal forbli i 

virksomheten  og 

komme  

attføringsarbeidet og 

deltakerne til gode.

Tiltaksbedriftenes økonomi

20 %
Av tiltaksbedriftene 
inngikk i konsern

3,8 mrd. 
kr

Tiltaksbedriftenes 
samlede 
egenkapital

Analyse av 292 regnskap for 2018:

70 %
Av tiltaksbedriftene 
gikk med 
overskudd



Fordeling av verdier ved konserndannelse

Overskudd skal 

forbli i 

virksomheten 

og komme 

attføringsarbeid

et og 

deltakerne til 

gode.



Overskudd skal forbli 
i virksomheten 
og komme 
attføringsarbeidet og
deltakerne til gode.

Eksempel

En attføringsbedrift skiller ut attføring og varig tilrettelagt arbeid i et 
eget selskap

• Før omorganiseringen hadde selskapet en samlet egenkapital 
på 27 millioner kroner. 

• Tiltaksbedriften fikk tilført 1 million i innskutt egenkapital. Det 
tilsvarer 3,8 prosent av den samlede egenkapitalen før 
endringen.

• Første driftsår hadde tiltaksbedriften et overskudd på 900 000 
kr. Det utgjør 78 prosent av det totale årsresultatet for mor- og 
datterselskapet.  



NAVs kontroll av tiltaksbedriftene

Tiltaksspesifikke regnskap
• Skal dokumentere at 

• tilskuddene går til formålet

• kryssubsidiering ikke forekommer 
mellom tiltak og annen forretningsdrift

• tilskuddet ikke virker 
konkurransevridende

Revisjonen viste at 

• etaten mottok slike regnskaper fra under 
halvparten av bedriftene de hadde avtaler 
med.

• Bare 6 av 50 kontrollerte tiltaksspesifikke 
regnskaper var detaljerte nok til at man kunne 
etterprøve etterlevelse av kravene i forskriften.



NAVs kontroll av tiltaksbedriftene

Stikkprøvekontroll
• NAV kontrollerte et tilfeldig utvalg på 33 

virksomheter i 2019. 

Revisjonen viser at vurderingene som etaten har gjort 
i forbindelse med kontrollen 
• ofte er lite konkrete
• Ikke inneholder begrunnelser for konklusjonene 

som etaten har trukket. 

Attføring eller varig 

tilrettelagt arbeid skal 

være 

tiltaksbedriftenes 

primære virksomhet.



Anbefalinger
Riksrevisjonen anbefaler Arbeids- og sosialdepartementet å

• vurdere om tiltaksforskriften er utformet hensiktsmessig for forvaltningen av tilskuddsordningene for 

varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT)

• påse at Nav henter inn dokumentasjon fra tiltaksbedriftene som gir grunnlag for å etterprøve at 

tilskuddene til VTA og AFT går til formålet og at tiltaksforskriften etterleves

• følge opp at det etableres gode nok kontroller som sikrer at tiltaksbedriftenes overskudd kommer 

attføringstiltakene og deltakerne til gode. Etaten bør blant annet påse at økonomiske verdier 

opparbeidet gjennom tiltakene VTA og AFT forblir i tiltaksbedriften som skal videreføre 

attføringstiltakene ved konserndannelse.



Hva har skjedd siden 2019?

Statsrådens svar til saken:
• Ba NAV innhente tiltaksspesifikke regnskap
• Ba NAV etablere kontroller og gjennomføre relevante 

økonomiske analyser ved framtidige omdanninger til konsern

• Statsråden ville også følge opp Riksrevisjonens anbefaling om 
å vurdere hensiktsmessigheten i dagens tilskuddsordning.



Kontroll- og konstitusjonskomiteens 
behandling av Dokument 1

• Komiteen støtter Riksrevisjonens anbefalinger til Arbeids- og 
sosialdepartementet. 

• Komiteen imøteser statsrådens oppfølgning av Riksrevisjonens 
anbefaling om å vurdere hensiktsmessigheten i dagens 
tilskuddsordning.



Oppfølging av revisjonen

• Vi gir en status til Stortinget i årets Dokument 1
• Riksrevisjonen vil følge saken videre


