
Tos Asvo AS

Etablert i 1992 ifb. med 
ansvarsreformen (HVPU-reformen)

Eies av Os og Tolga 50/50

Avdelinger i begge kommuner

Godkjent for til sammen 16 VTA-
plasser.

5 ordinært ansatte fordelt på 4,6 
å.v.



Skjermet 
virksomhet

A.S med kommunal aksjemajoritet

Attføring skal være primærvirksomheten

Ikke utbetales utbytte

Ikke eie annen type forretningsvirksomhet

Ikke fortrenge ordinær arbeidskraft

Separate regnskap for hvert enkelt tiltak

Krav om medfinansiering fra kommune (kun 
VTA)



NAV
Nav lokal søker inn deltagere (VTA).

Nav fylke tildeler plasser.

Nav fylke vurderer og godkjenner:

• Kompetanse

• Måloppnåelse

• Organisering

• Overskuddsdisponering.

• Regnskap.

• Personvern og databehandler.

• Kvalitetsstyringssystem med ekstern 
revisjon.

• Avtaleinngåelse iht. kravspek.

• m.m.



Avdelinger: Os

• Oppdragsproduksjon for 
ordinære bedrifter.

• Vedproduksjon.

• Fretex.

• Gartnervirksomhet.

• Møbelproduksjon.

Lokaler:

Leiekontrakt med Sundmoen 
50 AS siden 2018

Tolga

• Vaskeri og renseri.

Lokaler:

Leiekontrakt med Tolga 
Eiendom AS siden 2010.



Fordeling av 
tiltaksplasser 
(rammevilkår 
2021) 

Os

Nav Røros, Os og Holtålen 
/  Nav Trøndelag:

• 11 VTA plasser

• 1 Lærekandidat

• (0,8 kommunalt kjøp av 
plass)

Offentlig tilskudd inkl. 
kommunal 
medfinansiering av VTA 
(2021) kr. 2.550.000

Tolga

Nav Nord-Østerdal / Nav 
Innlandet:

• 5 VTA plasser

• (0,3 kommunalt kjøp 
av plass)

Offentlig tilskudd inkl. 
kommunal 
medfinansiering av VTA 
(2021) kr. 1.160.000



Signaler 
fra Nav

Innskjerping av krav til 
primærvirksomheten 
for skjermet sektor.

Ingen flere skjermede 
tiltaksplasser til vår 
region.

Økt krav til 
dokumentert 
kompetanse / fagmiljø.



Utfordringer 
iht fremtidig 
drift

Omstillingsevne (iht krav og 
rammebetingelser)

Lokasjon(er) 

Opprettholde gode, varierte 
og tilpassede oppgaver til 
deltagerne.

Eierkommunene som kunder.



EQUASS 
Assurance

• Er et europeisk system for 
kvalitetssikring av velferdstjenester 
med ekstern revisjon og sertifisering. 
Det gir tjenesteleverandører i 
velferdssektoren anledning til å sikre 
kvaliteten av tjenestene overfor 
brukere og andre 
samarbeidspartnere.

• Nav setter krav til skjermede tiltak 
om implementert system for 
kvalitetssikring med ekstern revisjon 
og sertifisering.


