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Vedlagt finner dere høringssuttalese fra Aurora Verksted SA; "Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes 
behov". 
 
Kort informasjon om Aurora Verksted SA: 
 
Aurora Verksted SA er et arbeidssted for folk som faller utenfor det ordinære arbeidsliv.  
Vi produserer kunst, design og håndverksprodukter av svært høy kvalitet som blant annet selges på Norway 
Designs og i vår egen butikk på Majorstua, Respect by Aurora. 
  
Vi tilrettelegger arbeid til en blandet brukergruppe (psykiatri, psykisk utviklingshemming og fysisk 
funksjonshemming). Det er et hovedmål at den enkelte får finne og videreutvikle sine kreative evner og delta 
aktivt i utformingen av produkter og design. 
Alle er delaktige men vi har ulikt ansvar etter evner, ønsker og bakgrunn. 
  
Vi har vært i drift i rundt 27 år og har gjennom årene vært organisert som stiftelse, kommunalt arbeidssenter, 
og siden 2001 som samvirke. Det er vårt 14. år som selveid, partnerstyrt bedrift og vi mottar betaling for 
omsorgsarbeidet fra Bærum, Oslo og Asker kommune og for arbeidstreningen fra NAV. Vi har også en stadig 
økende inntjening på salg av produkter og kompetanse. 
 
I 2014 har vi ansatt rundt 20 årsverk, som arbeidsledere med ulike pedagogiske og kunst, design eller 
håndverksutdanninger, administrasjons- og butikk-stillinger. Disse stillingene er fordelt på tre hus, ett i 
Kirkeveien på Høvik, ett på Studio på Stabekk og i vår butikk Respect by Aurora. 
  
På verkstedet vårt i Kirkeveien 50 på Høvik tilrettelegger vi for ca. 35 arbeidstakere som har varig 
arbeidsplass hos oss. 
  
På Studio Aurora på Stabekk tilbyr vi arbeidstrening før – under – etter andre tiltak finansiert av NAV, 
primært til mennesker med psykiske lidelser eventuelt i kombinasjon med rus eller andre utfordringer. 
Dette er både unge på tur inn i arbeidsliver og mennesker som har hatt lengre perioder ute og skal tilbake. Vi 
har individuelle avtaler, skreddersyr til individet, og bruker kreativt arbeid i som utgangspunkt for 
arbeidstreningen. 
Vi har ca 20 deltakere som har varierende lengde tilknyttet prosjektet.  
 
Denne høringsuttalelsen gjelder i hovedsak for arbeidet vi utfører på Studio Aurora på Stabekk.  
 
Mer informasjon om oss finnes på www.aurora-verksted.no 
 
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen Sina Langfeldt 
Daglig leder 
Aurora Verksted SA 
Kirkeveien 50 1363 Høvik 

http://www.aurora-verksted.no/

