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« Jeg ser at Mattilsynet ga en kafé i Sandvika 

smilefjes til slutt. Det tenker jeg smakte!

Med smakfull hilsen Gutten i Stikka

Arbeidsliv. Asker 
Produkt og næringslivet 
– et samarbeid der 
verdier møtes.

ASKER PRODUKT ER en kommunal 
vekstbedrift som tilbyr arbeids-
plasser til uføretrygdede perso-
ner med funksjonsnedsettelse 
og tilrettelagt fagopplæring og 
arbeidstrening for personer som 
ønsker vekst og utvikling for å 
komme inn i ordinært arbeidsliv. 

Asker kommune omtaler 
Asker Produkt som sitt flagg-
skip og er stolt av sitt tilbud til 
innbyggere med nedsatt funk-
sjonsevne og personer med 
problemer med å komme ut i 
arbeidslivet. 

Her får de brukt ressursene 
sine, opplever stor grad av trivsel 
og har et forsvinnende lite syke-
fravær. 

I tillegg lager Asker Produkt 
kvalitetsprodukter innen mat og 
tre som markedet vil ha. 

Alle kan kjøpe baker- og kon-
ditorvarer fra Asker Produkt 
hos Den Glade Baker i Asker 
sentrum, og kommuner og for-
eninger kjøper treskilt fra Asker 
Produkt. 

Bedriften er markedsorientert 
og konkurransedyktig.

Det skyldes 
stor innsatsvilje 
hos de funk-
sjonshemmede 
medarbeidere, 
dyktige øvrige 
ansatte, en 
kommune som 
vil noe på dette 
området og et 
samarbeidsvillig næringsliv.

I 2015 ETABLERTE Asker Produkt 
et vennelaug med fire lokale 
bedrifter. I første omgang består 
lauget av Takeda AS, Vitari AS, 
Ingeniør Benestad AS og Asker 
treningssenter AS. 

Asker Produkt ønsker å utvide 
lauget med flere medlemmer 
etter hvert. Målet er ikke at 

laugsmedlemmene skal yte øko-
nomisk bistand, men at de skal 
bidra med kompetanse.

Laugsmedlemmene har til nå 
holdt kurs og opplæ-
ring av medarbeidere 
i Asker Produkt. Det 
er også lagt opp til at 
medarbeidere i Asker 
Produkt kan få viktig 
arbeidstrening hos 
laugsmedlemmene.

Selskapene Takeda 
AS og Ingeniør Bene-

stad AS tilfører Asker Produkt 
kompetanse innen såkalt lean 
production og produksjonsplan-
legging. 

Vitari AS bidrar med IT-kom-
petanse og holder kurs tilpasset 
arbeidstagere i Asker Produkt. 

Samarbeidet med Asker Tre-
ningssenter AS har så langt ført 
til utvikling, produksjon og salg 
av Askerbrødet. 

I tillegg arbeides det med 
opplegg for fysisk fostring for 
arbeidstagerne i Asker Produkt. 
Målet er at arbeidstagerne i 
Asker Produkt skal øke sin dag-
lige fysiske aktivitet og generelt 
få mer kunnskaper om og forstå-
else av viktigheten av å holde 
seg i aktivitet og å ha et godt 
kosthold.

Fra Takeda AS har Asker Pro-
dukt mottatt overskuddsmøbler, 
som i tillegg til å dekke eget 
behov, også ble sendt som hjelp 
til en institusjon i Beograd. 

Det er et flott bistandsprosjekt 
som bidrar til stolthet og stort 
engasjement hos medarbeiderne 
i Asker Produkt.

I DISSE DAGER FÅR lauget et med-
lem til. Det er Krabat AS, som 
driver med utvikling, produksjon 
og salg av hjelpemidler til folk 
med ulike handikap. Produktene 

er særlig rettet mot barn og 
unge. 

Krabat skal hjelpe Asker Pro-
dukt med produktutvikling, 
prosedyrebeskrivelser og forret-
ningsutvikling.

Medarbeiderne i Asker Pro-
dukt er blitt svært godt mottatt 
når de besøker laugsmedlem-
mene med foredrag hvor de for-
teller om sin arbeidsdag og om 
planer og prosjekter de holder 
på med på fritiden. 

For ansatte i laugsbedriftene 
gir det viktig og god tilbakemel-
ding om verdien av det de bidrar 
med faglig og sosialt. 

Samarbeidet har lav kostnad 
for laugsmedlemmene, men stor 
verdi for Asker Produkt.

Det er lett å bli imponert 
over den store grad av arbeids-
glede hos personer med ned-
satt funksjonsevne. Det skyldes 
ikke minst at Asker Produkt har 

evnen til å se muligheter for den 
enkelte arbeidstager. 

ASKER KOMMUNE arbeider med 
bevisstgjøring av egen rolle når 
det gjelder sosialt ansvar og et 
nært forhold til næringslivet. 
Etableringen av Asker Produkt-
Lauget er et flott eksempel på 
hvordan sosialt ansvar og prak-
tisk næringsliv kan møtes.

Det kan bidra til et rausere 
samfunn. 

En virksomhet som Asker Pro-
dukt har stor verdi fordi den gir 
det enkelte individ verdighet og 
identitet, samt mulighet til å gi 
noe tilbake til samfunnet. 

Alle har jo ressurser. Det gjel-
der bare å få mulighet til å bruke 
dem. 

Alt dette støtter opp under 
Asker Produkts motto: «Vi beve-
ger mennesker til muligheter i 
arbeidslivet.» 

Vi tror Asker Produkt, kom-
munen og næringslivet er i ferd 
med å utvikle noe som kan tjene 
som nasjonal modell for sam-
handling mellom det normale og 
det tilpassede arbeidsliv.

NÅ HÅPER VI AT FLERE Asker-
bedrifter som kan bidra med 
kompetanse vi trenger for 
videre utvikling av bedriften og 
medarbeidere kontakter Asker 
Produkt.

Alle har ressurser

«Alle har jo 
ressurser. Det 

gjelder bare å få 
mulighet til å bruke 
dem.

I RÅDHUSET: Frokostmøte i Asker rådhus 15. mars om Asker Produkt. Bak fra venstre Roger Kristmoen (Asker Pro-
dukt AS), Per S. Thoresen (Asker Produkt AS), Nils Berg Jensen (Vitari AS) og Asle Sjørbotten (Vitari AS). Foran fra 
venstre: Janniche Nilsen (Asker Treningssenter), Heidi Holen Moen (Benestad AS), Britt Erlandsen Villa (Asker Pro-
dukt AS), ordfører Lene Conradi, Bjørn Lie (Takeda AS) og Tom-Arne Solhaug (Krabat AS).  FOTO: PRIVAT

Lene Conradi, ordfører, Asker
Britt E. Villa, 
daglig leder, Asker Produkt AS
Bjørn Lie, adm.dir. Takeda AS
Asle Sjørbotten,  
adm.dir., Vitari AS
Tor Bergheim,  
adm.dir., Ingeniør Benestad AS
Janniche Nilsen, senterleder, 
Asker Treningssenter AS
Tom-Arne Solhaug, 
styreleder, Krabat AS

innspill
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SMELLBALLONGEROG VINN KR10 000,-

FOR MEDLEMMERI KUNDEKLUBBEN

sandvikastorsenter.nofor mer info
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