Årsrapport 2017

Åpning av Seniorsenteret på Asker Produkt

Våre verdier - pålitelig, dyktig, glad

Fotograf: Tonje Solstad

Denne rapporten gir deg et innblikk i vårt høye aktivitetsnivå
gjennom året. Vi er stolte av det gode arbeidet og måloppnåelser
arbeidstagerne har opppnådd når de får arbeide i en tilpasset
produksjon for varer og tjenester. Tilpasset kompetanse og
kommunikasjon gir resultater i kvalitetsprodukter.
Vi har som mål i Asker Produkt å vise vei i alt vi gjør. I løpet av 2017
har flere store, banebrytende prosjekter blitt virkeliggjort av vårt
team med dyktige ansatte som utøver stort engasjement og
arbeidsglede.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vi vant flere leveranseavtaler på skilt og tavler i hele Norge.
Vi vant anbud på leveranse av mat til valglokalenes personale
Britt Erlandsen Villa
under Stortingsvalget (Asker).
Daglig leder
Vi vant en 4-årig kontrakt på politisk møtemat til Asker Kommune.
Vi ble godkjent tiltaksarrangør for det nye AFT-tiltaket (Arbeidsforberedende Trening)
Vi gjennomførte i løpet av noen korte sommer-uker en smidig og ryddig overgang fra det gamle
APS-tiltaket til det nye AFT-tiltaket. Dette ved hjelp av dyktige ansatte og samarbeid med lokalt
næringsliv.
Ved årets slutt meldte APS/AFT om et oppnådd resultat på kandidater som sluttet for å fortsette
i jobb eller utdanning med hele 73%.
Vi sluttførte prosjekt med Asker Kommune om å lage et tilbud til de av våre arbeidstakere som
nærmer seg slutten av sin yrkeskarriære.
Vi gjennomførte prøvedrift og åpnet offisielt et seniorsenter hvor det i dag arbeider fem
arbeidstakere som tidligere hadde sitt arbeid i VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid).
Vi valgte å søke om resertifisering av kvalitetssikringssystemet EQUASS i den splitter nye
2018-versjonen, og ble i september den femte bedriften i Norge som fikk godkjenning for tre
nye år etter EQUASS 2018-systemet.

Dette er gode indikatorer på at vi følger vår visjon om at vi viser vei på mange områder, og det er
hyggelig å lese at equass-revisoren vår er like enig med meg om at Asker Produkt er en flott bedrift
på alle vis:

Mitt hovedinntrykk etter revisjonen hos Asker Produkt er at dette er en særdeles god attføringsbedrift som tilfredsstiller EQUASS
2018 på en meget god måte. Bedriften er meget aktiv i arbeidet med videreutvikling, læring og forbedring, og har til enhver tid fokus
på dette. Totalt sett fremstår bedriftens dokumentasjon og arbeid med kvalitetssikring som eksemplarisk. Bedriften har en god ledelse
og dyktige ordinært ansatte. Brukere og interesseparter var meget godt fornøyd med tjenestetilbudet og resultatene i bedriften.
Bedriften driver planmessig kompetanseutvikling for sine ansatte, har sterkt fokus på brukerne og deres individuelle deltagelse og
behov, samt et planmessig og strukturert arbeid med kontinuerlig forbedring. Det er grunn til å fremheve bedriftens systematiske
involvering av både ordinært ansatte og tiltaksdeltagere i alle disse prosessene.
Jeg vil spesielt fremheve Seniorsenteret som en verdifull tilvekst til tjenestetilbudet. Det er et eksempel til etterfølgelse.
Utstrakt bruk av film og YouTube for dokumentasjon er også fremtidsrettet, og er med på å gjøre deltakerne stolte.
Det overordnede inntrykk er at bedriftens tjenester og dokumentasjon er av meget høy kvalitet og fullt ut
tilfredsstillende i forhold til EQUASS sine kriterier.
Det er min konklusjon at Asker Produkt tilfredsstiller alle kriterier i EQUASS Assurance på en meget god måte.
Jeg ønsker bedriften lykke til videre med sitt arbeid for å forbedre kvaliteten i sitt tjenestetilbud.
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ANSATTE:
I 2017 var det 36 personer tilknyttet VTA-tiltaket og 22 fast ansatte tilknyttet Asker Produkt.
Disse utgjør 21,2 årsverk, hvorav minst 1,4 årsverk er tilknyttet AFT. I tillegg kommer vikarer,
frivillige og innleide ressurser.

LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER:
Vi har fortsatt to lærlinger i bakerfaget med kjønnsdeling 50/50. En ny lærling begynte i sommer
som erstatning for han som tok svenneprøven i juni 2017 (se også s. 10). Neste svenneprøve er
sommeren 2018. I tillegg har vi to lærekandidater i konditorfaget hvorav den ene er i sitt første år.
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FAGUTVIKLING/KOMPETANSEHEVING 2017:
• En av våre kokker avsluttet sitt tre-årige bachelorstudie innen yrkesfagpedagogikk våren 2017.
• En av våre butikkmedarbeidere, som også har basiskompetanse i kommunikasjon og veiledning,
tok fagprøve innen servicefaget våren 2017.
• En av våre ansatte har gjennomført sertifiseringskurs i basiskompetansekartlegging for å møte
kravene til AFT-tiltaket.
• En ansatt har gjennomført VIP24-programmet og er sertifisert arbeidslivsveileder.
• Alle ansatte har vært involvert i prosessen rundt resertifisering av kvalitetssikringssystemet
eQuass.
• I løpet av året har fokus vært at små forbedringer i hverdagen kan gi store konsekvenser!
Dette har vi også holdt foredrag om på bransjens fagkonferanse.
• Det er gjennomført diverse fagkurs knyttet til fagutvikling innen våre produksjonsområder samt
opplæring i forbindelse med implementering av ny teknologi og nye maskiner.
• Vi har hatt oppstart av internt opplæringsprogram for 2018, «arbeidstakerne i fokus». Hensikten
er å gi den enkelte ansatte økt kompetanse om våre arbeidstakere- og deltageres utfordringer for
å få bedre forståelse og lettere kunne håndtere situasjoner som oppstår.

Oppsummert faglig kompetanse.
Godkjent opplæring/utdanning:
Fagområde
Attføringsfaglig/
pedagogisk utdanning

Antall
7

Veiledning

20

Mesterutdanning
Svennebrev/
fagbrev

1
10

Salgskompetanse og
markedsføring
Lederkompetanse

5

Merkantil kompetanse

4

7

Spesifisering
Vernepleier, Praktisk Pedagogisk utdannelse (PPU), LØFT, ROS,
Supported Employment, Coaching, Veiledning og coaching fra
Høyskolen i Oslo og Akershus, VIP24, Yrkesfagpedagogikk, Mentoring
AFF/Norges Handelshøyskole, Spesialpedagogisk utdanning
Basiskompetanse i kommunikasjon og veiledning. Vekstakademiet
(3 moduler). Veiledning og coaching fra høyskolen I Oslo og Akershus
Møbelsnekker
Typograf, 2 Møbelsnekkere, Konditor, Baker,
4 Kokker (en m/tillegg ernæring)
Salg og service
BI, Næringsakademiet, Varehandelens Høyskole,
Universitetet i Stavanger, Gøteborg Universitet
Administrasjon- og ledelse, Kvalitetsledelse,
Teknologisk produksjonsledelse, Organisasjonsvitenskap og ledelse
Bedriftsøkonomi og regnskap, Personaladministrasjon, IT-ingeniør,
Administrasjon- og ledelse

ØKONOMI:
Årsregnskapet for 2017 viser en omsetning på 29,36 mill. hvorav 15,81 mill. kroner er fra
salgsinntekter av varer og tjenester. Det gir et gjennomsnitt for egeninntjening på 53,85%.
Dette viser at vi fortsatt har gode resultater for egenproduksjon sett opp mot bransjen for øvrig.
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Tiltak

Asker Produkt samarbeider med NAV Akershus, NAV Asker, NAV Bærum, Asker kommune, Bærum
kommune og Akershus Fylkeskommune vedrørende de tiltakene som gjennomføres ved bedriften.
Tiltak

VTA
APS 1)
AFT 2)
Senior 3)

Plasser 2017

35
81
82
4

Gjennoført
årsverk
35
7,87
8,0
2,753

Antall
utskrevene
7
6
8
0

Utskrevne
aktive løsninger
5 (71%)
4 (67%)
5 (63%)
-

Gjennomsn.
opph. utskrevet
11,35 år
38,3 uker
2,89 mnd
-

Gjennomsn.
individuell
måloppnåelse
73,45%
-

 rbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) ble avsluttet som tiltak ved Asker Produkt 31.05.2017
A
Arbeidsforberedende Trening (AFT) erstattet APS-tiltaket fra 01.06.2017
3)
Seniorsenteret startet prøvedrift i februar 2017, og ble offisielt åpnet i oktober. Ved utgang av 2017 var det fem personer tilknyttet Seniorsenteret,
i prosentsatser som varierte fra 20 til 70 (se også egen artikkel).
1)
2)

TVERRETATLIG SAMARBEID:

I det daglige arbeidet har vi et godt samarbeid med NAV i kommunene rundt tiltakene VTA og
AFT mens overordnede rammeavtale og rapportering gjøres til NAV Akershus. Oppfølgingen
av lærekandidatene gjøres i tett samarbeid med fylkeskommunens veiledningssenter for Asker
og Bærum. Asker Produkt har også et godt samarbeid med avdeling for Helse- og omsorg i
Asker kommune og IP-koordinatorene rundt oppfølging av de VTA ansatte. Inneværende år
har vi i tillegg til kommunale helsetjenester samarbeidet med Distrikts- Psykiatrisk Poliklinikk,
Habiliteringstjenesten hos Helse Viken og Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse.

KVALITETSSIKRING/EQUASS

September 2017 gjennomførte bedriften en resertifisering av eQuass etter den nye
2018-standarden. Med gode tilbakemeldinger fra revisor (se utdrag på side 2) er Asker
Produkt nå godkjent frem til september 2020 etter den nye standarden. Revisor vil følge
opp forbedringsarbeidet vårt årlig de neste to årene. I forbindelse med sertifiseringen ble det
dokumentert at til tross for fokus på forbedringsarbeid har bedriften de siste årene ikke mottatt
noen klager. Det er for tiltaksarbeidet internt registrert 4 avvik, hvorav 2 er adferdsrelaterte,
1 HMS-relatert og 1 avvik fra rutine.

MÅLARBEID/ARBEIDSFOKUS:

Bedriften har inneværende år hatt fokus på de 4K’er: Kommunikasjon, Kvalitet, Kompetanse og
Kroner. Alle VTA ansatte setter i forbindelse med medarbeidersamtalene opp fokus/arbeidsmål for
hvordan utvide sin kompetanse i forbindelse med sin arbeidsutøvelse. I inneværende år har i snitt
73,45% av disse målene blitt nådd. Seniorsenteret, som startet opp drift i inneværende år, har dette
året hatt fokus på innkjøring av nye rutiner og arbeidsoppgaver. Da APS-programmet ble nedlagt
og erstattet av AFT-programmet 1. juni ble AFT-deltakernes resultater målt etter de mål satt i
avtale med NAV. Der er målet for AFT-deltakerne 65% overgang til jobb eller utdanning. Resultatet
fra siste år når begge tiltakene måles sammen, har vist et godt resultat på nesten 73% (10 av 14
deltakere) som gikk ut i “aktive tiltak”. Dette er resultater som vi er veldig stolte av, og som gir oss
inspirasjon til ytterligere godt arbeid i året som kommer.
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Skilt & Tre

Gravering av skilt og tavler, midlertidige gravmarkeringer og postkasseskilt har vært avdelingens
hoved-satsingsområder gjennom mange år. Vi har bygget opp en betydelig kompetanse og
erfaring i produksjonen, og kan ivareta alle produksjonsområdene innen maling, snekring, gravering
og lasergravering. For å kunne lykkes i arbeidstreningen og være med å bidra til samfunnet,
er det en forutsetting at arbeidstagerne har konkrete og langsiktige kundeoppdrag. Dette gir
arbeidsoppgaver og utfordringer de både kan strekke seg etter og føle at de mestrer. Vi har derfor
også i 2017 hatt fokus på kvalitet og leveringsdyktighet. Dette har fordret et tett samarbeidet med
nåværende og potensielle nye kunder for å opprettholde og utvide kundebasen vår. Dette for å
ytterligere få nytte av de arbeidsoppgaver og produkter vi allerede kan og er kjent med. Innimellom
varierer vi litt med å bryne oss på nye produkter.
Vi ser at arbeidet vårt med å tegne leveringsavtaler med kundene over flere år gjør at vi sikrer at
de kommer tilbake til oss, selv om vi har fått mange nye konkurrenter i denne bransjen i år. Da er
det godt å kunne vise til at vi leverer høy kvalitet og at våre tre-skilt scorer langt over kravene i
luminanstesten (test på lesbarhet av tekst) utført av Turskiltprosjektet i 2017.
Vi jobber kontinuerlig med å gjøre kundene fornøyde, samt å
få laget nye avtaler. Derfor har vi også i år stilt som utstiller
på Virkes Gravferdsmesse for landets begravelsesbyråer.
Vi er stolte av å igjen være eneste midlertidige
gravmarkeringsprodusent som blir invitert til å ha stand på
denne messen. I 2017 fokuserte vi mer på å vise hvem vi
er og hvem som lager produktene våre. Dette ga oss økt
oppmerksomhet og i samtale med flere av byråene fant vi ut
at deres verdisyn og tankegang liknet Asker Produkt sitt.
Postkasseskilt fortsetter å øke. Vi får flere privatkunder og
nye borettslag som ønsker postkasseskilt fra oss. Det er blitt
jobbet konkret opp mot flere nye samarbeidspartnere for å
videreutvikle både vår kunde – og produktportefølje.
Det er hyggelig å få andre henvendelser og å få muligheten
til å prøve oss på nye produkter. I 2017 har vi også produsert
bildeklosser i bøk for Moving Mamas, juletrepynt av restkapp
fra produksjonen til salg i vårt bakeriutsalg, egendesignede
fjøler av restkapp og stativ til nettbrett etter ide fra en av våre
arbeidstakere.
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Fra vår nye kunde Asker Ølutsalg fikk vi
bestilling på 50 ølkasser. Dette produktet ble
til ved et samarbeid mellom avdelingsleder og
en av arbeidstakerne våre. Lars fikk bestilling
på mål og dimensjoner samt litt inspirasjon
fra bilder av tilsvarende produkter. Lars fikk så
utfordringen med å se hvordan han skulle lage
den, lage kappliste og tenke ut hvordan han
skulle legge opp arbeidet. Han fikk lage første
prøveprodukt alene. Lars kom opp med en enkel
ølkasse som vi visste at våre arbeidstakere ville
klare å produsere.

Snekkerverkstedet har også fått en
etterlengtet oppgradering på plass
i 2017. Vårt nye flisavsug gjør at
luftkvalitet, ryddighet og sikkerhet
er betydelig bedret. I tillegg fikk vi
vår lenge planlagte flis-komprimator/
brikettpresse på plass inneværende
år. Maskinen omgjør all vår treflis
(restmateriale) til komprimerte,
brennbare briketter som igjen gjør at vi
sparer miljøet og på sikt kan få produkt
vi kan selge. Spør du Kjell Arne, er det
beste av alt at vi har fått en oppgave og
en maskin han kan styre, og være med
å produsere på.

Av egen produktutvikling må vi jo også nevne stativ til nettbrett som Kjell Arne hadde ideen bak.
Dette enkle stativet har vist seg å være populært, og Kjell Arne er som en god kremmer bør være
opptatt av å selge dette til alle som kommer innom her. Dette er også i salg på Den Glade Baker.
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Mål og oppnådde resultater 2017
Vi hadde i 2017 mål om at vi skulle produsere varer og tjenester på skilt og tre for 6 170 000
kroner. Totalt 26.000 produkter. Disse målene ble også i år videre brutt ned i måneds- og ukes mål
slik at alle på skilt og tre kunne se betydningen av sin del av produksjonen. Vi har hatt dette oppe
på hvert fellesmøte i år og alle er blitt hedret på en eller annen måte for sitt bidrag til dette. Enten
fordi de har lært noe nytt, eller fordi de har produsert langt over forventning. Vi endte året med å
ha produsert 31 337 små og store produkter i 2017! Våre skilt, gravmarkeringer og tre produkter
er representert i hele landet, og vi har fått opp et norgeskart på veggen som er fullt av små merker
for hvor vi har levert. Skiltene våre er med å bidrar til økt aktivitet og økt folkehelse i Norges
befolkning ved at det nå er enklere å finne veien på stier i nærområdene.
Vi viser vei og bidrar samtidig til turglede for mange.
Avdelingen har videreført fokus på god opplæring av delarbeidsoppgaver
i produksjonen. I 2017 har det vært fokusert på «jeg kan bevis» på nye
oppgaver. 6 slike bevis ble delt ut i 2017 og vi vil fortsette med dette inn i
2018.

Jeg kan..
.

Navn: Per

Andre San

d

Oppgave: Mak

ulere hjelpem
idler etter
produksjon
fullført

Test utført

dato: 04.0

9.2017

Bestått nivå

:5

__________

__________
Arb. leder

__________
_________
Eksaminator

Yvonne:
Det er hyggelig at skilt og tre mer og mer blir brukt til å hjelpe
arbeidssøkere videre ut i arbeidslivet. Et av de resultatene vi er
spesielt stolte av, er AFT-deltaker Yvonne. Etter å ha gjennomgått en
lengre periode med opptrapping av arbeidstid og med jevn økning av
mestring og jobbglede, ble hun i 2017 fast ansatt som produksjons- og
lagermedarbeider hos Krabat as, et av våre laugsmedlemmer i Asker
Produkt Lauget.

Rune:
Produksjonen hadde ikke blitt gjennomført som
beskrevet over uten den enkelte arbeidstakers
innsats, vilje til å lære nye ting, trening på
selvstendighet og kompetanse til å hjelpe til på
flere produksjonsområder. I den sammenheng vil
vi i år trekke frem Rune. Han har oppnådd enda
større selvstendighet i henhold til produksjon av
flytteportalskilter på lasergraveren, men han har
også fått kompetanse og «jeg kan bevis» på snekker
for å være med i produksjonen av tre-skiltene våre.
Dette var et mål Rune ønsket seg og som sikret at
han fikk bevegelse og variasjon i arbeidet. I tillegg
har Rune også jobbet med å beregne tiden riktig slik
at han kommer tidsnok på jobb på morgenen. Her
har han også hatt fin fremgang. Det er også hyggelig
å se hvor mye ansvar Rune tar for å gjennomføre
trimmen på skilt og tre to ganger i uken.
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Mat & Catering

Hovedkjøkken og Catering

Vårt hovedkjøkken er bedriftens matfaglige hjerte; et produksjonskjøkken for våre kantiner
og bakeriutsalg som daglig får brød og varmmat til salg og sine serveringer. I tillegg tar vi imot
cateringoppdrag på ukedager fra firma og privatpersoner som bestiller produkter direkte fra vår
cateringmeny. Vi lager alt fra salater og påsmurte bagetter til marsipankaker og varme retter.
I tillegg har vi en egen intern treningskantine som serverer mat til ca. 50 personer daglig.
Vår matfilosofi kaller vi for «Ekte & Enkelt». Vi bruker gode, gjerne lokale, råvarer, minimalt med salt
og ingen kunstige tilsetningsstoffer. Vi er kjent for å opprettholde et godt håndverk og lager alt fra
bunnen av. Derfor følger vi også enkelte råvarer fra «A til Å». Vi plukker sesongvarer i nærmiljøet
og bruker disse til å produsere sesongvarer til tema- og høytidsdager.
I vårt hovedkjøkken har vi tre soner: bakeriet, konditoriet og kokkesonen.
Bakeriet starter kl. 05.00. Her jobber en baker, to bakelærlinger og arbeidstakere. De lager ca. 100
brød om dagen i tillegg til diverse søte bakervarer. Konditoriet starter sin produksjon kl. 07.00.
Her jobber en konditor, en produksjonsmedarbeider, arbeidstakere og lærekandidater. I hovedsak
produseres marsipankaker, formkaker og muffins. I kokkesonen lages det varm mat til 120 personer
to til fire dager i uken til våre eksterne arenaer fra klokken åtte. Vi lager i tillegg til cateringoppdrag
også suppe som sendes ned til bakeriutsalget Den Glade Baker. I kokkesonen jobber to faglærte
kokker sammen med arbeidstagere og deltagere.
Vi har i løpet av 2017 løftet oss både faglig og kvalitetsmessig med fokus
på kvalitet i alle ledd. Vi har kjøpt inn flere nye maskiner, et fryserom som
erstatter fryseskap og ulike hjelpemidler som bedrer tilrettelegging for
at flere arbeidstakere og kandidater i arbeidstrening kan delta noe mer
selvstendig i matproduksjonen. I år har vi også utviklet tallerkenretter
samt buffetkonsept til kommuner og bedrifter.
Dette har vi klart fordi vi har løftet det faglige nivået og øvd på gode
menykonsepter. Vi bestemte oss for å delta i anbud på leveranse av både
møtemat og Valgmat 2017 til Asker Kommune.
Vi viste at vi har gode kvalitetsprodukter til priser på lik linje med andre
tilbydere da begge våre løsningsforslag ble valgt! Spesielt hyggelig er det
å få så gode tilbakemeldinger på vår høye kvalitet og at vår bruk av miljøvennlig gjenbruksemballasje
for å øke vårt miljøperspektiv ble satt pris på. Gjennomføring av anbudet for valgmat og den
pågående leveransen av møtemat har medvirket til at Catering er blitt enda bedre på logistikk og
leveringspresisjon. I tillegg har arbeidstakerne fått være med på utvikle nye konsepter. Til jul solgte
vi for eksempler mange porsjoner av Jon sin julebuffet og Adan sin juletallerken.
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I løpet av andre halvår hadde konditorsonen en økning på ca 75% på produksjon av marsipankaker
sett opp mot samme periode året fjor. Økningen er kommet gjennom blant annet at arbeidstakerne
har fått mer moderne produksjonsutstyr og tilpassede hjelpemidler. Det har i tillegg vært et
målrettet fokus på opplæring på deloppgaver i produksjonen og tilrettelegging av arbeidsstasjon til
den enkelte.
Arbeidstakerne trener på egne ferdighet og tilegner seg god kunnskap om våre resepter og
produkter. I tillegg blir det jobbet mye med produktforbedringer og nye produkter. Det er morsomt
å se at tilretteleggingen ikke bare gjør at man har en eventyrlig vekst i produksjonen, man har i
tillegg tid til å jobbe med nyutvikling av nye produkter som 2018 vil kunne nyte godt av! Gjennom
Ekte & Enkelt ønsker vi å følge råvarer fra den spede begynnelse frem til utviklet ferdig produkt.
Etter et besøk på Wettre gård i 2016, fikk arbeidstakere se hvordan de produserer lokalt øl og
ble kjent med deres restprodukt, mesk (fuktig masse av knuste korn). Nå har de sammen med vår
landslagsbaker Yusuf utviklet et eget grovbrød med mesk, som vi har kalt Wettre Gårdsbrød. Brødet
selges både hos Den Glade Baker og innimellom i vår internkantine. Internkantinen serverer mat
til de som jobber i Gamle Borgen vei 4, og er en arbeidsstasjon hvor arbeidstakere kan trene på
kundebehandling i enklere og mer tilrettelagte omgivelser.

Adan vil bli kokk!
Adan begynte ved Asker Produkt i 2012. Siden den gang
har han økt sin matfaglige kompetanse. I 2017 hadde
han som mål å lære seg å arbeide etter «mice en place»
(metode for forberedelse til servering). Adan viste at målet
var nådd da han forberedte, laget, serverte og presenterte
en lunsjbuffet sammen med arbeidsleder til ca 70 gjester
hos Vitari, en av våre Laugs-bedrifter.

Leon er blitt baker.
Vår bakelærling valgte å pendle fra Lillestrøm i to år da han ønsket å lære
håndbakte bakevarer av en av landets beste bakere. Da han gikk opp til
fagprøve i juni fikk han bekreftet at han har jobbet godt i læretiden. Leon
besto fagprøven med glans. Prøvenemda var så imponert over det arbeidet
han viste frem at de i tillegg innstilte han som kandidat for utmerkelsen
«Svennemedaljen».

Den Glade Baker
Bakeriutsalget, Den Glade Baker, er vårt «synlige flaggskip i Asker». Det ligger sentralt i Strøget
og tilbyr i tillegg til utsalgsvarer og baristatjenester også servering på stedet med 48 sitteplasser.
Kafeen ønsker velkommen både nye og gamle kunder, og har en trofast gjeng med stamkunder.
Vi tror de kommer for våre hyggelige ansatte, gode miljø, klassiske bakervarer og gode kremkaker.
I sesong tilbyr vi alt fra smoothies til supper.
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I tillegg til selve bakeriutsalget arrangerer vi fire ganger i året «bakerens marked» på utsiden av
kafeutsalget. Dette er et bodsalg med fokus på et eller flere enkeltprodukter i vårt assortiment,
gjerne sesongpreget. Bondens Marked deltar vi også på. I tråd med vår matfilosofi Ekte & Enkelt
bruker vi lokale råvarer og følger årshjul for sesongvarer. Vi plukker bær og frukt hos lokale bønder
og henter råvarer hos lokale produsenter. I år har vi også startet opp med salg av julepynt laget av
kolleger på skilt-/tre i tillegg til et hendig Ipadstativ.
Vi samarbeider tett med hovedkjøkkenet for å jobbe frem produktforbedringer og nye produkter.
I 2017 har vi fokusert på sunnere «i tiden produkter». Vi har utviklet flere nye kaketyper i tillegg
til energibarer. Disse kommer i tillegg til våre tradisjonelle produkter, toppet av marsipan- og
napoleonskaker!
I tråd med vår formålsparagraf skal vi «skape varige arbeidsplasser og gi kompetanseutvikling for
personer som ikke er konkurransedyktige på det åpne arbeidsmarkedet. Vi skal synliggjøre verdien
av tiltaksdeltakeres arbeidskraft». Vi ønsker å vise vei, og vi ønsker å dele av vår kompetanse og våre
goder. Det er derfor hyggelig at vi på tredje året samarbeider med Varmestua til Kirkens Bymisjon.
Ved stengetid hentes dagens ferske produkter hos oss som serveres til varmestuas gjester. Dette
ble godt dokumentert da vår arbeidstaker Mads ble intervjuet av magasinet =Oslo i våres. Hver jul
auksjonerer vi i tillegg bort en marsipangrisfamilie. I år fikk vi inn 25.000,- Pengene gikk for femte
året på rad til å støtte Alternativ Jul.
Den Glade Baker er en god treningsarena innen salg, service og kundebehandling. Det gir god
utvikling både på individplan og i team. Vi er stolte av en av våre arbeidsledere som fikk bevis
på sin faglige kompetanse ved å ta fagprøve (se egen sak nedenfor). I løpet av året er det flere
arbeidstakere (Varig tilrettelagt arbeid) og kandidater i arbeidspraksis (APS/AFT) som har vært
innom Den Glade Baker. Her er mange varierte oppgaver og muligheter til å trene.

Du

lest

Forsidegutten Mads!
Mads var en av de somOSLO
varJuni
med
2017 på å starte opp samarbeidet
med Varmestua hvor vi leverer overskuddsmat. Det var
et ledd i vårt arbeid med å gjøre Den Glade Baker til en
enda mer miljøvennlig bedrift. Mads har vært kafeens
sorteringsansvarlige i mange år, og det var derfor morsomt
at begge disse sidene kom godt med da han ble intervjuet av
=Oslo våren 2017.

ed
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MØT NORGES BLIDESTE BAKER

FORSØKSGYM

TEST EN

FOTOGRAF

Skriv erlik og firesifret selgernummer
(uten mellomrom) f.eks: erlik0000

Send til 2160

Du får kvittering på sms. Vis til selgeren,
så får du bladet. Gjenta hvis du vil ha flere.

Juni 2017

Fagbrev
FEIRER 50til Azra
TRABI
SPEILER FLUKTEN
Azra startet på «Larsens bakeri» i 2005 og var med da Asker Produkt
Du kan betale med SMS!
overtok
og åpnet
Den
Glade Baker i 2008. Hun har tidligere vært
3
2
1
med på vår interne veilederopplæring. I 2017 bestemte hun seg for å
formalisere sin mangeårige erfaring ved å jobbe målrettet til et fagbrev
innen salg og service og tok fagbrevet i mars.
erlik.no

100,- HALVPARTEN TIL SELGER
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Kantinedrift for Wärtsilä Oil & Gas
Vi driver kantinen til Wärtsilä Oil and Gas på 12. året. Fra den spede oppstart er det blitt ca.
160 bespisende daglig. Vi fokuserer på sesongvarer og aktiviteter i forbindelse med høytider.
Kantinedrift gir en viss form for forutsigbarhet som gjør at vi kan ha langtidsperspektiv på meny. I
en arena med stort tempo og mange kunder, har det vært viktig å fokusere på at arbeidstakerne
skal oppleve mestring og trygghet gjennom utførelsen av sine oppgaver. Det har vært jobbet med
å finne frem til en best mulig match mellom arbeidstakers ferdigheter og hva de har ansvar for å
utføre i løpet av arbeidsdagen. Opplæringen har hatt fokus på å gi arbeidstakerne kompetanse til å
jobbe med flere oppgaver slik at de kan avlaste hverandre ved behov.
I 2017 har vi sammen med kunden utbedret kantineområdet. Vi har fått ny salatbar og
møblementet er skiftet ut slik at det nå gir et mer moderne, tidsriktig uttrykk. I tillegg har våre
ansatte fått være med å planlegge en kommende ombygging av kantinen for å gjøre den til en enda
bedre arbeidsstasjon både når det gjelder flyt, hygiene, ergonomi og generelle arbeidsforhold.
I kantinen er det et bredt spekter med tilbud til kunden og det er ulik vanskelighetsgrad på
oppgaver og retter. Vi fokuserer på god kvalitet, kompetanse og kommunikasjon. Dette gir
utgangspunkt for tilpassede opplæringsaktiviteter for arbeidstagere og deltagere. Vi ønsker å gi
matfaglig kompetanse til alle som jobber i kantinen, da erfaring fra kantinedrift og mat er etterspurt
kompetanse i arbeidsmarkedet.
Anja har økt sin fagkompetanse
Anja nådde sitt mål i 2017 om å lære rett kutteteknikk på grønnsaker
og pynte påleggsfat til nivå 4 (selvstendig med enkel lederkontroll –
nivået under helt selvstendig).

Kantinedrift for AVA Eiendom, Hvalstad
Etter to års kantinedrift for leietagere i kontorbygget på Hvalstad, er vi blitt bedre kjent med
kantinegjestene og vet mer om hva kundene setter pris på. Kantinen har hatt fra 40 til 70 gjester
om dagen. I tillegg har det vært gjennomført arrangementer som julelunsj og utvikling av frokostog lunsjleveranse for flere eksterne kunder. Bestilling og leveranse av møtemat fra catering har
også vært knyttet til kantinen. Lunsjtilbudet er i all hovedsak knyttet opp mot en lunsjbuffet.
Kantinen gir både arbeidstakere og kandidater i arbeidspraksis erfaring fra å jobbe så nært opp til
det ordinære arbeidsliv som mulig. Vi fokuserer på å gi relevant arbeidspraksis for deltagerne slik
at de kan kvalifisere seg for jobbmarkedet. Det gis kompetanse innen tilberedning av både kaldeog varme retter. Det fine med buffet-organiseringen er at vi kan gi variasjon på menyvalg ved å
prøve ut nye oppskrifter samtidig som det gir mange gode arbeidsoppgaver for arbeidstakerne. Vi
har dette året jobbet med å løfte videre de gode rutinene og beskrivelser for å nå mål og plan for
arbeidstakere. Arbeidstakerne blir oppfordret til å komme med forslag på oppskrifter de ønsker å
lære og det er gode muligheter for tett oppfølging av den enkelte.
Solveig liker å være selvstendig
Da Solveig startet på kantinen på Hvalstad midt i året, ble det avtalt at
hun skulle ha som mål å klargjøre alle momenter til salatbar til nivå 4.
Kantine- og arbeidsleder Kari og Produksjonsleder Ann har fulgt med
i prosessen, og var godt fornøyd med resultatet!
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Internservice &
prosjekter

Avdelingen har ansvar for renhold, drift av lokaler og bedriftens sjåførtjeneste. Arbeidsledere
og arbeidstakere tar ansvar for at alle har et godt arbeidslokale ved påta seg interne
vaktmesteroppgaver som renovasjon, søppelsortering og skifte av lysstoffrør. Sjåførtjenesten
henter og leverer varer knyttet til våre leveranser fra våre produksjonsområder. Bildrift inkluderer
også vask av biler, service, og dekkskifte på vår bilpark. Renholdsgruppa sørger for daglig rengjøring
av våre lokaler på ca 1.550 m2. Vaskeriet vasker, tørker, stryker, bretter og pakker arbeidstøyet til
våre ansatte på alle våre arenaer. I tillegg er leder for avdelingen også prosjektleder for nye lokaler.
MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER 2017
Avdelingen har mange oppgaver som er
populære hos arbeidstagerne og som gir relevant
arbeidstrening for dem da arbeidsmarkedet
etterspør denne erfaringskompetansen.
Det siste året har vi arbeidet med å utvikle verktøy
og planer for at flere skal kunne utføre oppgavene.
Differensiering av mål og plan, for å sikre mestring
og måloppnåelse, har vært viktig. Det har gitt
gode resultater. Flere arbeidstakere har trent på
utførelse av nye oppgaver.
Som miljøsertifisert bedrift hadde vi for 2017 mål om å ha
en renovasjon med en sorteringsgrad akkumulert på 85%. Vi
er stolte over alle sin innsats da vi i desember endte opp med
en sorteringsgrad pr desember akkumulert på 83%. Det er på
samme nivå som i fjor. Selv om ambisjonene var noe høyere er
dette et godt resultat for Asker Produkt.
Det ble etablert en prosess for makuleringstjenester, da flere
arbeidstagere ønsket å jobbe med dette. Maskiner ble kjøpt inn
og opplæring gitt i henhold til mål og plan. Makuleringstjeneste
som en arena med eksterne kundeoppdrag ble etablert og
7-8 arbeidstakere rullerte på oppgaven. Makuleringstjenesten
ble i løpet av 2017 overført til seniorsenteret. Totalt ble det
makulert ca. 750 kg papir i 2017.
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Arbeidstagere med interesse for motor er delaktige i
vedlikehold, service og dekkskifte på bilpark. Det er blitt
ansatt en høyt kvalifisert arbeidsleder på driftsavdelingen
som har tatt over ansvaret for bedriftens matfaglige
logistikk og utkjøringer. Det er blitt laget utbedrede
rutiner og opplæring for arbeidstakere og AFT-deltakere
som har som mål å være med på bilen. I løpet av 2017
er snittet på antall leveranser pr tur doblet siste halvår.
Snittet ligger nå på fire leveringer per tur grunnet god
planlegging og oppfølging av kjøreruter. Den store
mengden med transportoppdrag har gjort at det har
blitt behov for å bytte ut bilen. En interessert gjeng med
arbeidstakere fikk være med ut og prøvesitte alternativene.
EKSEMPEL PÅ TILTAKSRESULTAT FOR AVDELINGEN:
Mari får nye utfordringer
Mari fortalte arbeidsleder på snekkeravdelingen i sin
medarbeidersamtale at hun ønsket mer variasjon. Gjerne på andre
avdelinger. Hun var også interessert i å prøve ut oppgaver utenfor
Asker Produkt. Det ble derfor avtalt opplæring på internsevice i form
av renhold en dag i uken, noe som etter hvert ble økt. I tillegg fikk
Mari muligheten til å være med ut og drive miljøoppgaver hos Takeda,
en av våre Laugs-bedrifter. Der har Mari ukentlig hjulpet dem med å
komprimere og sortere papp til gjenvinning uansett vær!

Mi har vært tilknyttet renholdsavdelingen i mange år.
Hun sier i medarbeidersamtalene at hun trives med det og vil helst
bare vaske mye. Hun liker at hun får hilse på mange i løpet av en dag
da hun er innom alle avdelinger i Gamle Borgen vei (og det er det
ikke mange som får!). De siste årene har fokus vært på opplæring
av renholdstekniske oppgaver av våtrom. Nå var hun klar for nye
oppgaver og det har inneværende år blitt jobbet med å øke hennes
kompetanse på renhold av kontor og parkettgulv.
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Seniorsenteret

Seniorsenteret ble offisielt åpnet 6. november 2017 av Ordfører Lene Conradi, med stor
representasjon fra kommunens administrative og politiske ledelse (se bildet på forsiden). Da hadde
senteret allerede hatt prøvedrift en åtte måneders tid. Senteret startet opp i det små i februar
2017 etter at et hurtigarbeidende samarbeidsutvalg med representanter fra Asker kommune, NAV
Asker og Asker Produkt hadde fått i oppgave å finne en måte å frigi opp til syv VTA-plasser ved
Asker Produkt.
Utvalget kom til slutt fram til at det var behov for et tilbud til arbeidstakere ved Asker Produkt som
hadde hatt en markant funksjonsnedsettelse, behov for tettere oppfølging og som ikke lenger
hadde den kapasiteten som kreves av en arbeidstaker i VTA. Fra tidligere var det klart at en viktig
friskhetsfaktor uansett funksjonsnivå var at man trenger et sosialt miljø å gå til jevnlig. Utvalget
kom frem til at prosjektet “Seniorsenter” skulle startes opp ved Asker Produkt. Kriteriet ble satt til
at deltakere på seniorsenteret må søke om plass ved seniorsenteret gjennom kommunen, og sier
samtidig opp sin stilling i VTA. I vedtaket blir arbeidstid avtalt i henhold til ønsker, helse og kapasitet.
Det er leder på seniorsenteret sitt ansvar å sørge for at
senterets arbeidstakere får tilpassede arbeidsoppgaver.
Oppgavene kan enten være tilknyttet de avdelingene
de arbeidet i tidligere, og/eller nye, tilpassede
arbeidsoppgaver i seniorsenterets egne lokaler hvor
lederen kan legge til rette for rett kombinasjon av jobb,
pauser og sosiale aktiviteter.
Etter at en prøvedriftsperiode var gjennomført våren
2017 ble fagkonsulent Inger Skjelland Andersen
ansatt som leder for senteret 1. september 2017.
Inger er utdannet vernepleier og har lang erfaring fra
både tilretteleggingsarbeid ved Asker Produkt, andre
tilretteleggingsarenaer samt arbeid ved kommunale
dagtilbud for seniorer.
I løpet av 2017 har fem personer fått kommunalt vedtak
om plass. Arbeidstiden er tilpasset den enkelte. Noen
jobber bare noen timer hver dag – andre har tilnærmet
den samme arbeidstiden som de hadde når de arbeidet
i VTA.
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I tillegg til å utføre arbeid på bedriftens
eksisterende VTA-avdelinger, har seniorsenteret
en egen produksjon. De utfører arbeid på
bestilling fra de andre avdelingene, tar på seg
eksterne pakkeoppdrag og er ansvarlig for å
utføre de makuleringsoppdragene som bedriften
har påtatt seg. I tillegg anla de vår og sommer
2017 en liten urte- og grønnsakhage hvor de
ukentlig leverte krydderurter og noen ytterst få
grønnsaker til hovedkjøkkenet før sneglene og
kulda gjorde en naturlig slutt på produksjonen.
Produksjonen ble toppet med et besøk i
urteproduksjonen til Ravnsborg Gård i Asker.
Den tette oppfølgingen som er muliggjort på seniorsenteret har gjort at vi har sett livskvaliteten
øke for arbeidstakerne. Det virker som om de alle fungerer bedre med nye rutiner, tettere
oppfølging og hyppigere pauser.

Lene trives med nye og roligere oppgaver
Lene startet opp på seniorsenteret i mai
måned. Hun deler sin arbeidstid mellom kjente
arbeidsoppgaver på hovedkjøkkenet og lettere
arbeid på seniorsenteret. Lene er som oftest å finne
ved en av senterets makuleringsmaskiner, men når
hun må ta pause vil hun gjerne høre musikk. Til jul
fikk vi et pakke- og utsendelsesoppdrag. Da viste
Lene stor glede over å få være med på å sette på
porto- og adresselapper og lukke ferdig pakkede
konvolutter!
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Politisk vilje til menneskeverd
Det er ikke lovfestet rett til arbeid for uføre. Mange som kunne oppnådd trivsel
og vekst på en arbeidsplass, går uten beskjeftigelse.
Innlegg
Britt E. Villa

De kommer ut av
ensomheten, som
ofte kan være
plagsom for den
aktuelle gruppen.

D

et er snart valg, og
i disse valgtider er
det mye snakk om
rett til arbeid. Det
er en rettighet som
de fleste i Norge
nyter godt av. Men noen faller
utenfor. Og de er ikke engang
beskyttet av loven. De er uføre.
De får trygd, og de får ikke
arbeid. Slik burde det ikke være.
Asker Produkt er en bedrift
der 35 uføretrygdede med varig
nedsatt funksjonsevne er i
arbeid. De opplever mestring,
økt livskvalitet, vekst og
utvikling innenfor en ramme
som er så lik en vanlig arbeidsplass som mulig.
Vi produserer produkter et
marked vil ha, og vi tjener
penger som gjør at vi reduserer
behovet for offentlig støtte.
Bedriften er heleid av Asker
kommune, som gjennom vår
virksomhet sparer betydelig
arbeidsinnsats med individuell
oppfølgning av funksjonshemmede.
Asker Produkt har to hovedarbeidsområder. Vi produserer
brød, konditorvarer og påsmurte
produkter til eget bakeriutsalg,
bedriftskantiner og cateringkunder. Dessuten leverer vi skilt av
tre til for eksempel Den Norske

MDG-debattant
under falskt
flagg
Erling Dokk Holm retter sterk
kritikk mot Frp i kronikken i
lørdagens DN, og påstår at
forbud mot eiendomsskatt vil
svekke lokaldemokratiet.
Dokk Holm mener at det
skurrer at et parti som er
opptatt av det kommunale
selvstyret vil forby skatten.
Den det skurrer for her er
nok Dokk Holm selv. Han
signerer kun med sitt navn,
men er vitterlig nok også
MDG- representant i Oslo
bystyre. Dokk Holm er
varamedlem til byutviklingskomiteen og burde således

Vi produserer produkter et marked vil ha, og vi tjener penger som gjør at vi reduserer behovet for offentlig
støtte, skriver artikkelforfatteren. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix
Britt E. Villa, daglig
leder i Asker Produkt as

Turistforening. Vi leverer også
kors og ventetegn i tre til
begravelsesmarkedet.
Prisene ligger midt i markedet, eller litt over, for både
kvaliteten og leveringsdyktigheten er høy. Vi konkurrerer på
samme vilkår og premisser som
andre bedrifter.
Dette er en ordning der alle
vinner. Aller mest vinner de
ansatte. De kommer ut av
ensomheten, som ofte kan være
plagsom for den aktuelle
gruppen. De får både personlig
utvikling og faglig utvikling ved
flagge eget politisk ståsted når
han under overskriften «Arkitektur» kommer med sine
meninger om Frp og eiendomsskatt.
MDG er som kjent en ivrig
forkjemper for eiendomsskatt i
Oslo, og er ett av tre partier i det
rødgrønne byrådet som har
innført denne skatten etter 18
års borgerlig styre uten. Rundt
450 millioner kroner innkasserer AP, MDG og SV fra
boligeiere i Oslo i år, samtidig
som de tar inn 750 millioner
kroner fra eiendomsskatt på
næring.
Eiendomsskatt betales av
allerede beskattede midler, den
tar derfor ikke hensyn til
hvilken inntekt eller gjeld du
måtte ha, kun husets verdi.
Derfor er eiendomsskatten

å bruke sine ressurser, opplever
mestring og bidrar til verdiskaping.
Den personlige utviklingen
kan være stor. Vi ser hvordan
innelukkede personer kommer
ut av passivitet og blir aktive og
initiativrike ansatte med stor
arbeidsglede.
Nettopp arbeidsgleden er
sentral når vi lykkes i en bedrift
som vår. Arbeidsdagen er
gjennomsyret av positive
holdninger og yrkesstolthet,
kombinert med glede over å
kunne bidra, være delaktig og
produsere.
Det fører til stor grad av
lojalitet, som igjen leder til
glede over å møte opp på
jobben og levere som avtalt. Det
er ikke mindre glede over

resultater og måloppnåelse i
Asker Produkt enn i andre
bedrifter.
I bunnen for dette ligger
mestring og motivasjon. Det er
egenskaper som kan overføres
til hverdagen. En god dag på
jobben inspirerer til hyggelig
fritid både for funksjonshemmede og andre.
Dette gjør at vi har lavt
sykefravær, der de ansatte i
utgangspunktet er uføretrygdet
av en kommune som gjennom
varig tilrettelagt arbeid tar
ekstra godt vare på dem.
Som om ikke det er nok, de er
også del av en verdikjede som
produserer noe samfunnet
trenger og vil betale for. Ikke
minst bidrar de til å finansiere
sin egen arbeidsplass.

tvers igjennom usosial, og jeg er
stolt av at mitt parti vil avskaffe
den.

bestemt endringenes tempo og
retning: med kvoter og med
tilskudd til ny fornybar kapasitet.
Da blir opprinnelsesgarantiene
meningsløse: Mange kjøper ikke
garantier fordi endringene er
bestemt og underveis. Nordmenn – Stein Lier Hansen blant
dem – tenker nok at fossene og
vindmøllene våre er rene fra
Guds hånd uansett hva som står
med fin skrift på EU-papir.
De som kjøper får reklame og
god samvittighet billig siden
etterspørselen er lav og subsidiene hjelper på tilbudet.
Norge og kraftselskapene
selger og kundene kjøper
renheten to ganger: Norske
husholdninger og industri liker å
tenke at vi bruker fornybar, og
kontinentale brukere kjøper
fornybarheten vår og liker at vi

Camilla Wilhelmsen, nestleder i
byutviklingskomiteen (Frp), Oslo
bystyre

Renhet kan
knapt selges.
To ganger?

Opprinnelsesgarantiene for kraft
er et velment virkemiddel (DN,
19. juni til og med 26. juni): får vi
vite hva vi kjøper, så kan de
skape endring som vil. I kraftsektoren er virkemiddelet håpløst
malplassert.
For kraftsektoren har Europeiske lands myndigheter

Asker Produkt er del av en
sirkeløkonomi der ikke noe
går til spille. Som alle andre
baker- og konditorvirksomheter, har vi varer til overs ved
dagens slutt. De varene, som
er både kaker og påsmurt, blir
hentet av Varmestua. Det er
Asker-kirkens tilbud til
personer som er falt utenfor
samfunnet og trenger varme,
omsorg og mat. Mye av den
maten kommer fra oss.
Dermed går ikke noe til spille.
Og den offentlige støtten til
oss kommer til nytte i to ledd.
Minst.
Én gruppe på utsiden av
samfunnet hjelper en annen
gruppe på utsiden av samfunnet.
Vi tilbyr også, i regi av Nav,
tilrettelagt fagopplæring og
arbeidstrening for personer
som ønsker vekst og utvikling
for å komme inn i ordinært
arbeidsliv. Vår type virksomhet kalles vekstbedrifter, og
det er 225 slike bedrifter rundt
i landet.
Dessverre er det ikke
lovpålagt å ha slike tilbud. Det
betyr at mange funksjonshemmede som kunne oppnådd
trivsel og vekst på en varig
tilrettelagt arbeidsplass, går
uten beskjeftigelse, til liten
glede for dem selv og ofte til
sorg for familien. Det opplever
vi i en tid hvor det snakkes mye
om et inkluderende arbeidsliv
og et rausere samfunn.
Da må de uføres rett til
arbeid inn i loven. Hvilket parti
lover det?
Britt E. Villa, daglig leder i Asker
Produkt as, en kommunalt eid
bedrift med tilrettelagte
arbeidsplasser
bruker kullkraften deres.
Det er trolig varemerket Norge
som må bestemme at slikt tøv –
alternative fakta – er vi ikke tjent
med. Vi burde stanse eksporten
av opprinnelsesgarantier. Vi kan
gjerne kompensere kraftselskapene med reduksjon i elavgiften,
eller la staten kjøpe garantiene.
Statsmakten i Norge og resten av
Europa tar uansett store verdier
fra krafteierne når tilbudsøkninger tvinges inn.
Et rikt land som ønsker å lede
kan ikke være altfor åpenbart
skinnhellig i klima- og miljøpolitikken.
Gunnar S. Eskeland er professor i
miljø-økonomi ved NHH og leder
miljøforskning ved SNF og CenSES,
sistnevnte i samarbeid med
industri- og kraftsektoren.

Faksimile: Leserinnlegg skrevet av Daglig leder Asker Produkt AS, Dagens Næringsliv 29. juni 2017
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Mads er Askers gladeste baker
Når Den Glade Baker i Asker stenger dørene klokka fem, går alt av overskuddsmat
videre til Varmestua. Miljøansvarlig Mads (36) er veldig stolt. Det synes på smilet hans.
Karoline Aanesen

8
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Inne i bakeriet lukter det av deilige bakervarer. Klokka har så
vidt passert 10.00 på formiddagen. Dørene er akkurat åpnet.
Det er klart for en ny salgsdag.
Ved disken møter vi en veldig blid kar: Det er Mads.
Ikke bare er Mads Andreassen glad i jobben sin. Han er
blitt tildelt utmerkelsen «Månedens miljøfyrtårnhelt» for
engasjementet sitt. For Mads mener at minst mulig mat skal
kastes. Da er en av løsningene avtalen som Den Glade Baker og
Varmestua har gjort.
Samarbeidet til de to Asker-bedriftene startet for nærmere tre
år siden.
– Før dette prosjektet jobbet vi i Den Glade Baker til det ytterste
med å få solgt ut alt før stengetid. Det som ble igjen gikk som
regel i søpla, sier Mads.
Siden han allerede hadde fått ansvar for å jobbe med miljøet på
arbeidsplassen, så han at dette ikke var særlig bra. Det var bedre
om den gode maten kunne være til glede for noen. Dermed
kunne Varmestua få i stand et kveldstilbud for brukerne sine.
Vi kan kalle det som skjedde for en vinn-vinn-situasjon.

Vi er i Asker sentrum, nærmere bestemt krysset mellom
parkeringsgata Strøket og gågata Smuget. På hverdagene
vrimler det av folk her. På hjørnet utenfor de store vinduene i den
tre etasjes teglsteinsgården står bakeriets fargerike utestoler.
Den Glade Baker drives av vekstbedriften Asker Produkt
AS. Bedriften gir tilrettelagt arbeid til mennesker som er
uføretrygdet. Varmestua drives på sin side av Kirkens feltarbeid,
og er et 33 år gammelt tiltak i Asker kommune. En vekstbedrift
har som formål å gi mennesker med ulike behov en mulighet til
å komme i arbeid. Det er over 200 av disse bedriftene i Norge.
Asker Produkt og Varmestua har felles formål: De jobber for
at de som er utenfor skal komme innenfor. Her har de fått til
et system som gjør at mindre går til spille, og at offentlig støtte
kommer til nytte i flere ledd. Ikke bare er det et eksempel på
god samfunnsøkonomi. Det gjør også at de 34 som, i likhet med
Mads, er uføre og har varig tilpasset arbeid. De arbeider med
forskjellige oppgaver i Asker Produkt. Slik får de en tilpasset
opplæring som gjør at de kan utvikle seg både personlig og
faglig.
Britt E. Villa er daglig leder her. Hun forteller at mange uføre
10
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gjerne vil jobbe. Da har mange behov for tilrettelagt arbeid.
– Vi er en bedrift som skaffer arbeid til dem som står utenfor,
og som ikke får andre jobbtilbud på grunn av mangel på
tilrettelegging, sier hun.
Noen ganger er det luksus å være journalist: Mens vi sitter og
prater får vi servert kaffe, smurte rundstykker og marsipankake.
Det nærmer seg lunsjtid, og bakeriet begynner å fylles opp
av kunder.
– Vi satser kun på de beste råvarene, gjerne lokale. Så vi leverer
kvalitet på lik linje med andre bakerier, sier Villa.
Vi har fått selskap av én til. Han heter Flemming Jakobsen, og
er prest. Pluss at han er daglig leder i Varmestua. Han forteller
at samarbeidet de to virksomhetene imellom gjør at de nå blir
kontaktet også av andre bedrifter som ønsker å bidra.
– Andre har hørt om samarbeidet vårt, og har kontaktet oss. Vi
henter mat fra lokale butikker. Pluss at arrangementer som har
mat til overs kontakter oss, sier han.
Det Asker Produkt og Varmestua gjør, kan bidra til å skape
mer bevisste holdninger og en annen tankegang. De to daglige
lederne vil gjerne gå foran og vise vei.
– Ved å dele både tankene bak og hva vi faktisk utretter, viser
vi politikere og givere at vi er i et fellesskap alle sammen, sier
prest Flemming.
Han er i bunn og grunn fornøyd med lokalpolitikken i Asker,
men ser at de hele tida må «være på» og fortelle om situasjonen.
– Mottakerne våre er helt vanlige mennesker som på et punkt
i livet trenger litt ekstra støtte. Det forbedrer livskvaliteten til så
mange å få skikkelig mat, fortsetter han.
Britt Villa er opptatt av det hun kaller en sirkeløkonomi.
– Vi tenker stadig på hvordan bedriften kan utnytte ressurser
mest mulig, og samtidig være med på å forbedre hverdagen
til andre. Også de kundene vi leverer mat til, oppfordrer vi til å
levere overskuddsmat til Varmestua, fortsetter hun.
Askerbøringene har fått øynene opp for tankegangen
som preger bakeriet og virksomheten bak. Her er de opptatt
av at råvarene blir brukt på best mulig måte. Så sant det er
mulig, er det kortreiste råvarer som gjelder. Matfilosofien er
«ekte og enkelt». Det betyr å bruke ekte råvarer uten kunstige
tilsetningsstoffer. Det skal være enkelt å lage maten. Det vil si
arbeidsprosesser som arbeidstakerne kan være med på. Jeg
tenker at her skulle jeg hatt tid til å være med og se på flere av
de spennende tingene som foregår.
Det er for eksempel et samarbeid mellom Asker Produkt,
Varmestua og Asker birøkterlag. Det går ut på at Asker produkt
snekrer vinterhusene til biene. Varmestua slynger honningen,
Asker Produkt har utviklet kaker som bruker den samme
honningen. Medarbeiderne lager kakene, som så selges på
Bondens marked. Sist markedet ble arrangert, raste produktene
unna – så populære var de.
Det surrer av aktivitet i lokalene hos Den Glade Baker nå. Vi
som sitter rundt bordet har pratet, drukket kaffe og spist opp
kakene.
Mads har i mellomtida stått på.
– Dette er god arbeidstrening, jeg lærer mye, sier han.
– Dessuten har jeg gode kolleger, og en jobb å gå til. Her er det
en fin gjeng å jobbe med, og vi får vist de tingene vi er gode på,
mener Mads.
Og der kommer den glade bakerens brede smil fram på nytt.

Asker Produkt i media 2017
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SENIOR: Espen Støp introduserer menyen sammen med Sara Mortensen fra Hvalstad. Hun er driftsleder for hovedkjøkken, konditori, bakeri, catering, to kantiner og bakeriutsalget Den Glade
Baker. TIl høyre står daglig leder Britt Erlandsen Villa fra Nesøya med Pernille Horst Lund (HR/opplæring). Gry Anita Melzer (økonomi/it) og NAV-sjef Wenche Steen (bak).
ALLE FOTO: KARL BRAANAAS

Asker Produkt utvider tilrettelagt tilbud

Feirer nytt seniorløft
Åpning. Espen Støp (50)

fakta
er en av de syv første
Asker Produkt
som får tilbud om å
i 1991 som et AS, eid av
delta på Asker Produkts ■ Grunnlagt
Asker kommune og et tiltak under arbeidsmarkedsetaten (ASVO).
nye tilbud for seniorer.
■ Produserer blant annet bakervarer til

– Vil du ha et glass med eplemost?
Det er 50-årige Espen Støp som
er dagens konferansevert når
Asker Produkt åpner sitt nye tilrettelagte seniortilbud.
Iført kokkeklær og med et vennlig smil serverer han ordfører,
rådmann, politikere og forskere
Asker Produkts egne wraps med
spekeskinke og pesto, samt quiche
med laks – i tillegg til et fristende
utvalg dessertkaker.
Anledningen er feiringen avtalen mellom Asker kommune og
Asker Produkt AS om etablering

nal regi.
■ Kommunen har med det nye tilbudet

nå 57 VTA-plasser fordelt på Asker produkt og Arba.

eget bakeri, mat for catering, markaskilt, peisbriketter og gravmerking.
■ Etter videregående skole kan ungdom
med behov søke om en VTA-plass
(varig tilrettelagt arbeid) eller annet
aktivitets- og arbeidstilbud i kommu-

■ For å ivareta politisk vedtak om eta-

og drift av et tilrettelagt seniorsenter. Foreløpig er fem av syv seniorplasser besatt.

overgang til pensjonisttilværelsen,
samtidig som det frigjør plasser
for yngre krefter som ønsker seg
en VTA-plass. Per i dag er det to
ledige plasser for ungdom her.
– Dette er etterlengtet tilbud
for dem som har såkalt «varig
tilrettelagt arbeid i et livsfaseløp» (VTA) og deres pårørende.

Plass til yngre krefter
For mange er kollegene og Asker
Produkt som en familie. Målet
er at tilbudet skal gi en fortsatt
meningsfylt hverdag og en myk

FAST OPPGAVE: Espen Støp danderer frukten på en estetisk
måte. Her sammen med driftsleder for mat, Sara Mortensen.

blering av seniortilbud ble Asker produkt tilført 1,2 mill. kroner fra 2017.
■ Asker Produkt er en bedrift som tilbyr

tilrettelagte arbeidsplasser for rundt
70 ansatte.

Det gjør at de som er på slutten
av sin yrkeskarriere skal få anledning til å være i kjente omgivelser,
sier daglig leder i Asker Produkt,
Britt Erlandsen Villa.
– Meningsfylte oppgaver og tilhørighet betyr veldig mye for alle.
Uten en god mestringsfølelse kan
det fort bli en negativ spiral, både
fysisk og psykisk, sier doktorgradsstipendiat Jeanette Engeland fra
Nasjonalt kompetansesenter for
aldring og helse.

Ordfører testet klemmestol
– Livet endrer seg når vi blir eldre.
Mange savner noe meningsfylt å
gjøre og et sted å finne tilhørighet.
Det handler om forutsigbarhet i
hverdagen og å kunne kjenne på
at hverdagene er de gode dagene,
sier Askers ordfører Lene Conradi
før hun klipper snoren.

GOD SERVICE: Ordfører Lene Conradi og de andre gjestene ble
servert eplemost av konferansevert Espen Støp.

Hun får også teste en myk, omfavnende «klemmestol», der seniorene kan nyte sitt otium.
Espen Støp anretter sirlig
dagens fruktfat på storkjøkkenet. I tillegg til å gjøre i stand
bestikkurvene er dette et av hans
faste daglige gjøremål. 50-åringen
har ikke planer om å legge inn
årene, selv om han er tilknyttet
seniorsenteret. Nå har den lojale
medarbeideren har vært på jobb
i 832 dager uten et eneste fravær.
– Jeg ønsker å være profesjonell, i tillegg til at jeg vil spre
glede. Det er de verdier jeg setter
høyest, sier konferansevert Espen
Støp, som setter stor pris på det
nye seniortilbudet.
– Det betyr veldig mye for oss.
Jeg trives veldig godt her.
Nina Abrahamsen
nina.abrahamsen@budstikka.no

SOM EN GOD KLEM: Ordfører Lene Conradi tester «klemmestolen» med assistanse fra rådmann Lars Bjerke.

Faksimile: Artikkel i Budstikka 8. november 2017
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LETTE Å LAGE: Skiltmaker Ola
Riise har laget skilt i over 18 år
og syns han har en fin jobb.

10
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TURENTUSIAST: OLA RIISE
ALDER: 40 år
HVA: Skiltmaker hos Asker Produkter
HVORFOR: I hele Norge har det de siste årene blitt satset på å merke turstier og løyper

bedre og aldri har så mange nordmenn vært på tur og fulgt riktig plasserte skilt.

Skiltmakeren
For Ola Riise er det beste med å være på tur, å oppdage et skilt han
selv har laget. I over 18 år har han vært med på å utforme turskiltene
som viser vei i skogen og på fjellet.
TEKST OG FOTO: JULIE MASKE

– Hvor mange turskilt har du vært med på
å lage?

– Jeg har mistet helt tellingen, men det er
mange, mange tusen. I løpet av en arbeidsuke kan vi lage 200 skilt, men da er alle her
på tre- og skiltavdelingen med på prosessen.
Bare i 2016 produserte vi 32 500 små og store skilt og andre treprodukter i vår avdeling.
– Er det vanskelig å lage skilt?

– Det er lett som bare det.
– Hvilke oppgaver i produksjonen er dine?

– Ingen av oss har egne oppgaver. Vi er et
bra team som samarbeider og bytter på. Og
husk at vi lager ikke bare turskilt, men er
spesialister i trekors som midlertidige gravmarkeringer, postkasseskilt og tavler også.

3

TURTIPS
FRA OLA
1.
Gled deg over
skiltene som
viser vei
2.
Se på naturen
3.
Se etter blomster
og plukk gjerne
med en bukett
hjem

– Hva, ekspedisjon? Kan du fortelle om det?

– Bestevennen min Mads var med Himmeljegerne på tur i Yukon i Canada. Da de skulle
på ekspedisjon i Jotunheimen søkte jeg om å
få bli med, og fikk lov. Tenk det. Fem døgn i
telt midt på vinteren. Vi måtte kjøre ski på vei
ned fra fjellet. Det var skikkelig fint.
– For et eventyr! Hva er fritidsinteressene
dine ellers?

– Svømming, fotball, løping, ski, staking og
tur. Jeg har vært med på Special Olympics
flere ganger, i svømming. I tillegg har jeg deltatt i mange andre konkurranser. Vet du hvor
mange medaljer jeg har?
–Tja – 20 kanskje?

– Jeg har over 225 stykker. Det er mange.

– Hva liker du best å gjøre?

– Hva ser du etter når du er på tur?

– Alt sammen. Fra saging og fresing til gravering av maskiner og maling av bokstavene.
Det er alltid morsomt å lage skilt til områder
jeg kjenner selv og der jeg har vært på tur.

– Jeg ser etter mine egne skilt, de som er merket Asker Produkter. Da tenker jeg, det har jeg
laget. Og da blir jeg glad.

– Hvilke områder er det?

– Jeg har hytte i Ringebu. Der går vi mye på
tur. Skilt med navn i Rondane og Venabygd
er spesielt morsomt å finne. Men i fjor var
jeg på ski i Jotunheimen, på ekspedisjon med
Himmeljegerne, og nå ser jeg etter navn fra
det området også.

– Hender det at du blir lei av å male og gravere turskiltene?

– Tvert i mot. Jeg blir aldri lei. Målet mitt er
å lage en million skilt før jeg er ferdig med å
jobbe her. Jeg liker jobben veldig godt, og det
er så fint å vite at det vi gjør kan glede mange
andre mennesker som liker å gå tur.

FJELL OG VIDDE MAI 2017 11
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Vet noen
hvem som vant
valget?

van

Vi

t va
lget
!

Siste mandag i måneden gjennomføres konsekvent et allmannamøte,
kalt fellesmøte, på bedriften. På møtet blir det informert om status på
målarbeid, sykefravær og økonomi i tillegg til at viktige saker som sosiale
aktiviteter, markering av merkedager og samfunnsrelaterte hendelser blir
diskutert.
Rett etter stortingsvalget (som det også ble fokusert mye på fordi Asker
Produkt hadde vunnet anbud om å levere mat til valglokalene), spurte
daglig leder forsamligen hvem det var som hadde vunnet valget.
Da rakte en arbeidstaker opp hånda og sa stolt: «Det gjorde jo VI!».

Arbeidsledere, styremedlemmer og frivillige stilte opp for å kjøre ut valgmaten.

Våre verdier - pålitelig, dyktig, glad
Asker Produkt AS - Gamle Borgenvei 4, 1384 Asker - askerprodukt.no - post@askerprodukt.no

