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Seniorsenter i  
til rettelagte omgivelser
Asker Produkt og Asker 
kommune har startet et 
seniorsenter for menne-
sker med nedsatt funk-
sjonsevne 

På dette seniorsenteret kan eldre 
arbeidstakere med behov for varig 
tilrettelagt arbeid (VTA) få et godt 
og verdig tilbud på slutten av sin 
yrkeskarriere. 

I kjente omgivelser
Her tilbys arbeidstakerne et ned-
trappingstilbud på lik linje på det 
som finnes i ordinære bedrifter. 
De får fortsette i kjente omgivel-
ser, og dette oppleves som fint, 
for mange ser på arbeidskollegene 
i Asker Produkt nesten som en 
storfamilie. 
– Det er positivt for både VTA-er 
og pårørende at Asker kommune 
har etablert et slikt tilbud, sier 

daglig leder Britt Erlandsen Villa i 
Asker Produkt. 
– Seniorsenteret har plass til syv. 
Foreløpig er fem plasser besatt. Vi 
lager individuelle planer for den 
enkelte VTA-er – med arbeids-
oppgaver og aktiviteter som de er 
kjent med fra tidligere avdeling og 
som er tilpasset senioravdelingen. 
En annen virkning av etablering 
av seniorsentret er at det frigjør 
plasser for ungdom som ønsker 
VTA. Akkurat nå er det to ledige 
VTA-plasser for ungdom i Asker 
Produkt. 

Tjener penger

Seniorsenteret er startet i et sam-
arbeid mellom Asker kommune, 
Asker Produkt og NAV Asker, og 
senteret ble offisielt åpnet av ord-
fører Lene Conradi tidlig i novem-
ber i Asker Produkts lokaler i 
Gamle Borgenvei 4 i Asker. 

Ved åpningen var det hilsener fra 
rådmann Lars Bjerke, leder for 
NAV Asker Wenche Steen, fags-
jef Ellen Langballe fra Nasjonalt 
Senter Aldring og Helse, styrele-
der i Asker Produkt Per S. Tho-
resen og direktør Dag Sandvik 
i ASVL, arbeidsgiverforening 
og interessepolitisk forening for 
bedrifter som blant annet tilbyr 
mennesker tilrettelagt arbeid.
– Det er svært gledelig at Asker 
kommune har tatt ansvar og 
bevilget penger til et seniortil-
bud på Asker Produkt, sa Dag 
Sandvik i sin hilsen. 
– Forskning viser at ansatte i 
VTA opplever mestring, økt 
livskvalitet, vekst og utvik-
ling innenfor en ramme som 
er så lik en vanlig arbeidsplass 
som mulig. Bedriftene produse-
rer produkter markedet vil ha, 
og bedriftene tjener penger som 

gjør at behovet for offentlig støtte 
reduseres. 

Tjenester der livet leves

Tilbudet om seniorsenter er i tråd 
med Asker kommunes temaplan 
for 2016-2019 – «Tjenester der 
livet leves» – der det dreier seg om 
tjenesteutvikling til mennesker 
som har nedsatt funksjonsevne og 
behov for langvarige og koordi-
nerte tjenester. 
Asker kommune har gjennom en 
egen avtale valgt å kjøpe kommu-
nale plasser ved Asker Produkt, 
og det gir kontinuitet for den 
enkelte.
Asker Produkt AS er medlem av 
foreningen ASVL som samler 230 
lignende vekstbedrifter i landet. 
Asker og Asker Produkt er blant 
de aller første i landet til å eta-
blere et konkret seniortilbud til 
VTA-ere.

NYTT SENIORSENTER: Det ble servert godsaker fra Asker Produkt under åpningen av det nye seniorsenteret. Espen Støp har sitt daglige virke her, med god og 

tilpasset hjelp av driftsleder Sara Mortensen. Foto: Svein-Ivar Fors


