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« Jeg ser at Asker skal få flere tog på et nytt 
vendespor. Det må nok naboene bare venne 
seg til.

Med vennlig hilsen Gutten i Stikka

Inkludering. Ja, arbeid  
er terapi – og det virker!

«ARBEID ER TERAPI» er overskrif-
ten på et innspill signert Torleiv 
Ole Rognum i Budstikka for en 
tid siden. 

Rognum leder helse- og 
omsorgskomiteen i Asker kom-
munestyre. Han har rett. 

Hos Asker Produkt er 35 ufø-
retrygdede med varig nedsatt 
funksjonsevne i arbeid. 

De opplever mestring, økt 
livskvalitet, vekst og utvikling 
innenfor en ramme som er så 
lik en vanlig arbeidsplass som 
mulig. 

Vår type virksomhet kalles 
vekstbedrifter, og det er 225 
slike bedrifter i landet.  

Det er økende behov for nye 
arbeidstrenings-
plasser, både 
tilrettelagte og 
ordinære. 

Rognum viser 
også til at det til 
at det i Askers 
handlingsplan 
for 2018–21 ligger en betydelig 
økning av antall arbeidstrenings-
plasser. Det er gode nyheter. 

Vi i Asker Produkt vet hvor 
mye det betyr for den enkelte 
person å være i arbeid, men også 
for familie og nettverk rundt 
personen.   

VI FÅR STADIG nye forespørsler 
om å opprette bedriftskantiner, 
og fra 2019 får vi nye og større 
lokaler. 

Det betyr at vi er beredt til å 
opprette flere plasser hos oss.  

Jeg opplever daglig høyt nær-
vær, arbeidsglede og stor grad 
av lojalitet. Det er ikke mindre 
glede over resultater og målopp-
nåelse i Asker Produkt enn i 
andre bedrifter. 

I bunnen for det ligger mest-
ring og motivasjon. Det er egen-
skaper som kan overføres til 
hverdagen. 

En god dag på jobben inspi-

rerer til hyggelig fritid både for 
funksjonshemmede og andre. 

Det gjør at vi har lavt sykefra-
vær, der de ansatte i utgangs-
punktet er uføretrygdet av en 
kommune som gjennom varig 
tilrettelagt arbeid tar ekstra godt 
vare på dem. 

De er også del av en verdi-
kjede som produserer noe sam-
funnet trenger og vil betale for. 
Ikke minst bidrar de til å finansi-
ere sin egen arbeidsplass. 

ARBEIDSINKLUDERING er en ord-
ning der alle vinner. Aller mest 
vinner de ansatte. 

De kommer ut av ensomhe-
ten, som ofte kan være plagsom. 
De får både personlig og faglig 
utvikling ved å bruke sine ressur-
ser, opplever mestring og bidrar 
til verdiskapning.

Vi ser hvordan 
innelukkede per-
soner kommer ut 
av passivitet og 
blir aktive og ini-
tiativrike ansatte 
med stor arbeids-
glede.

Nettopp arbeidsgleden er sen-
tral når vi lykkes i en bedrift som 
vår. Arbeidsdagen er gjennom-
syret av positive holdninger og 
yrkesstolthet, kombinert med 
glede over å kunne bidra. 

Arbeidsinkludering gir identi-
tet og selvfølelse. Tenk over hvor 
ofte du etter å ha presentert nav-
net ditt sier noe om hvor du job-
ber og hva du jobber med. 

Vi produserer produkter et 
marked vil ha, og vi tjener pen-
ger som gjør at vi reduserer 
behovet for offentlig støtte. 
Asker kommune sparer gjen-
nom vår virksomhet betydelig 
arbeidsinnsats med individuell 
oppfølgning av funksjonshem-
mede. 

Asker Produkt har to hoved-
arbeidsområder. Vi produserer 
brød, konditorvarer og påsmurte 
produkter til eget bakeriutsalg, 
bedriftskantiner og catering-
kunder. 

Dessuten leverer vi skilt av 
tre til for eksempel Den Norske 
Turistforening. Vi leverer også 
kors og ventetegn i tre til begra-
velsesmarkedet.

ASKER PRODUKT HAR ordinært 
ansatte med god yrkesfag- og 
veiledningskompetanse. Prisene 
ligger midt i markedet, eller litt 
over, for både kvaliteten og leve-
ringsdyktigheten er høy. 

Vi konkurrerer på samme 
vilkår og premisser som andre 
bedrifter.

Asker Produkt er del av en sir-
keløkonomi 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 Var-
mestua. Det er Asker-kirkens 
tilbud til personer som er falt 
utenfor samfunnet og trenger 
varme, omsorg og mat. 

Dermed går ikke noe til spille. 
Og den offentlige støtten til 
oss kommer til nytte i to ledd. 
Minst. 

En gruppe på utsiden av sam-
funnet 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.

Der alle er vinnere

PÅ JOBB: – Vi i Asker Produkt vet hvor mye det betyr for den enkelte person å være i arbeid, men også for familie 
og nettverk rundt personen, skriver Britt Erlandsen Villa, daglig leder Asker Produkt AS, her med arbeidstager Ola. 
  FOTO: HILDE BREVIG

innspill
Britt Erlandsen Villa,
daglig leder Asker Produkt AS

«Alle vinner. 
Aller mest 

vinner de ansatte.
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Årets utemøbler og
vårutstilling er presentert
i butikken. Velkommen.


