
Våre verdier - pålitelig, dyktig, glad

Årsrapport 2018Årsrapport 2018

Anne Wirak legger tegninger fra kollegaer i Asker Produkt i en kasse som mures ned i Grunnsteinen på Solbråveien 32A.  
Flott å tenke på at vi i nye lokaler blir trygt og godt fundamentert på fremtidsvisjonene til våre arbeidstakere fra 2018.          Foto: Karl Braanaas, Budstikka 
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Asker Produkt AS ble opprettet som et heleid aksjeselskap i 1991 hvor Asker Kommune eier  
samtlige aksjer.

STYRET PR. 31.12.18:
Styreleder: Per S. Thoresen  Ansattvalgt:    Anita Landehagen
Nestleder: Vera Selnes    Arb.takervalgt:   Anne Wirak
Styremedl.: Petter Trebler   Sekretær:     Daglig leder

ORGANISASJONSKART

ANSATTE:
I 2018 var det 37 personer tilknyttet VTA-tiltakets 35 plasser og 24 faste ansatte ved Asker 
Produkt pr. 31.12 Disse utgjør 23,0 årsverk, hvorav minst 1,4 årsverk er tilknyttet AFT. I tillegg 
kommer vikarer, frivillige og innleide ressurser.

LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER:
Vi har i 2018 hatt tre lærlinger i bakerfaget. En bakerlærling har overlappet hun som tok 
svennebrev i sommer. Kjønnsdelingen på læringene er fremdeles 50/50. Neste svenneprøve er 
sommeren 2019. I tillegg har vi tre lærekandidater; to lærekandidater i institusjonskokkefaget, og 
en på konditorfaget. 

Daglig leder
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 I Asker Produkt har vi tradisjon for å både innfri formålet vårt om god 
tilrettelegging uansett arbeidsevne og å jobbe med overordnede mål 
for året. «Kunden i fokus», og trippel bunnlinje med de tre P’er. People, 
Planet, og Profit har vært årets røde tråd. Kunden i fokus har vi valgt 
fordi vi mener at hos Asker Produkt er alle kunder: de bedriftene vi 
samarbeider med, de som kjøper produktene våre, de arbeidstakerne som 
lager dem, og ikke minst de arbeidslederne som hver dag gjør sitt ytterste 
for at alt dette skal kunne oppnås. Det førte til at vi i 2018 oppnådde 
disse nøkkeltallene: 

 

PEOPLE (MENNESKER)
Næringslivet: 
 •  Næringslivslauget løfter oss på flere måter, og 13 ulike bedrifter har gjennomført 

arbeidstrening. Askermarsjen ble gjennomført  for 3dje gang i Asker sentrum.
 •  Vi startet opp drift av ny kantine i Nye Vakås vei 64 på Hvalstad for AVA Eiendom i august.
Ansatte:
 •  Kompetanseløft med fem samlinger innen arbeidslederrollen: kommunikasjon, arbeidsleders 

rolle, arbeidsleders ansvar og tilrettelegging samt diagnosekompetanse
 •  Det ble levert ut 9 verdiutmerkelser på årets julebord. Disse var stemt fram som gode 

rollemodeller for utøvelse av kjerneverdiene glad, dyktig og pålitelig
 •   Undertegnede ble tildelt Årets Bauta på kvinnedagen 8. mars sammen med tidligere daglig 

leder.
 •  Vår baker er på Bakerlandslaget som fikk 3. plass i Nordisk mesterskap i baking
Arbeidstakere: 
 •  På fellesmøtene har det vært brukt kreativt verksted for opplæring i temaene: kunden i fokus, 

verdiene våre, etikk og brukermedvirkning. (Equass, kap. 3 og 4)
 •  Vi deltok på «Årets viktigste frokost» utenfor Stortinget for å markere behovet for 2000 nye 

VTA-plasser på landsbasis
Lærlinger: 
 •  En lærling vant svennemesterskap for bakelærlinger i Oslo/Akershus
 •  En lærling besto fagprøven særskilt godt i bakefaget
NAV/Kommune
 •  50% av deltakerne i AFT gikk ut i jobb eller til utdanning i 2018
 •  Årsgjennomsnittet for at deltakere kom seg ut i ekstern praksis var 88 dager
 •  Årsgjennomsnittet for bruk av ekstern arbeidstrening var 64%
 •  Seniorsenteret har hatt ettårsjubileum med arbeids- og livsglede

PLANET (MILJØ)
 •  Bedriften ble resertifisert som miljøfyrtårnbedrift i 2018.
 •  6. august 2018 la en arbeidstaker ned grunnsteinen til vårt nye bygg i  

Solbråveien 32A sammen med undertegnede og  ordfører Lene Conradi. 

PROFIT (ØKONOMI)
 •  Vi bruker tilskudd til god tilrettelegging i arbeidslinjen slik at alle kan bidra i produksjonen. 

I 2018 var omsetningen 31 180 566. Kommersielt salg var 17 126 454, som utgjorde 55 % 
av totalomsetningen men tilskuddet sto for 45 %.

Alt dette gjør at jeg som daglig leder hver dag er sprekkeferdig av stolthet over hva vi lager og hva 
alle ansatte får til. Jeg erklærer herved at vi i år definitivt har klart å ha kunden i fokus i 2018!

Daglig leder Britt Erlandsen Villa
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FAGUTVIKLING/KOMPETANSEHEVING 2018:
I 2018 har vi i hovedsak fortsatt videreutvikling av våre ordinært ansatte med det som mål å bli 
bedre veiledere og arbeidsledere for våre arbeidstakere og deltagere. Hensikten har vært å gi mer 
kunnskap og forståelse for deres styrker og utfordringer samt hvordan vi på best mulig måte kan 
bidra med individuell utvikling utfra deres ståsted.  
Gjennom vår prosess «Arbeidstakerne i fokus», har vi kjørt interne fagkurs som er skreddersydd 
vår bedrift. Vi har hatt temaer som: Grunnleggende om utviklingshemning, hvordan takle 
utageringer, kommunikasjon, aktuelle diagnoser (for å forstå reaksjonsmønstre til den det gjelder) 
og arbeidsleders rolle og verktøy.  Kursene har bestått av forelesninger, plenumsdiskusjoner og 
gruppearbeid.  Deling av kompetanse og erfaring relatert til vår hverdag, har bidratt positivt til mer 
trygghet i rollen som veileder og arbeidsleder. 

OPPSUMMERT FAGLIG KOMPETANSE.  
GODKJENT OPPLÆRING/UTDANNING: 
Fagområde Antall Spesifisering
Attføringsfaglig/
pedagogisk utdanning

5 Vernepleier, Praktisk Pedagogisk utdannelse (PPU), LØFT, ROS, 
Supported Employment, Coaching, Veiledning og coaching fra 
Høyskolen i Oslo og Akershus, VIP24, Mentoring AFF/Norges 
Handelshøyskole, 

Veiledning 17 Basiskompetanse i kommunikasjon og veiledning. Vekstakademiet 
(3 moduler). Veiledning og coaching fra høyskolen I Oslo og Akershus

Mesterutdanning 1 Møbelsnekker
Svennebrev/ 
fagbrev

10 Typograf,  2 Møbelsnekkere, Konditor, Baker, 
4 Kokker (en m/tillegg ernæring)
Salg og service

Salgskompetanse og  
markedsføring

6 BI, Næringsakademiet, Varehandelens Høyskole, Universitetet i 
Stavanger, Gøteborgs Universitet, Bachlor Hotel- og restauranledelse

Lederkompetanse 8 Administrasjon- og ledelse, Kvalitetsledelse,
Teknologisk produksjonsledelse, Organisasjonsvitenskap og ledelse

Merkantil kompetanse 5 Bedriftsøkonomi og regnskap, Personaladministrasjon, IT-ingeniør, 
Administrasjon- og ledelse

ØKONOMI:
Årsregnskapet for 2018 viser en omsetning på 31,56 mill. hvorav 17,50 mill. kroner er fra 
salgsinntekter av varer og tjenester. Det gir et gjennomsnitt for egeninntjening på 55,5%. 
Dette viser at vi fortsatt har gode resultater for egenproduksjon sett opp mot bransjen for øvrig. 

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 Plasser 2018 Gjennoført 
årsverk

Antall 
utskrevene

Utskrevne 
aktive løsninger

Gjennomsn. 
opph. utskrevet

Gjennomsn.
individuell  
måloppnåelse

VTA 35 34,95 1) 1 0 21,7 mnd 71,2%
AFT 8 8,18 8 4 9,4 mnd 50%
Senior 3) 5 5 0 - - -

1)  ca. 1 uke manglende overlapp gjorde at vi ikke klarte å fylle de 35 plassene.

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 fortsatt samarbeidene med Distrikts- Psykiatrisk Poliklinikk, 
Habiliteringstjenesten hos Helse Viken og Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse.

KVALITETSSIKRING/EQUASS
Asker Produkt gjennomførte resertifisering i kvalitetssikringssystemet equass med godkjenning fra 
15. Oktober 2017 etter versjon 2018. Denne versjonen krever årlige rapporter til revisor. Revisor 
sa i sin tilbakemelding at “det er tydelig at bedriften bruker Equass som et verktøy for utvikling, 
læring og forbedring. De jobber seriøst med dette og det har skjedd mye utviklingsarbeid det siste 
året”.
Det er for 2018 ikke mottatt noen klager fra eksterne samarbeidspartnere. Internt er det for 
tiltaksarbeidet registrert fem avvik, hvorav to er adferdsrelaterte, to HMS-relatert og ett avvik fra 
rutine fra ekstern samarbeidspartner.

MÅLARBEID/ARBEIDSFOKUS:
Bedriften har inneværende år hatt fokus på de 3 P’er: Penger, Planet/miljø og People/mennesker. 
Under kategorien People har vi inneværende år hatt spesifikt fokus på kapittel 3 og 4 i equass om 
rettigheter og etikk, med blandt annet tegneverksted for hva verdiene våre betyr, hva det vil si å 
ha kunden i fokus, hva som kan forventes av den enkelte og hva man kan forvente av andre. Dette 
kommer i tillegg til det individuelle målarbeidet for VTA som settes opp i etterkant av den enkeltes 
medarbeidersamtaler. I inneværende år har snittet for måloppnåelse vært 71,2%, en nedgang fra 
foregående år på 2%. 
I AFT har 50% av deltakerne gått ut I jobb eller utdanning, et resultat vi er stolte av å ha oppnådd. 

TiltakTiltak
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Gravering av skilt og tavler, midlertidige 
gravmarkeringer og postkasseskilt har vært 
avdelingens hovedsatsingsområder 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.

2018 har vært et aktivt år for promotering av 
Asker Produkts skilt og treproduksjon både i 
nærområdet og ut i landet.  Året begynte stille 
grunnet snømengder som ble liggende til langt ut 
i april, dette gjorde det vanskelig for kundene våre 
å måle opp løyper og stier de ønsket skiltet. Da 
fikk vi muligheten til å ta imot oppdrag på litt mer 
kreativ skilting, og Askers innbyggere kunne se 
de 30 sortmalte  ”ismennene” våre i full størrelse 
rundt i nærmiljøet  i februar. Dette oppdraget fikk 
vi fra Asker Museum som en promotering for deres 
historiske utstilling om isblokk-produksjon i Asker. 

Den norske turistforeningen fylte i 2018 100 år og markerte dette med et stort jubileumsshow på 
sentrum scene som ble sendt på NRK påskeaften. Skilt fra Asker Produkt var da på scenen i beste 
sendetid. De hadde også jubileumsutstilling over flere dager i Spikersuppa hvor 70 skilt fra Asker 
Produkt viste vei i utstillingen.

Asker Produkt har vært representert med våre produkter på 4 messer i år hvor vi har fått mye 
positiv omtale. Vi har vært på hyttemessen på Lillestrøm, Stikonferanse på Geilo, Friluftslivets 
landskonferanse i Alta og Gravferdsmessen i Oslo. Under konferansen i Alta med 300 deltagere 
ble vi invitert  til å holde et 3 minutters foredrag om hva Nasjonalt Turskiltprosjektet har betydd for 
Asker Produkt. Vi fokuserte da på dobbeltbetydningen med vårt samfunnsoppdrag og vårt indirekte 
samfunnsnyttige bidrag til å øke folkehelsen ved å være med å lage skilter som gjør det enklere å 
bevege seg i naturen.

Daniel, Oscar, Britt og Anita var med 
på hovedkontoret til Den Norske 
turistforeningen for å vise frem ideer til nye 
produkter, og for å fortelle litt om oss.  
Vi fikk også overbrakt en gave til 
avtroppende generalsekretær Øverås i DNT.
Det var også DNT som anbefalte Asker 
Produkt til et firma, WALL-IT, som var på 
jakt etter en produsent som kunne lime 
mosevegger til dekorasjon. Dette har i 
ettertid gitt mange fine arbeidsoppgaver til 
vårt seniorsenter.

Nasjonalt turskiltprosjekt har i 2018 hatt en sertifiseringsprøve for å avgjøre hvilke leverandører 
som skal få være med i den nye merkehåndboka som anbefalte leverandører. Den besto vi 
med glans og var etter første prøve 1 av 5 godkjente leverandører. Merkehåndboka vil være 
en manual for alle som skal utvikle turstier og løyper i Norge. Merkehåndboka er også et ledd i 
handlingsplanen for klima og miljødepartementet etter stortingsmeldingen fra 2018 for friluftsliv 
og folkehelse. Vi er også med i et bransjeråd for leverandører til turskiltprosjektet.

Postkasseskilt fortsetter å øke. Vi får flere privatkunder og nye borettslag som ønsker postkasseskilt 
fra oss. Dette er nå blitt en flott arbeidslinje med mange oppgaver hvor 4 av våre arbeidstagere har 
daglige oppgaver. 

I november fikk vi en henvendelse om å lage julegaver til et stort firma med 820 ansatte. Vi fikk 
oppdrag på bordskåneren “Krets”, som vi har designet sammen med Sverre Ungher. Dette er et 
produkt som er til salgs hos Norway Design. Produksjonen genererte mange flotte oppgaver for 
arbeidstagerene, og med litt drahjelp fra vårt seniorsenter fikk vi levert alle før fristen. Audun laget 
til og med en liten film om prosjektet.

Når det gjelder gravmarkeringene har vi i år fått et nytt byrå fra Molde som kunde. Siden juni 2018 
har de bestilt 150 gravmarkeringer, de estimerer ca 300 pr. år. Vi har nå byråer fra nord til sør som 
kunder og sender daglig ut våre produkter til disse. 

Skilt & TreSkilt & Tre
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MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER 
Vi hadde i 2018 mål om at vi skulle produsere varer og tjenester på skilt og tre for 6 400 000 
kroner. Totalt ca 30 000 produkter. Disse målene ble også i år videre brutt ned i måneds- og ukes 
mål slik at alle på skilt og treavdelingen skal kunne se betydningen av sin del av produksjonen.   
Nå ble 2018 et år hvor vi kom litt tregt i gang i forhold til årene før, men vi har til sammen 
produsert ca 30 539 produkter. 
Våre skilt, gravmarkeringer og treprodukter er representert i hele landet, og det er ekstra morsomt 
å vise til at flere undersøkelser om folkehelsen viser at skiltede stier er med å bidrar til økt aktivitet 
og økt folkehelse i Norges befolkning. Vi viser vei og bidrar samtidig til turglede for mange. 

Avdelingen har videreført fokus på god opplæring av delarbeidsoppgaver i produksjonen. Fokuset 
på «Jeg kan bevis» på nye oppgaver er videreført. 

Camilo: 
Skiltmalingsprosessen er en viktig del av jobben med å levere turskilt, 
da dette legger grunnlaget for kvaliteten i skiltleveransene.  Camilo er 
en av våre dyktige medarbeidere som bidrar til at skiltene vi leverer er 
av topp kvalitet. Han har ansvaret for at en av våre viktigste maskiner i 
skiltproduksjonen fungerer. Han har i 2018 oppnådd selvstendighet i 
innstilling, vedlikehold og fargebytte på «malingstunellen», som sørger 
for at skiltemnene vi benytter i produksjonen både blir grunnet og 
grønnmalt. Han er også ofte den som betjener maskinen i den daglige 
produksjonen og er derfor selv ansvarlig for at kvaliteten på det som 
males er slik kundene vil ha. Camilo hadde som personlig mål i 2018 å 
lære seg disse oppgavene, samt å kunne mestre dette selvstendig. Han 
har jobbet med målene igjennom hele året og er nå kommet så langt at 
han mestrer oppgavene selvstendig.

Daniel:
Daniel var ny hos Asker produkt høsten 2017. Det tar litt tid å kunne 
lære nye oppgaver, men i løpet av 2018 har Daniel lært å selvstendig 
kappe deler, montere og pakke informasjonstavler.
Dette arbeidet krever stor nøyaktighet og fingerferdighet, og Daniel har 
trent på dette hele 2018. Stor var derfor gleden når vi kunne dele ut jeg 
kan bevis i november etter at han hadde vist at alle delene på en tavle 
var korrekt kappet og riktig montert.

 

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 servering. 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 baguetter til marsipankaker og varme retter. 
I tillegg har vi en egen intern treningskantine som tilbyr mat til de ansatte. 

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.  Vi plukker sesongvarer i nærmiljøet og bruker disse til å produsere sesongvarer til 
tema- og høytidsdager. 

I vårt hovedkjøkken har vi fem soner: Bakeriet, Konditoriet, Kaldkjøkken, Varmtkjøkken og vår 
internkantine GoBiten. 
Bakeriet starter kl. 05.00. Her jobber en baker og to bakelærlinger. De lager ca. 130 brød om 
dagen i tillegg til gjærbakst, diverse søte bakervarer og småbrød. 
Konditoriet produserer i hovedsak marsipankaker, formkaker, småkaker og muffins. Vi har 
blitt kjent for våre fantastiske marsipankaker med friske bær. Her jobber en konditor, en 
produksjonsmedarbeider, to arbeidstakere og en lærekandidat. 
Varmmat sonen lager varm mat til 140 personer per dag som går til våre kantiner.
Kaldmats sonen lager alt av møtemat som påsmurt, snitter og wraps. Disse sendes ut med 
Transportavdelingen til ulike bedrifter I nærmiljøet. I disse sonene jobber to faglærte kokker 
sammen med 3 arbeidstagere og 2 lærekandidater som har som mål å bli institusjonskokker!
GoBiten serverer 50 personer lunsj hver dag- det er en fin opplæringsarena der arbeidstagere kan 
trene på å ta imot gjester, håndtere penger og yte god service.

Henriette lager vår bestselger!
Vi har fått en ny storselger i 2018: NAPOLEONSKAKEN. 
Det er vår lærekandidat på konditorsonen, Henriette, som lager den 
helt fra bunn av hver morgen. Hvorpå den sendes ned til Den Glade 
Baker. Vi fikk henvendelser om å lage denne etter at Heggedal Bakeri 
dessverre la ned i begynnelsen av 2018. Vi trodde først ikke det var 
mulig- men vi fikk det til gjennom godt sammarbeide og teamwork!

Produktutvikling
Nytt av 2018 er også produksjon av linser. Anne har som mål å lage dem helt selvstendig. Hun er 
nå på god vei.  

Mat & CateringMat & Catering
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DEN GLADE BAKER
Bakeriutsalget, Den Glade Baker, er vårt «synlige flaggskip i Asker». Det ligger sentralt i Strøket 
og tilbyr i tillegg til utsalgsvarer og baristatjenester også servering på stedet med 48 sitteplasser. 
Bakeriutsalget er vårt ansikt utad, da det også er her alle bestilte marsipankaker blir hentet. 
Bakeriet har en trofast gjeng med stamkunder, men gode servicefolk ønsker velkommen både nye 
og gamle kunder, blandt annet til vår nye sofakrok som ble godt mottatt av våre kunder.

I tillegg til selve bakeriutsalget arrangerer vi fire ganger i året «bakerens marked» på utsiden av 
bakeriutsalget. Dette er et bodsalg med fokus på et eller flere enkeltprodukter i vårt assortiment, 
gjerne sesongpreget. Bondens Marked deltar vi også på. Det er et større marked som er godt kjent 
i Asker med mange besøkende. Dette er dager med stort trykk og mange kunder, så vi må være 
godt forberedt. I tråd med vår matfilosofi Ekte & Enkelt bruker vi lokale råvarer og følger årshjul for 
sesongvarer. 

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 fjerde året samarbeider med Varmestua til Kirkens Bymisjon. 
Ved stengetid hentes dagens produkter som blir til overs og serveres til varmestuas gjester.  
Hver jul auksjonerer vi bort en marsipangrisfamilie. I år fikk vi inn 15.000,- Pengene gikk for sjette 
året på rad til å støtte Alternativ Jul.

Mads har I 2018 jobbet med at legge på melis og kokos på våre fantastiske skolebrød, og sette de 
ut i disk, klare til salg- en oppgave han liker og klarer helt selvstendig!

KANTINEDRIFT FOR WÄRTSILÄ OIL & GAS
Vi driver kantinen til Wärtsilä Oil and Gas på 13. året. Hver dag er det 180-200 kantinekunder.  
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. Vi finner sammen frem 
til best mulig match mellom arbeidstakers ferdigheter og oppgavene de skal 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. 
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.

Phoung har økt sin fagkompetanse
Phoung nådde sitt mål i 2018 om å kutte grønnskaer til salatbar til nivå 4 (selvstendig med enkel 
lederkontroll – nivået under helt selvstendig). 
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KANTINEDRIFT FOR AVA EIENDOM, HVALSTAD
Vi drifter 2 kantiner for AVA eiendom i Nye Vakås vei nr. 64 og nr. 80. Kantinen i 64 åpnet vi i 
august 2018. Nye Vakås vei 80 åpnet vi for to år siden. 
Kantinene har 40- 70 gjester om dagen. Lunsjtilbudet på begge kantinene er i all hovedsak 
knyttet opp mot en lunsjbuffet. Kantinene 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 kalde 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 hatt Asiatisk og sjømats uke på alle kantiner- det har blitt veldig godt mottat- arbeidstakerne 
har sammen med sine arbeidsledere jobbet frem en annerledes sallatbuffet og får varmmat fra 
Hovedkjøkkenet.

Solveig sier at det har vært veldig lærerikt og gøy å være med på å starte opp den nye kantinen  
i nr. 64. Hun trives i de nye lokalene og møter fornøyde kantinekunder hver dag.

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 annet vedlikeholdsarbeide.  
Sjåførtjenesten henter og leverer varer knyttet til våre leveranser fra våre produksjonsområder. 
Bildrift inkluderer også vask av biler, service, og dekkskifte på vår bilpark. Renholds gruppa 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 2018
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 2018 mål om å bestå resertifisering i år. Vi ble resertifisert 
før sommeren 2018. Vi oppnådde en sorteringsgrad på renovasjon akkumulert på 82,15% i år.  
Vi er stolte over alle sin innsats. Det er på samme nivå som i fjor og et godt resultat for Asker 
Produkt. Totalt ble det makulert 1226 kg papir i 2018. 

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 2018 er snittet 
på antall leveranser pr tur 4,98 grunnet god 
planlegging og oppfølging av kjøreruter.

Den store mengden med transportoppdrag har 
gjort at det var behov for å bytte ut varebilen.  
En interessert gjeng med arbeidstakere fikk være 
med ut og prøve kjøre alternativene. Våren 2018 
ble året der bilparken ble oppgradert med en ny 
og større firehjulsdrevet VW Transporter. 
I 2018 har transporttjenesten utviklet seg fra å 
være bare en mann, til å bli en avdeling med to 
sjåfører, og tre hjelpemenn som bytter på å være 
med på bilene.

Drift & InternserviceDrift & Internservice
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I takt med økende ordre inngang, har også kjøringene blitt 
hyppigere. Med to sjåfører har kapasiteten på bedriftens 
transporttjeneste økt, dette har bidratt til at vi har klart 
å imøtekomme den fine utviklingen. Det er gjennomført 
5257 leveringer i 2018.
Vi får stadig flere faste kunder som kjøper mat av oss og 
trenger daglig levering. I tillegg til matleveringer kjøres 
det turnus på makuleringsdunker. Vi har også begynt med 
kjøringer for skilt/tre avdelingen. Dette er som oftest lengre 
turer til avdelingens viktigste kunder.
(I tillegg utføres det interne og eksterne tjeneste oppdrag.)

I 2018 har det skjedd mye i Internservice avdelingen. 
Det har blitt ansatt ny Husøkonom til avdelingen og 
endringer har blitt gjort siden hennes oppstart i mars 
måned. 
Samhold, samarbeide og tilhørighet har 
renholdsavdelingen jobbet mye med inneværende 
år. Vi har stemt fram vårt nye navn som er «renholds 
gruppe 2». Dette er vi stolte av! I Renholds gruppe 
2 jobber vi sammen, hjelper hverandre og snakker 
sammen på en fin måte. Vi lytter og viser hverandre 
respekt. Alle skal føle seg trygg i renholds gruppe 2.
Eksempler på endringer er de nye renholdsplaner til 
hver ansatt i avdelingen. Dette er planer som består av 
bilder med enkel tekst som beskriver hva som skal utføres de ulike dagene til ulik tid. Hver ansatt 
har en arbeidsmengde som er tilpasset individuell arbeidskapasitet.
Med temaet «Kunden i fokus» og «Medbestemmelse» har avdelingen hatt samtaler om temaene. 
Vi har hatt rollespill for å øve på hvordan vi skal behandle kundene våre. Alle i Asker Produkt er 
Husøkonomavdelingens kunder. Dette har gitt lærdom men også latter og glede. Vi har det gøy på 
jobben.

Alle i renholds gruppe 2 har nådd sine mål i 2018. Felles mål 
har vært å klargjøre sin egen tralle til riktig tid. Dette utføres på 
arbeidsdagens slutt, vi rydder på trallen og fyller på nødvendig 
utstyr. Dette for å få en rolig men effektiv start på dagen etter. 
I vaskeriet har vi begynt med fargekoder. Vi får levert tøy til vask fra 
ulike arenaer. Hver arena har sin egen farge på skittentøyposene. 
Dersom rød pose med tøy skal vaskes, markerer vi vaskemaskinen 
med rød brikke. Når tøyet flyttes over til tørketrommel markerer vi 
den med rød brikke også. Deretter, når tøyet skal rulles og brettes 
markerer vi arbeidsbenken med rød brikke. Da er det lett å huske 
på at dette tøyet skal tilbake til rød skittentøypose- som selvsagt 
er vasket ren. På denne måten vil alle arenaene alltid få returnert 
sitt eget tøy i riktig mengde og i riktig klesstørrelse. 

Seniorsenteret ble offisielt åpnet 6. november 2017 og har nå gjennomført over to år med drift 
når vi legger til de åtte månedene med prøvedrift. Senteret tilbyr tilpassede arbeidsoppgaver for 
arbeidstakere som tidligere jobbet med VTA men som nå har behov for en bedre kombinasjon av 
jobb, pauser og sosiale aktiviteter for å kunne være tilknyttet arbeidslivet lengst mulig.

Fem personer har kommunalt vedtak om plass på seniorsenter med arbeidstid tilpasset den enkelte. 
Noen jobber bare noen timer hver dag – andre har tilnærmet den samme arbeidstiden som de 
hadde når de arbeidet i VTA.

I tillegg til å utføre arbeid på og for bedriftens eksisterende VTA-avdelinger, har seniorsenteret 
en egen produksjon. Hovedsakelig makuleringsoppdrag og andre eksterne oppdrag som 
veggutsmykning laget med miljøvennlige moseprodukter. Dette året har tre av seniorene blitt 
kjempegode på å klargjøre og lime mose på veggplater etter bestilling. I tillegg videreføres interne 
prosjekter som urtehage og sosiale aktiviteter for å bli kjent med nærmiljøet og Nye Asker 
Kommune. Seniorene har I inneværende år vært på tur til bade Asker-, Heggedal og Slemmestad 
sentrum. De har vært på geologimuseumet, på picknick, på epleplukking og har hatt hageyatzy-
mesterskap på plattingen bak huset. 

Den tette oppfølgingen av deltakerne på seniorsenteret gjør at vi fortsatt ser stor fremgang 
I forhold til helse og generell livskvalitet, I tillegg til at vi har hatt mulighet til å følge opp og 
samarbeide med kommunen når det vurderes tilleggstjenester fra dem. 

Seniorsenteret er blitt en del av Asker Produkt. Flere arbeidstakere har signalisert ønske om 
seniorsenteret i løpet av 2019. Det kommer til å bli veldig trangt. Da er det godt at vi har utsikt til 
det nye bygget fra vinduene våre – og vi følger progresjonen på det nye bygget tett. I januar kunne 
vi for første gang se ytterskallet av hvor det nye seniorsenteret kommer til å få lokaler.

Seniorene har mange viktige oppgaver
I tillegg til arbeid for eksterne oppdragsgivere gjør seniorene viktige jobber for internservicen i 
Gamle Borgen vei. Seniorene sørger for at tankene med kaldt vann fylles, resepsjonsområdet vaskes 
og blomstene vannes. Espen har f.eks. daglig oppgave med å rense og fylle på kaffemaskinene med 
kaffe. Det er mange som merker når han ikke er på jobb!

SeniorsenteretSeniorsenteret
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Faksimile: Leserinnlegg skrevet av Daglig leder Asker Produkt AS, Budstikka 27. mars 2018Faksimile: Leserinnlegg skrevet av leder helse og omsorgskomiteen Asker. Asker Produkt blir trukket frem som et godt 
eksempel. Budstikka 5. januar 2018.

Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes 
med fullt navn. Maksimal lengde på innspill er 300 ord til side 2 og 
600 ord til side 3. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige 
 endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debatt ansvarlig 
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.

Send inn til: 

debatt@budstikka.no
eller skriv inn på  
budstikka.no/debatt 

Velkommen til debatt

LEDER OG MENINGER 3Tirsdag 27. mars 2018

« 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.

Bærum Brynsveien140, Kolsås, 67 13 23 00
Skøyen Karenslyst Allé 7, 22 55 71 08 slettvoll.no

Årets utemøbler og
vårutstilling er presentert
i butikken. Velkommen.

Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes 
med fullt navn. Maksimal lengde på innspill er 300 ord til side 2 og 
600 ord til side 3. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige 
 endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debatt ansvarlig 
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.

Send inn til: 

debatt@budstikka.no
eller skriv inn på 
budstikka.no/debatt 

Velkommen til debatt

LEDER OG MENINGER 3Fredag 5. januar 2018

« Jeg ser at tannhelse skal prioriteres av fylket. 
Da er det forhåpentlig ikke hull i budsjettet.

Med økonomisk hilsen Gutten i Stikka

Utdanning. Vi må heie frem 
ungdommene som går yrkesfag i 
Asker og Bærum, fordi arbeids-
livet trenger flere med yrkesfag-
utdanning enn vi utdanner nå.

ANNENHVER NHO-bedrift har 
problemer med å rekruttere 
nok fagarbeidere. Ifølge Statis-
tisk sentralbyrå vil vi mangle 
nesten 90.000 fagarbeidere i 
2035 hvis dagens utvikling fort-
setter. 

Vi vet også at for mange yrkes-
fagelever sliter med å fullføre 
videregående fordi de ikke får 
læreplass. 

Fagarbeiderne har vært vik-

tige for å bygge landet, og vil 
fortsette å være det. 

Norge kan takke dyktige fag-
arbeidere blant annet for at vi 
har fått opp olje og gass, for at vi 
har greid å utnytte vannkraften 
og for at vi kan gi verdig stell og 
omsorg til våre eldre. 

Dyktige og kompetente fag-
arbeidere er, og blir, helt avgjø-
rende for å sikre et bærekraftig 
velferdssamfunn. 

Derfor er jeg veldig glad for 
at organisasjonen World Skills, 
partene i arbeidslivet og Elevor-
ganisasjonen vil bruke 2018 til 
å vise frem alt som er bra med 
yrkesfagene.

I løpet av det nye året håper 
jeg flere vil se at yrkesfag og fag-
skoler er gode utdanningsalter-
nativer. 

Arbeidsledigheten blant de 
med yrkesrettede utdanninger er 
svært lav, og lønnen er ofte god. 

Norge har yrkesfagutøvere i 
verdensklasse. Det har det nor-
ske yrkeslandslaget vist når 
de har vunnet flere medaljer i 
Yrkes-VM de senere årene. 

Det går også riktig vei i arbei-
det med å skaffe læreplasser. 
Foreløpige tall fra Utdannings-
direktoratet viser at flere elever 
har fått læreplass i 2017 enn 
året før.

Skal den positive utviklingen 
fortsette, må vi imidlertid vide-
reføre yrkesfagløftet som regje-
ringen startet i 2013. 

I 2018 vil vi styrke de yrkes-
rettede utdanningene med 70 
millioner kroner. Pengene skal 
blant annet gå til å styrke arbei-
det med å rekruttere læreplasser 
i fylkene, til å styrke hospite-
ringsordningen for yrkesfaglæ-
rere og til 638 nye studieplasser i 
fagskolene. 

Du kan også påvirke flere 
bedrifter til å ta inn lærlinger 
ved å kjøpe varer og tjenester av 
godkjente lærebedrifter. 

Når halvparten av de unge 

på landsbasis starter på yrkes-
fag, kjenner du trolig noen som 
er opptatt av temaet. Jeg vil 
oppfordre alle til å snakke opp 
yrkesfagene i 2018. 

GODT NYTT yrkesfagsår i Asker og 
Bærum!

2018 blir yrkesfagenes år

innspillinnspppill
Torbjørn Røe 
Isaksen,
Høyre, 
kunnskaps-
minister

Satsing. Arbeids-
treningstiltak er politisk 
prioritert i Asker.

ARBEID ER terapi. Arbeidsledig-
heten i Asker er lav, men noen 
grupper rammes hardt: unge 
arbeidssøkere, minoritetsspråk-
lige, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og mennesker 
med utfordringer innen psykisk 
helse og rus.  

Den offisielle arbeidsledighe-
ten i Asker er lav. I desember 
2017 var 520, eller 1,6 prosent av 
arbeidsstyrken, ledig. 

Dessverre blir mange som 
trenger et arbeidstilbud ikke 
registrert i den offisielle stats-
stikken. Trolig er denne gruppen 
større enn det offisielle ledig-
hetstallet?

Helse- og 
omsorgs-
komiteen i 
Asker kom-
munestyre 
har satt 
arbeidstre-
ning og akti-
vitetstilbud 
høyt på prioriteringslisten for 
2018. 

Derfor ba vi Rådmannen lage 
en oversikt over kommunale og 
private tilbud. Oversikten ble 
levert på rekordtid. Kort resy-
mert sier den:

NAV ASKER HAR kurstilbud for 
minoritetsspråklige, arbeids-
søkere med nedsatt arbeidsevne 
samt for unge under 30 år.  

Det gis opplæring i å skrive 
jobbsøknader og CV og trening i 

å stille til jobbintervju. Nav sam-
arbeider med en rekke bedrifter, 
høyskoler og Folkeuniversitetet. 

Asker Produkt AS er eid av 
Asker kommune og samarbeider 
med Nav.  

Det er en moderne produk-
sjonsbedrift for arbeidstagere 
som også mottar uføretrygd. 
Man produserer mat og trevarer, 
blant annet alle Turistforenin-
gens skilt i marka og fjellet. 

Det er 36 ansatte knyttet til 
varig tilrettelagte arbeidsplasser, 
8 arbeidspraksiskandidater fra 
Nav, én bakerlærling, lærekandi-
dater og 20 ordinært ansatte, til 
sammen cirka 70 personer. 

Ordrebøkene er fulle, og det 
er 20 personer på venteliste for 
å få jobb. 

Arbeidstreningen ved Var-
mestua, Lys-
fabrikken og 
bruktbutik-
ken som dri-
ves av kirkene 
i Asker, gir 
arbeidstre-
ningstilbud til 
personer med 
rusutfordrin-

ger. Personer som møter opp om 
morgenen, tas med på oppdrag 
med hagearbeid og andre job-
ber. 

Kapasiteten har vært sprengt 
slik at mange har måttet avvises. 
Ved Lysfabrikken får de ansatte 
opplæring og blir sertifisert for 
betjening av maskinene. 

Fabrikken leverer støpte lys til 
Slottet, kirker og rådhus. Også 
her er ordrebøkene fulle. 

Rundt 20 personer er beskjef-
tiget med oppdragsarbeid i Lys-

fabrikken og bruktbutikken. 
Kommunen har sikret driften 
gjennom en ekstra bevilgning 
på 1 million kroner i 2018-bud-
sjettet.  

FONTENEHUSET ER DET nyeste 
tilskuddet til arbeidstreningen i 
Asker. 

Arbeidsmåten er utviklet i 
USA, og målet er å hjelpe men-
nesker med psykiske helsepro-
blemer tilbake til arbeidslivet. 
Man har oppstartsfinansiering 
fra Helsedirektoratet. 

Fontenehuset i Asker har hatt 
en knallstart. Det er allerede 200 
medlemmer, og 40 mennesker 
møter hver morgen. 

Man samarbeider med lokalt 
næringsliv, kommunens tilbud 
og Lysfabrikken. 

Målet er at flest mulig av med-
lemmene skal dyktiggjøres for 
det ordinære arbeidslivet. 

Kommunestyret vedtok en 
økning i driftstilskuddet til Fon-
tenehuset på 1 million kroner 
for 2018, svarende til nedtrap-
pingen fra Helsedirektoratet. 

Den raske økningen i virksom-

heten skulle nok tilsagt en noe 
større bevilgning. Heldigvis har 
Gjensidigestiftelsen støttet med 
1 million kroner til driften. 

AKTIVITETSHUSET OG Grindestua 
er kommunale aktivitetstilbud 
for mennesker med henholdsvis 
psykiske utfordringer og rusbak-
grunn.  

Kommunen har dessuten 
flere arbeids- og aktivitetssen-
tre for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne der kravene til 
produksjon varierer. Arbeidsre-
habilitering (individuell jobb-
støtte) tilbys personer med 
rus- og psykiske utfordringer. 

Henimot 350 personer mottar 
disse tilbudene.

I Askers handlingsplan for 
2018–21 ligger det en betydelig 
økning av antall arbeidstrenings-
plasser. Asker Produkt skal flytte 
inn i nye lokaler i Solbråveien, 
og det kan være aktuelt også å 
legge kommunens nye arbeids-
senter for 30–35 personer til 
dette bygget. 

Kanskje kan det også bli plass 
til den spennende virksomheten 

Joe Silver, som produserer tje-
nester innen elektronikk og bil-
ledbehandling?  

Rådmannen reagerte raskt på 
vår anmodning om oversikt over 
arbeidstreningstiltakene. Flere 
hundre personer omfattes av de 
eksisterende tiltakene. 

Ventelistene til Asker Produkt 
samt tilstrømningen til Fontene-
huset tyder på udekkede behov. 

Denne gruppen arbeidssø-
kende er trolig langt større enn 
de 520 som offisielt er registrert 
som arbeidsledige. 

ARBEID ER terapi. I denne forstå-
elsen er heldigvis politikk og fag 
på samme lag.

Arbeid 
er terapi

«I Askers handlings-
plan for 2018–21 

ligger det en betydelig 
økning av antall 
arbeidstreningsplasser.

BEDRIFT: – Asker Produkt AS er en moderne produksjonsbedrift for arbeidstagere som også mottar uføretrygd, skri-
ver innsenderen. Her fra et arrangement sist høst, Espen Støp sammen med driftsleder Sara Mortensen (til venstre) 
og daglig leder Britt Erlandsen Villa (til høyre).  FOTO: KARL BRAANAAS

innspillinnspppill
Torleiv Ole 
Rognum, 

KrF, leder helse 
og omsorgs-

komiteen Asker 
kommunestyre



18 19

Asker Produkt i media 2018 Asker Produkt i media 2018

Faksimile: Askerposten mai 2018 Faksimile: Leserinnlegg av Anja Haraldstad og Britt E. Villa, begge fra Asker Prodkukt AS. Budstikka 8. oktober 2018

Lene Schmidt, 
medlem av «planrådsgruppe Fornebu», 
beboer på Fornebu

Bærum kommune vurderer nå 
å bruke tomten ved Fornebu 
S som er regulert til kirke- og 
kulturbygg, til andre formål og 
skyve kirke- og kulturbygget 
enda lenger ut i en uviss fremtid. 

Dette er stikk i strid med 
beboernes ønsker. Vi har i tall-
rike innspill tatt til orde for at 
det vi trenger aller mest er flere 
møtesteder, også innendørs. 

Bibliotek, kirke, kino- og kul-
turtilbud er helt grunnleggende 
funksjoner i å skape byliv, som 
kommunen ellers er så opptatt 
av å få til på Fornebu.

En ny utsettelse er også i strid 
med anbefalinger fra «plan-
rådsgruppe Fornebu» (2015): 
«Utførelsen av kirke- og kultur-
bygget bør igangsettes tidlig i 
utbyggingsfase 2» («Planfaglig 
vurdering av økt utbygging på 
Fornebu» side 8) og «Vi ser det 
som særlig viktig at et bibliotek 
som et uformelt møtested rea-

liseres, ikke minst som et møte-
sted fri for kjøpepress for barn 
og unge» (side 41).

Allerede i 2007 vedtok Bærum 
kommune at det skulle bygges 
et felles kirke- og kulturbygg på 
områdesenteret og at bygget 
skal «fremstå som et signalbygg/ 
landemerke for Fornebu-områ-
det». 

I 2004 var det blitt utarbei-
det et prosjekt der en fastlegger 
funksjonene i områdesenteret 
ved Fornebu S. 

Her skulle det være kirke, 
eldresenter, base for hjemme-
baserte tjenester, boliger med 
service, omsorgsboliger, sentral 
helsestasjon, bibliotek, teatersal 
og utstillingslokaler for kunst. 

Bærum kommune har i 
 Fornebuerklæringen og i tallrike 
dokumenter snakket varmt om 
det gode nærmiljø og om å sette 
mennesket i sentrum: «I utvik-
lingen av Fornebu skal men-
neskets behov og ønsker settes i 
sentrum slik at området skaper 

trivsel for beboere, nærmiljøet 
og andre brukere» (kommune-
delplan 2 side 8). 

I Bærum kommunes hand-
lingsprogram 2018–2021 står det 
om områdesatsingen på Fornebu 
at en skal: « ... utvikle sosiale 
møteplasser og aktivitetstilbud 
som speiler behovene til ulike 
aldersgrupper i nærmiljøet» 
(side 55). 

Obos har i lederartikler i Obos-
bladet erklært at de ønsker ikke 
bare å bygge boliger, men å ta 
samfunnsansvar. 

Jeg oppfordrer alle gode 
krefter til å gå sammen om å 
omsette godord og lovnader til 
handling og realisere et kirke- og 
kulturbygg på tomten ved For-
nebu S snarest.

Biblioteket bør også lokalise-
res ved Fornebu S og ikke ved 
flytårnet, fordi Fornebu S uan-
sett vil være tyngdepunktet med 
hensyn til butikk- og servicetil-
bud, og bibliotek åpenbart vil få 
flere besøkende der.

Kirke- og kulturbygg på Fornebu nå

DEBATT18 Mandag 8. oktober 2018

Arbeid gir muligheter til likeverd 
Anja Haraldstad, 
arbeidstager og tillitsvalgt Fellesforbundet,

Britt Erlandsen Villa, 
daglig leder og styremedlem ASVL Øst, 

begge vekstbedriften Asker Produkt AS

Innspill. Vi har de siste ukene lest 
oppslag i landsdekkende media 
om at funksjonshemmede møter 
fordommer. 

SELVFØLGELIG MØTER funksjons-
hemmede fordommer, og selv-
følgelig kan det fortelles triste 
historier. 

Men det går til de grader i rik-
tig retning at det er viktig å løfte 
frem det som går bra.

Ikke minst går det bra i lan-
dets VTA-bedrifter. VTA står for 
varig tilrettelagt arbeidsplass. 
Derfor vil vi gjerne ha med oss 
flest mulig på laget i arbeidet for 
å få etablert mange flere VTA-
plasser i vekstbedriftene. 

Terskelen burde være lav. 
Vekstbedriften vi representerer, 
klarer seg med moderat   
offentlig støtte, fordi den pro-
duserer produkter som er etter-
spurt i et konkurranseutsatt 
marked. 

Kort fortalt produserer vi tre-
skilt, av den typen alle kjenner, 
for Den Norske Turistforening 
og andre tilsvarende aktører. 
Og vi produserer baker- og 
 konditorvarer som selges i eget 

utsalg i Asker sentrum og til 
catering og kantineleveranser. 

I kommuneeide Asker pro-
dukt AS, der vi begge jobber, 
kan vi hente frem mange og 
gode eksempler på hvordan 35 
arbeidstagere med nedsatt funk-
sjonsevne møtes med åpenhet 
og positivitet. 

Kunder og samarbeidspart-

nere er imponert over kvalite-
ten på produktene våre. Og de 
er ikke bare imponert, men også 
grepet av entusiasmen, den fag-
lig stoltheten og arbeidsgleden 
medarbeiderne viser. 

Vi som jobber i Asker Pro-
dukt, er stolt over å ha mange 
fornøyde kunder som stadig 
handler hos oss igjen. Gjenkjøp 

er moro og et godt tegn på at 
kundene opplever at vi praktise-
rer våre verdier; glad, dyktig og 
pålitelig. 

Vi har lavt sykefravær, som få 
i øvrig arbeidsliv kan konkurrere 
med. I 2017 var korttidsfravæ-
ret 1,3 prosent. Arbeidsmiljø-
undersøkelsen viser at det er 
høy trivsel. Alle har sin plass i 
arbeidslinjen, og vi merker like-
verd og verdighet. 

Alle er avhengig av hverandre, 
og alle vet at den enkeltes jobb 
har betydning både for en selv, 
kolleger og bedriften. Arbeid 
kurerer fordommer. 

Reelt arbeid betyr mye for 
livskvaliteten. En NTNU-doktor-
grad fra 2015 viser at utviklings-
hemmede med arbeid oppgir å 
ha høyere livskvalitet enn dem 
som ikke har det. 

Bare 15 prosent av perso-
ner med utviklingshemning 
har arbeid. Det er for dårlig. Vi 
trenger flere VTA-plasser slik at 
flere utenfor som ønsker å være 
innenfor, får jobb.

Arbeidstagere med tilrette-
lagt arbeid blir ansatt på lik linje 
med øvrige medarbeidere. Hvis 
alternativet er kommunale tje-
nestetilbud, får de status som 
ansatt i stedet for tjenestemot-
tager. 

Dermed blir tilrettelagt arbeid 
en av de viktigste arenaene der 

funksjonshemmede kan få økt 
selvtillit og verdighet. 

Vi kunne lese i artikkelen 
«Funksjonshemmede møter for-
dommer» (Aftenposten søndag 
23.9.2018) at Knut Olav Åmås 
ironiserer lett over at VTA-med-
arbeidere får noen tiere i timen 
i lønn. 

VTA-medarbeidere får full 
uføretrygd. I tillegg får de 28 
kroner i timen som motivasjons-
tillegg. De er fagorganisert, de 
deltar i lønnsforhandlingene, og 
de får samme prosenttillegg som 
andre fagorganiserte. 

Bedrifter som Asker Produkt, 
har svært gode erfaringer med at 
næringslivet gjerne vil bidra til 
at flere kan inkluderes i arbeid. 
Visst er det fortsatt fordommer, 
men tilrettelagt arbeid åpner 
dørene og blir en måte å vise 
samarbeidspartnere, og samfun-
net for øvrig, at funksjonshem-
mede både kan og vil bidra, bare 
de får nødvendig tilrettelegging.

Ansatte med tilrettelagt 
jobb arbeider i bedrifter der 
samfunnsoppdraget er å tilby 
utviklende arbeidsplasser, skred-
dersydd for den enkelte. Det er å 
ta enkeltmennesker alvorlig.

VI HÅPER Knut Olav Åmås vil 
være med oss i arbeidet med å 
synliggjøre at det vi gjør faktisk 
er en suksess. 

KOLLEGER: – Tilrettelagt arbeid blir en av de viktigste arenaene der funk-
sjonshemmede kan få økt selvtillit og verdighet, skriver Britt Erlandsen Villa 
(til venstre) og Anja Haraldstad i Asker Produkt AS. Haraldstad var sammen 
med mange andre VTA-ansatte på Stortinget for å møte sosialkomiteen 
torsdag 4. oktober.  FOTO: BAARD NÆSS/INKOGNITO AS
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Her bakes andre boller
Når Yusuf Abdirahman 
Mohamed fra Asker Pro-
dukt baker boller, er de 
ikke helt som dem man 
kjøper på kiosken. 
Så er han da også kåret 
til Nordens nest beste 
bollebaker.

I slutten av mars stilte Yusuf, som 
til daglig jobber som arbeidsleder 
på bakeriet til Asker Produkt, i 
klassen søtbakst da han og resten 
av det norske bakerlandslaget del-
tok i nordisk mesterskap i baking 
i Danmark. 
– Det har vært lange dager, med-
gir Yusuf den første dagen han 
er tilbake på jobb etter konkur-
ransen, mens kollegaene svermer 
rundt ham og er tydelig glade for 
å ha sjefen tilbake. Lange dager 
hadde det blitt på noen og enhver, 
skulle vi prøvd å kopiere bollene 
til Yusuf. Temaet for konkurran-
sen var sport, så han bakte bol-
ler med symbolene fra OL på Lil-
lehammer inkorporert. Når han 
i tillegg vartet opp med fristende 

croissanter, brioche og andre dei-
lige søtsaker, kapret den blide sør-
lendingen andreplassen i sin kate-
gori. Bakerlaget totalt sett kom på 
en tredjeplass.

Inspirerende
– Vi merker godt at det har en 
effekt på de ansatte at vi har en 
slik faglig tyngde på kjøkkenet, 
smiler Britt Erlandsen Villa, dag-
lig leder på Asker Produkt. 
– Det er inspirerende å se lær-
ling er som gjerne blir værende 
etter arbeidstid for å se på sjefen 
jobbe, ler damen som snart skal 
finne en ny heldig lærling som får 
ta del i Yusuf kunnskap.

Første par ut i Asker rådhus
Tina Elisabeth Frisell 
og Evert Hauglin var de 
første som giftet seg i 
Asker rådhus etter at den 
borgerlige vigselsmyn-
digheten ble overført fra 
tingrettene til kommu-
nene 1. januar i år.

Tina Elisabeth Frisell og Evert 
Hauglin ble viet av ordfører 
Lene Conradi, og etter dem har 
12 andre par giftet seg i Asker 
rådhus denne våren. Like 
mange har planer om å gifte 
seg i Asker rådhus i månedene 
som kommer.

Eget vigselsrom i rådhuset
Ønsker du å gifte deg i Asker råd-
hus? 
Kommunens vigselstilbud gjelder 
for kommunens innbyggere, og 
det er tilstrekkelig at én av part-
ene er folkeregistrert i Asker.  
I tillegg kan personer som bor i 
utlandet, og som fyller vilkårene 
for å inngå ekteskap i Norge etter 
ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg 
i Asker. 
Vielser i Asker rådhus gjennomfø-
res fredager mellom klokken 12 og 
16. Ta kontakt med politisk sekre-
tariat på e-post vigsel@asker.kom-
mune.no eller telefon 66 90 91 00.

FØRSTE PAR UT: Tina Elisabeth Frisell og Evert Hauglin giftet seg i Asker 
rådhus fredag 19. januar i år – de første etter at den borgerlige vigselsmyndig-
heten ble overført til kommunen. Foto: Svein-Ivar Fors. 

TILBAKE I HVERDAGEN: Mads 
Andreassen (t.h.) er fornøyd med å ha 

sjefen Yusuf Abdirahman Mohamed 
tilbake fra nordisk mesterskap i baking. 

Foto: Aina Skoland

 Les mer om vigsel på kommunens nettsider: 
www.asker.kommune.no/politikk/vigsel/
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Arrestert. En 25 år 
gammel mann ble 
mandag pågrepet etter 
å ha truet kunder i 
matbutikk på Haslum. 
Dette er tredje gang på 
én uke at mannen går 
berserk.

Politiet meldte om hendelsen på 
Twitter rett etter klokken 10 man-
dag formiddag.

– Vi fikk flere meldinger på 
mannen. De første meldingen 
gikk på at han hadde stanset biler, 
slo i ruter, og forsøkte å komme 
seg inn i biler. Det ble tilløp til 
slagsmål, sier operasjonsleder 
Cathrine Silju i Oslo politidistrikt.

Like etter fikk politiet melding 
om at mannen også hadde truet 
kunder som handlet på Coop Has-
lum.

– Han oppførte seg aggressivt, 
og har truet noen av kundene, 
enten inne i butikken eller uten-
for butikken, fortsetter Silju.

Kjenning
Mannen er 25 år gammel og fra 
Bærum. Han er nå puttet i arrest 
for ordenstrusler og trusler.

– Han vil bli avhørt og bøtelagt, 

forteller operasjonslederen, som 
kan bekrefte at politiet kjenner 
til vedkommende fra tidligere av.

– Han er kjent fra før i forbin-
delse med lignende hendelser, 
fastslår Silju.

– Er det snakk om psykiatri eller 
rus?

– Det kan være en kombina-
sjon uten at jeg kan bekrefte det, 
avslutter hun.

Ingen personer skal ha kommet 
til skade i forbindelse med man-
nens oppførsel. Det er heller ikke 
meldt om materielle skader.

Tre ganger på én uke
Mandag ettermiddag bekrefter 
politiet overfor Budstikka at man-
nen på Haslum er samme person 
som gikk berserk på legevakten 
31. juli. På venterommet var han 
høylytt, truet med å banke opp de 
som var til stede og kledde av seg 
alle klærne. Opptrinnet gjorde at 
legevaktens ansatte måtte evaku-
ere andre pasienter på venterom-
met og låse alle dører.

To dager senere måtte politiet 
aksjonere mot 25-åringen i Sand-
vika sentrum. Da skal mannen ha 
ropt og skreket til folk, mens han 
beveget seg fra Sandvika Storsen-
ter til Løkketangen senter, der 
han også knuste et butikkvindu 
før vektere fikk kontroll på ham. 

Det hele endte med et lite baske-
tak med politiet før han ble pågre-
pet.

Nå sitter 25-åringen igjen i poli-
tiets arrest for ordensforstyrrel-

ser og trusler. Hva som skjer med 
mannen videre er foreløpig uvisst. 

– Han har vært innom helse og 
blitt vurdert, men ikke innlagt, 
sier operasjonsleder Christian 

Krohn Engeseth i Oslo politidis-
trikt.

Kim van der Linden

kim.linden@budstikka.no

Mann (25) gikk berserk for tredje gang på én uke:

Truet butikk-kunder

ARRESTERT: Her blir den 25 år gamle mannen pågrepet av politiet mandag ettermiddag. Dette er tredje gang han 
blir arrestert for ordensforstyrrelser og trusler på én uke.  FOTO: PRIVAT

Mandag ble grunnstenen lagt 
ned til det nye storbygget som 
skal huse Asker Produkt og Asker 
Arbeidssenter.

70 fra Asker Produkt og rundt 35 
personer fra Asker Arbeidssenter 
flytter inn når bygget står ferdig i 
november neste år. 

Budstikka har tidligere omtalt 
at Asker Produkt har hatt behov 
for oppgradering og større loka-
ler Flere ulike alternativer ble 
vurdert før valget falt ned på Sol-
bråveien. 

Høytidsdag for mange 
– Det er en høytidsdag for mange, 
ikke minst for alle som jobber i 
Asker Produkt, sa Britt Villa, dag-
lig leder i firmaet. 

Med henne for å holde tale 
var Anne Wirak, som har vært 
arbeidstager siden 1997. 

– Jeg vet at du Anne gleder 
deg til å få en større arbeidsplass. 
Her blir det mer plass til produk-
sjon, og det blir også et større 
kjøkken med flere fryse- og kjø-
lerom og eget konditorirom, sa 

Villa i sin tale. Asker Produkts 
mål er å skape varige arbeidsplas-
ser og kompetanseutvikling for 
mennesker med spesielle behov. 
De produserer både matproduk-
ter, tre- og skiltprodukter. Det er 
Asker kommune som eier bedrif-
ten. 

– Å ha en bedrift som gir mulig-
het for jobb til en gruppe mennes-
ker som er avhengig av spesiell 
tilrettelegging vil jeg si er vesent-
lig viktig, sier ordfører Lene Con-
radi til Budstikka. 

– Asker Produkt er blitt et flagg-
skip som beriker lokalmiljøet vårt, 
sa Conradi i sin tale mandag. 

Med i bygget er også Asker Pro-
dukts seniorsenter – et tilbud for 
seniorer med nedsatt funksjons-
evne. På stedet kommer også det 
kommunale arbeidssenteret Asker 
Arbeidssenter. 

– Sammen skal vi jobbe for at 
stedet her blir et Kompetansesen-
ter for arbeidsinkludering, sa Villa 
under grunnstensnedleggelsen. 

Marit Helland

marit.helland@budstikka.no

La ned grunnsten

MILEPÆL: F.v.: 
Ordfører Lene 
Conradi, leder 
Magnhild 
Tvedt Asker 
Arbeidssenter 
og Britt Villa, 
daglig leder 
Asker Produkt. 
 FOTO: KARL  
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MEAL FOR ONE
FERDIGRETTER
CHICKEN CURRY OG BEEF LASAGNE

2490
500 g

ASKER: SKYSSTASJON 11 B - LARVIK FRANKENDALSVEIEN 97
Tilbudet gjelder i uke 32

Faksimile: Grunnsteinsnedleggelse nytt bygg for Asker Produkt AS. 
Budstikka 6. august 2018


