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ar du lagt merke til skiltene som viser vei og avstander oppi marka? Sett
hvite trekors på gravplassene, i påvente
av gravstein? Spist nydelige bakverk
på Den Glade Baker i Strøket i Asker
sentrum? Da har du vært i kontakt med
Asker produkt. «Vi viser vei til meningsfylt liv gjennom opplæring, mestring og
arbeidsinkludering» er deres visjon, og
det meste tyder på at de innfrir til gagns.

Asker Produkt holder til i Gamle Borgenvei, enn så lenge. I desember flytter de
folk, utstyr og maskiner over i splitter nye
lokaler på Solbrå – et 3800 m² kompetansesenter for arbeidsinkludering og vekst.
Mange kan heldigvis fortsatt gå eller sykle
til jobb som i dag; flere av de ansatte bor i
Borgenbråten og andre botiltak i nærheten, altså i
vårt sogn.
Daglig leder Britt Erlandsen Villa inviterer til en
prat om virksomheten. Hun er engasjert, opptatt av
inkludering, fagutvikling og kompetanseheving og
er stolt av de ansatte: 21,2 årsverk fordelt på 26 i
VTA-tiltak samt 22 fast ansatte, i tillegg til frivillige
og andre, i aksjeselskapet som er heleid av Asker
kommune. Årsregnskapet 2017 viser omsetning
på nesten 30 mill. der omlag halvparten er salgsinntekter fra varer og tjenester. – Asker Produkt
tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser til arbeidstakere som ikke er konkurransedyktige på det
åpne arbeidsmarkedet, med ulik grad av funksjonsnivå, forteller Villa. – Det er helsefremmende å
være i arbeid. Våre ansatte synes det er stas å være
arbeidstaker, ikke bare tjenestemottaker.
Asker Produkt driver bl.a. internservice med
renhold, vaskeri og varelevering, makuleringstjenester, produserer trevarer som markaskiltene
til Den Norske Turistforening, fjøler, juletrepynt
og nettbrettstativ, postkasseskilt o.l. og har en
stor avdeling med kantinedrift, både internt og
tre eksterne. De leverer kommunens møtemat,
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I verkstedet er Audun, nettopp fylt 20 år, ivrig i gang
med produksjon av hemmeligheter sammen med Roger.

har catering, produksjonskjøkken og driver Den
Glade Baker. Faktisk har de også flere lærlinger
og lærekandidater bl.a. i kokke-, baker- og konditorfaget, og en av dem kom nylig på 1. plass
i Akershusmesterskapet. – Før Stortingsvalget
i 2017 vant vi anbudet på mat til personalet i
valglokalene. Etter valget snakket vi om resultatet
og hvem som hadde vunnet, og en av de ansatte
utbrøt selvsikkert «det var vi som vant valget!»,
sier Villa. Ansatte er stolte over og glade for viktig,
meningsfylt og synlig arbeid. I tillegg til uføretrygd
får de ansatte et motivasjonstillegg. De har normalt
oppsigelsesvern, medarbeidersamtaler, fagorganisering, skriftlige mål og planer, og signerer
kontrakt med rettigheter og plikter om bl.a. oppmøte. Korttidssykefraværet er på utrolige
1,3 %, noe som tyder på trivsel og god helse. Blant
dem med behov for tilrettelagt arbeid er arbeidsledigheten på landsbasis 67%. Asker produkt vil
gjerne ha flere plasser, slik at de kan ansette enda
flere, i de nye lokalene.
Asker produkt tar også ansvar utover det vanlige. Overskuddsmaten fra Den Glade Baker går
til Varmestua – et fornuftig miljøtiltak som også
kommer Kirkens Feltarbeid til gode. De sertifisert
EQUASS-bedrift og Miljøfyrtårnbedrift, og er ivrig
med i laugarbeid som gir kompetansedeling og
praksisplasser. Sammen med de andre bedriftene i
«vennelauget» arrangerer de Askermarsjen.
For de ansatte som nærmer seg slutten av yrkeskarrieren har Asker produkt eget seniorsenter,
som første Vekstbedrift i landet. Foreløpig et det
fem seniorplasser med mindre arbeidsoppgaver
og sosialt samvær i egne rom, men med nærhet
til yngre kolleger. Dermed har de tilpasset tilbud
fra fullført skolegang og resten av livet – et ledd i
Livsløps-Asker. Det er ansvarlig arbeidsgiver, det.
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