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Ordfører Lene Conradi får overlevert koronastaven av Oscar Johnsen og Malin Sollien Nilsen fra Asker Produkt.           Foto: Budstikka, Elin Reffhaug Craig



Året 2020 fikk en travel, men god start. Vi flyttet inn i nye tidsriktige 
lokaler i Solbråveien 32 A, hvor vi er samlokalisert med Solbrå 
arbeidssenter. Flyttingen var godt planlagt og arbeidstakere fikk  
«Jeg kan bevis» for å kunne viktige rutiner i nytt bygg.

2020 ble også Annerledesåret – koronaens år i kronologisk rekkefølge;
•  6. mars ble en ekstern kantine stengt ned. En av kundens ansatte fikk påvist Covid-19, og  

arbeidsleder og arbeidstakerne overført fra kantinen til annen arbeidsarena.
•  12. mars ble det nasjonal nedstenging frem til 17.april. 
•  Hjemmekontor og digitale kommunikasjonskanaler ble tatt i bruk gjennom;  teams, zoom, 

facebookgruppe, facetime, messengergruppe og mail.
•  Det ble kjørt ut «smak av Asker Produkt», i form av brød og boller, til arbeidstakere som var 

hjemme på grunn av nedstengingen.
•  Det ble organisert gåturer i Asker for å opprettholde tilknytning til jobben gjennom sosial 

kontakt og fysisk aktivitet.
•  Produksjon ble opprettholdt, men med noe reduksjon i oppdrag. Kantiner, catering og 

bakeriutsalg ble nedstengt. Vi tok på oss et tappeprosjekt av rengjøringsmiddel på flasker  
for å ivareta sysselsettingen.

•  Etter påske ble det gradvis gjenåpning. Nytenkning med nye tjenester og produkter var viktig. 
Derfor vil du lese om koronastav, lunsjpose, Drive Thru, Julepickup m.m. i årsrapporten.

•  Nye nasjonale restriksjoner, og manglende oppdrag, gjorde at vi måtte gå til det vonde  
skrittet å permittere fem ordinært ansatte for en kort periode.

•  Sommerferie kom, og det var godt å se at alle de permiterte og ordinært ansatte kunne  
komme tilbake på jobb etter ferien. Arbeidstakerne satte stor pris på å få komme tilbake på  
jobb, og var tydelige på at de savnet kollegaer og hadde oppdaget hvor viktig jobben er for 
dem. For å kunne opprettholde så trygt jobbtilbud for flest mulig innførte vi strenge krav til 
smittevern, som bl.a. krav til bruk av munnbind i fellesarealer og ved hyppigere renhold.

•  Utover høsten og frem mot jul fikk arbeidstakerne individuelt tilpassede jobbavtaler, avhengig av 
koronaens utvikling i samfunnet og den enkeltes evne til å overholde smittevernsregler.

•  Et aktivt styre, godt samarbeid og støtte fra Asker kommune, og de nasjonale støtteordningene, 
har gjort at vi har kommet oss greit gjennom “Annerledesåret 2020”.

I 2020 har vi spisset innholdet i Asker Produkts visjon og formål:

VISJON - Vi skal sette standarden for arbeidsinkludering gjennom tilpasset fagopplæring.

FORMÅL -  Asker Produkt gir tilpasset fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom  
produksjon av varer og tjenester som markedet etterspør.

Til tross for annerledesåret, men også på grunn av annerledesåret, mener jeg vi i dag er enda bedre 
rustet til å møte fremtiden. Min tro, er styrket på at vi skal få realisert vår nye visjon og vårt nye 
formål, og at vi sammen skal finne ut hvordan vi skal etterleve og jobbe mot disse. 
Jeg er stolt over måten de ansatte har vært positive, kreative, løsningsorienterte og har jobbet 
sammen for å komme igjennom en tid der en hel verden er i en krise.

Stor takk til samarbeidspartnere og kolleger. Jeg gleder meg til et nytt år med dere!

Daglig leder Britt Erlandsen Villa
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Asker Produkt AS ble opprettet som et heleid aksjeselskap i 1991, hvor Asker kommune eier 
samtlige aksjer.

STYRET PR. 31.12.20:
Styreleder: Per S. Thoresen Ansattvalgt: Erlend Wiik 
Nestleder: Vera Selnes  Observatør (VTA): Mads Andreassen 
Styremedl.: Petter Trebler Sekretær:  Daglig leder

ORGANISASJONSKART

 

ANSATTE
Pr. 31.12.2020 har Asker Produkt 24,5 faste, ordinære årsverk. I tillegg har Asker Produkt èn 
innleid konsulent, tilsvarende ett årsverk. 

Av disse totalt 25,5 årsverk, har alle ordinært ansatte attføringsfaglig ansvar, dog slik at 10 av 
stillingene også er knyttet opp mot produksjon, ledelse, HR, IT, økonomi og administrasjon. 

Av disse 25,5 årsverk har 12 ordinært ansatte rollen som arbeidsleder. 

Daglig leder
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LÆRLINGER
Asker Produkt har i  2020 hatt tre lærlinger innen bakerfaget. En gikk opp til fagprøve og besto 
med godt i juni 2020. Den andre lærlingen vil etter planen ta fagbrev baker i september 2021,  
og den siste «førsteårslærlingen» startet i august 2020.

FAGUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING - ORDINÆRT ANSATTE
Asker Produkt har dedikerte og dyktige ansatte. De har både mye relevant erfaring og høy faglig 
kompetanse. Vi erkjenner at utvikling av organisasjonen vår og vår kompetanse er viktig, derfor har 
vi også i år satset på flere kompetansehevende tiltak. 

Asker Produkt har gjennomført hele 6,7 dager med kompetansehevende tiltak pr. ordinært ansatte 
årsverk* i Asker Produkt. (* årsverk som er knyttet til «attføringsprosessen)

I all hovedsak har opplæring og kompetanseutvikling skjedd i tråd med plan for kompetanseutvikling 
i Asker Produkt, samt etter avtaler gjort i de individuelle medarbeidersamtalene. Coronasituasjonen 
har dessverre også påvirket planer og gjennomføring av planlagte kurs. Men totalt sett er vi meget 
fornøyd med den faglige utviklingen vi har hatt i 2020. 

David og Emilie, våre to bakerlærlinger på kjøkkenet  
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Plan for kompetanseutvikling i Asker Produkt - 2020
Fag Beskrivelse For hvem Når
Veiledening og ledelse Kurset gir en grunnleggende teoretisk innføring i 

prinsipper og metoder som er viktige for å sikre god 
kvalitet i VTA-tiltaket. Kurset bygger på prinsipper som 
skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, 
personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt 
øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/
eller ordinær jobb.  Kurset bygger på utprøvde anerkjente 
metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale 
konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Alle med 
attføringsfaglig 
ansvar

Q 2 og 3

Digitale verktøy Hvordan ta i bruk digitale verktøy i opplæring og for utvikling HR/DRIFT Januar
Dokumentasjon/ bruk 
av Proplan

Dokumentasjon, planer Alle 
arbeidsledere

Q 1

Kunnskap om diagnoser, 
tilstand og symptomer

Downs, asberger, autisme, ADHD.Viktig for å forstå og 
tilrettelegge for arbeidstakerne på best mulig vis

Alle 
arbeidsledere

Fag- og personalmøter Motivasjon. Formål og mandag AP. Fortåelse for Aps rolle Alle ansatte 1. møte 
pr. Q

Coaching Q 1 avlyst 
pga. korona

Utviklingsprogrammet “grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket” 
Utviklingsprogrammet grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket har vært et omfattende og viktig 
kompetansehevende tiltak for ordinært ansatte i 2020. Programmet har gitt en grundig teoretisk 
innføring i prinsipper og metoder, som er viktige for å sikre god kvalitet i VTA-tiltaket. Videre 
bygger programmet på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, 
personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre 
aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Programmet bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere 
internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen 
tjenester. 

Programmet består av tre hovedtemaer:
• VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
• Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
• Kvalitet og kvalitetskriterier

Programmet har gått over fire dager, fordelt på to samlinger á to dager. I tillegg har det vært 
gruppeoppgaver og trening mellom samlingene. Den tredje og siste samlingen av programmet vil 
bli gjennomført straks smittevernregler og coronasituasjonen tilsier det.  

Andre kompetansehevende tiltak 
Coronasituasjonen og perioder med strenge smitteverntiltak påvirket også planer og 
gjennomføring av øvrige opplæringstiltak. 

I perioden mars - april, med meget strenge nasjonale smittevernregler hvor vi så oss nødt til å 
nedskalere vår produksjon betydelig, hvor arbeidstakerne ikke kunne komme på jobb, hvor flere 
ordinært ansatte måtte være hjemme med sine barn pga. stengte skoler og barnehager, og hvor 
hjemmekontor ble benyttet så langt som mulig, ble det gjennomført svært mange opplæringstiltak  
i form av digitale kurs og programmer. 

Dette var kurs om blandt annet downs syndrom, autisme, schizofreni, asberger, epilepsi og celebral 
parese, samt et par lengre (7 timer) e-læringskurs i utviklingshemming og autisme, samt psykiske 
lidelser og utviklingshemming. 
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Opplæring E-plan
Vi har i løpet av 2020 tatt i bruk det digitale verktøyet E-plan. E-plan er omtalt annet sted i 
årsrapporten. To arbeidsledere har gjennomgått kurs i implementering og bruk av E-plan.

Fag- og personalmøter
Det er i løpet av 2020 gjennomført tre fag- og personalmøter. Møtene er obligatoriske for alle 
ordinært ansatte, og gjennomføres etter normal arbeidstid. 

Temaene for årets møter har bl.a. vært:  
• Motivasjon • Kultur • Visjon og formål for Asker Produkt.

Faglige konferanser
Coronasituasjonen har begrenset muligheten for stor deltakelse på eksterne faglige konferanser. 

Vi har likevel hatt mulighet til å delta på den spennende to dagerskonferansen;  
- Mestringsteknologi for alle.  
Vi har også deltatt på årskonferansen til ASVL distrikt øst.

Utdanning i egen regi
Asker Produkt har en personalpolitikk som oppfordrer til faglig utvikling, og støtter aktivt ansatte 
som tar videreutdanning i egen regi. Flere ansatte er i et utdanningsløp som gir studiepoeng. I år i 
fag som teknologiledelse og bedriftsøkonomisk analyse. To medarbeidere, hhv. baker og konditor, 
har i løpet av 2020 startet på Mesterutdanning.

Effektevaluering
Det er forutsatt at det skal gjennomføres en effektevaluering av utviklingsprogrammet, 
grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket, når alle de tre planlagte samlingene er gjennomført.  
Siste samling planlagt til januar 2021, er utsatt pga coronasituasjonen.

OVERSIKT - FAGLIG KOMPETANSE: 
Fagområde Antall Spesifisering
Attføringsfaglig/

pedagogisk kompetanse

6 Vernepleier, praktisk pedagogisk, coaching, supported employment

Veiledningkompetanse 23 Basisferdigheter, veiledning i VTA-tiltaket
Kunnskap om 
fagopplærigprogram/
kjennskap til 
fagopplæringsplaner

5

Kunnskap om 
arbeidsmarkedets 
mekanismer og behov

4

Yrkes- og 
karriereveiledning og 
erfaring med relevante 
verktøy på området

4

Mesterutdanning 1 Møbelsnekker
Fagbrev 12 Typograf, møbelsnekker, konditor, baker, kokk, renhold/hygiene/smitte, 

renholdsøkonomi og vaskeri
Husøkonom 1 Økonomi, renholdsledelse, renholdsplanlegging, renhold/hygiene/smitte, 

renholdsøkonomi og vaskeri
Næringsmiddeltekniker 1 Kvalitetskontroll råvarer, bakterieprøver
Salg- og markedsføring 7
Merkantil kompetanse 7 Salg/service, handel, butikk, administrasjon, enkel regnskap
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Fagområde Antall Spesifisering
Bachlergrad i:
Økonomi-, hotelmanager 3
Kosthold og ernæring 2
Ingeniørutdanning/ 
IT og Bio

2 Bio-, IT-ingeniør

Juridisk embetseksamen 1
Ledelse - generell 7
Organisasjonsutvikling 4
Strategiutvikling 4
Kommunikasjon 1
Kvalitetsledelse 2

PERSONALPOLITIKK
Asker Produkt jobber kontinuerlig med å utvikle en kultur og personalpolitikk som støtter opp 
under og bidrar til at bedriften når satte mål. Asker Produkts overordnende mål er å gi tilpasset 
fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer og tjenester, som markedet 
etterspør.

Følgende områder, er gitt ekstra fokus i vår personalpolitikk ved at de er etablert som egne 
politikkområder: 
• Rekruttering • Lønn
• Livsfase • Likestilling
•  Etikk og hindring av fysisk,  

psykisk og økonomisk misbruk. 

REKRUTTERINGSPOLITIKK
Det er uttalt i vår rekrutteringspolitikk at Asker Produkt ved enhver rekruttering skal  rekruttere 
den som er best kvalifisert og personlig egnet til stillingen. Rekrutteringen skal skje på bakgrunn av 
utdanning, kompetanse og relevant praksis og erfaring.

Vi er en sammensatt gjeng og det er viktig å få rekruttert de rette folkene  
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ArbeidsmarkedstiltakArbeidsmarkedstiltak
STATUS OG MÅLOPPNÅELSE FOR VTA OG AFT 
Asker Produkt har avtale med NAV om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt 
arbeid (VTA) i skjermet virksomhet og Arbeidsforberedende trening (AFT).

VTA – godkjente plasser og tildelt ramme
Pr. 31.12.2020 har vi avtale om 41 VTA-plasser, fordelt på 43 personer. 

Dette er 40 ordinære VTA-plasser, samt èn plass som etter nærmere avtale mellom NAV, Bærum 
kommune og Asker Produkt, finansieres som VTA-plass, men hvor arbeidstakeren har kontrakt 
som tidsbestemt lærekandidat. Det betyr 40 ordinære VTA-plasser i perioden januar til og med juli 
2020. Fra august, og pr. 31. desember 41 VTA-plasser.

I løpet av 2020 har to arbeidstakere blitt skrevet ut av tiltaket. Dessverre sovnet vår gode kollega 
Anne stille inn den 27. juli 2020. En arbeidstaker ble skrevet ut etter eget ønske 5. juni 2020.  
De to VTA-plassene som da ble ledige, ble i dialog med NAV lokalt fylt opp med kandidater som  
sto på venteliste for VTA-plass.

Vi har mottatt tilsagnsbrev for økonomisk refusjon av samtlige 41 VTA-plasser. Pr. måned mottar vi 
kr 14 051,- pr. VTA-plass. 

Faktisk gjennomførte årsverk i 2020 er på 38,8 stillinger. Det betyr at hele 94,79% av mulige 
arbeidstimer i VTA-tiltaket har vært benyttet aktivt i 2020.

Arbeidsmarkedstiltak

Aurora og Henrik renser og gjør klar blomkål og brokkoli som skal brukes til å lage nydelig suppe. 
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Avdelinger og arbeidsområder
I våre nye fantastiske lokaler i Solbråveien 32A foregår fagopplæring, arbeidsinkludering og jobb- 
trening gjennom produksjon av de varene og tjenestene vi til daglig tilbyr markedet.

Våre tre hovedarbeidsområder er delt inn i hhv. Skilt og tre-avdelingen, avdeling for mat og 
avdeling for drift. 

Fagområdene er bla konditor, bakeri, kokk, kantine, salg/service, snekker, grafisk,  resepsjon, renhold 
og transport. 

40 VTA-plasser fordelt på 42 arbeidstakere

Formell opplæring/kvalifisering av arbeidstakerne
Asker Produkt AS er en godkjent lærebedrift. Vi har i flere år hatt bakelærlinger, og også i 2020  
har vi hatt en første-års og en annen-års bakelærling. I tillegg har vi i 2020 hatt to lærekandidater 
- en innen baker- og en innen institusjonskokk-faget. Disse vil ta sine kompetansebevis, 
henholdsvis i 2022 og 2024.

Vi har også mulighet til å tilby fagopplæring innen flere av våre fokusområder, da de fleste 
av våre arbeidsledere har en fagutdanning i tillegg til sin veileder-/arbeidslederkompetanse. 
Vi bruker fagplaner fra aktuelle områder, som grunnlag for opplæring av både deltakere i 
arbeidsforberedende trening og for våre VTA-arbeidstakere. Vi velger ut de delene, som er aktuelle 
for den enkelte, og baserer det individuelle mål- og planarbeidet på disse. 

Mål og planarbeidet for arbeidstakerne i VTA-tiltaket gjennomføres som en totrinnsrakett, først 
gjennomføres individuell medarbeidersamtaler. Deretter gjennomføres en målsamtale, hvor 
konkrete og tilpassede mål avtales. Målene lages i arbeidstakerens MIN PLAN. Det lages også 
konkrete kompetansekort til den enkelte arbeidstaker. Alle mål evalueres tre ganger i året og 
dokumenteres i Proplan.

18

3
1

9
10

1
Skilt og tre Renhold TransportMat/

Hv. kjøkken
Kantiner/

DGB
Resepsjon/

adm

40 VTA-plasser - fordelt på 42 arbeidstakere:
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Hospiteringsavtaler og samarbeidsaktører 
Asker Produkt har pr. 31.12.20  flere gode samarbeidsaktører;  med hele 16 bedrifter innen 
følgende bransjer: 
• Café • Restaurant
• Butikk -  bokhandel og dagligvare • Nettbutikk
• Barnehage • Hundebarnehage
• Kantiner • IT-firma
• Catering-firma • Vaskeri
• Ulike produksjonsbedrifter • Bilpleie
• Renhold

Samarbeidspartnerne tar imot deltakere i arbeidsforberedende trening, når disse er klare til å gå 
ut i ekstern arbeidstrening. Mange av disse bedriftene har mulighet til å ansette dersom deltaker 
gjør en god jobb. Er det behov for språktrening før jobb, kan det være aktuelt med utplassering i en 
bedrift, selv om bedriften ikke kan tilby jobb i etterkant.

Enkelte av våre arbeidstakere ønsker å prøve seg ute i ordinært arbeidsliv. Dette er noe vi støtter 
og legger til rette for. Blant annet tas det opp som eget tema i medarbeidersamtaler og ifm 
oppfølging av satte mål. Noen ønsker å være ute i bedrift en dag eller flere dager i uken, mens 
vi også har de som prøver seg hver dag over noen uker. En av våre arbeidsatakere hadde en fin 
utprøving i ordinært arbeidsliv på McDonald’s i 2020. Men etter noen uker, etter oppfølging og 
vurdering, ønsket arbeidstakeren seg tilbake til Asker Produkt. For tiden er en av våre arbeidstakere 
ute i ordinær bedrift to dager per uke.  

Ken Roger er utplassert to dager i uken hos Asker Bilutleie  
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Tverretatelig samarbeid
Asker Produkt opplever at samarbeidet med NAV lokalt, både i Asker og Bærum, er meget godt.  
Vi setter stor pris på deres tilgjengelighet og vilje til å finne konstruktive og gode løsninger i 
krevende saker. Samarbeidet med NAV sentralt oppleves også å være godt.  Dialog og samhandling 
med Asker kommune og Bærum kommune, inkludert PP-tjenesten, er vi også veldig fornøyd 
med. Det siste året har vi også hatt mye kommunikasjon med Viken Fylkeskommune, dette gjelder 
særlig på området for lærekandidater og lærlinger. Asker Produkt tilstreber også å ha et godt faglig 
samarbeid med de omkringliggende skolene.  Det siste året har vi hatt mye dialog med Bleiker Vgs, 
blant annet om den dyktige praksiseleven som har vært utplassert hos oss. 

Samlokaliseringen i Solbråveien 32 A med Solbrå arbeidssenter er et samboerskap vi trives 
med. Vi ser frem til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med både ansatte og brukere av 
arbeidssentret.

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING (AFT) 
Asker Produkt har pr. 31.12.2020, 12 plasser for kandidater i arbeidsforberedende trening – AFT. 

Hensikt
Arbeidsforberedende trening, er et tiltak i regi av NAV hvor hensikten er å bistå deltakere med å 
komme i jobb eller utdanning. Deltakerne har som regel en litt lengre vei ut i arbeidslivet; dette kan 
skyldes helsemessige utfordringer, dårlig språk, lav kompetanse eller andre utfordringer som kan 
gjøre at det kan være vanskelig å få innpass.

Hvordan AFT gjennomføres
Deltaker starter som regel i intern arbeidstrening hos Asker Produkt. Målet er å gi vedkommende  
opplæring innen et fagområde. En strukturert og persontilpasset avklarings – og opplæringsplan 
legges for hver enkelt basert på de behov deltaker måtte ha. I denne prosessen brukes ulike 
kartleggingsverktøy, samt at all plan for fagopplæring er basert på fagplaner. Etter tre-fire måneder 
skal deltaker ut i arbeidstrening i en ordinær bedrift for å fortsette å utvikle sine ferdigheter. 
Veiledere fra Asker Produkt følger tett opp i samarbeid med ekstern arbeidsgiver. Utplassering i 
ordinær bedrift gjøres ut fra mål om ansettelse i bedriften, dersom deltaker gjør en god jobb.

Dersom deltaker trenger arbeidstrening innen et fagfelt Asker Produkt ikke dekker, kan 
opplæringen skje direkte ute i ordinær bedrift. I disse tilfellene, er et tett samarbeid med veiledere 
fra Asker Produkt viktig. I enkelte tilfeller ønsker deltaker en formell videreutdanning. Veilederne 
bistår da deltaker i prosessen med å finne riktig utdanning og i søkeprosessen for opptak.

AFT kan ha en varighet på inntil ett år i første omgang, og ved behov kan dette forlenges med inntil 
ett år til.

AFT – Godkjente plasser og tildelt ramme
Pr. 31.12.20 har vi avtale om tolv plasser for AFT. Fra 12.10.20 ble antall plasser økt fra åtte til tolv. 
Vi har mottatt tilsagnsbrev for økonomisk refusjon av samtlige plasser.  Pr. måned har vi mottatt kr. 
17.490,- pr. plass. Faktisk gjennomførte månedsverk er på 109,36 som er 102,7% av opprinnelig 
ramme.
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Mål og resultater AFT
Corona-pandemien har påvirket årets resultat, se eget avsnitt. Deltaker som gikk ut i jobb gikk til 
en 100% stilling i kafe.  Av de fem som ikke gikk til aktiv løsning, sluttet fire på grunn av sykdom som 
ikke var forenelig med å stå i jobb.

Det var åtte plasser frem til 12.10.20, og fra 12.10.20 fikk vi fire plasser til.

Ant. plasser Overgang til 
arbeid/utdanning

Andel % som har 
plan innen 4 uker 
etter oppstart

Andel % 
tilrettelagt 
oppfølging 
og skjermet 
arbeidsmiljø

Andel % 
tilrettelagt 
arbeidstrening 
og oppfølging 
i ordinært 
arbeidsliv

Gjennomsnittstid 
fra oppstart 
til ekstern 
arbeidstrening 
starter 

Gjennomsnittlig 
tid i tiltaket

12 17% 100% 50% 50% 17 uker 45 uker

Coronasituasjonen
Corona-pandemien har påvirket forløpet for AFT på flere måter. Alle deltakerne var hjemme fra 
12. mars – 18. mai etter NAVs anbefalinger. Deltakerne ble i denne perioden fulgt opp digitalt 
og via telefon, men de mistet verdifull tid i sin praktiske opplæring. Flere deltakere i opplæring/
trening innen matfaglig arena ønsket og trente for jobb i en kantine. Kantiner ble stengt, og mange 
fast ansatte ble permitterte. Ved slutten av 2020 har mange kantiner ikke startet opp igjen, eller 
drives svært begrenset. Denne situasjonen gjorde at vi måtte se på alternative løsninger for våre 
matfaglige kandidater. Ferskvaredisker i matvarebutikker har hatt en økning i omsetning den 
siste tiden, og vi har inngått arbeidstreningsavtale, i første omgang med en matvarebutikk i Asker 
Sentrum. Der er en deltaker i full gang med en «omskolering» fra kantinearbeid til å håndtere enkel 
matlaging og å lære kundeservice. 

Corona-pandemien har ført til at det er vanskeligere å få deltakere ut i ekstern arbeidstrening og 
jobb på generell basis. For eksempel innen renholds-bransjen, hvor vi har flere deltakere under 
opplæring, har oppdragsmengdene gått ned og det er permitteringer. Dette betyr at deltakerne er 
lengre i intern arbeidstrening/opplæring hos oss. Dette har ført til at våre resultater, når det gjelder 
å få deltakere ut i jobb, er svakere i 2020 enn det de har vært de foregående årene.

DIGITALE VERKTØY 
Som tiltaksarrangør oppfordres Asker Produkt til å utforske og ta i bruk nye eller eksisterende 
digitale verktøy ved tilrettelegging, opplæring eller kvalifisering av den ansatte. Vi har i 2020 hatt 
stort fokus på bruk av digitale verktøy, både for VTA og AFT. 
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Bre�e interne
forkleder

Legge på plass
forkleder

Sortere tøy før rullingMoppe strykerom

Støvtørk strykerom

Kneppe kokkejakker

Resultater 

Hilserunde

Nivå pr. 05.10.2020Nivå oppstart 19.08.2020

Merete jobber med E-plan sammen med Linn, vi ser økt motivasjon og gode resultater   Foto/Illustrasjon: Internt
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E-plan 
Asker Produkt har hatt et spennende pilotprosjekt gjennom året. Vi har testet det digitale 
hjelpemiddelet E-plan. E-plan er en app for nettbrett/smarttelefoner og er utviklet av 
Nevrohabiliteringen ved Oslo Universitetssykehus. Appen er utviklet for å gi personer med 
autisme og utviklingshemming større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i 
eget liv. Vi har valgt å ta i bruk denne appen i Asker Produkt av flere årsaker: Den gir mulighet 
for å lage individuelle planer digitalt, bidrar til økt selvstendighet, trygghet og forutsigbarhet for 
arbeidstakerne. Den sikrer at prosedyrer følges og gir kvalitet i oppgavene. Piloten ble gjennomført 
med én arbeidstaker på renholdsavdelingen. 

Målet for denne ene arbeidstakeren var økt selvstendighet og mestring, samt at arbeidstaker skulle 
stå lenger i arbeidet uten å gå ifra, øke digital kompetanse og øke kvalitet på arbeidet. I ettertid ser 
vi at arbeidstakeren har gått opp ett til to nivåer i 6 av 7 fokusoppgaver. De gode resultatene har 
gitt oss god motivasjon og faglig trygghet til å rulle ut E-plan, og å implementere appen som en del 
av arbeidsdagen til flere av våre arbeidstakere.

Internavisen
Vi har oppgradert vår interne avis, Apropos, med flere medlemmer (arbeidstakere) i redaksjonen 
og mer informativt innhold om nyheter i Asker Produkt. Hver uke samles åtte arbeidstakere 
på redaksjonsmøte hvor vi diskuterer saker, intervjuer ansatte og lager avisen i PowerPoint. 
Alle arbeidstakerne bidrar aktivt med saker, de skriver mye selv og tar bilder. Hensikten med 
internavisen er å dele informasjon, øke digital kompetanse og styrke lese- og skriveferdigheter. 
Avisen kan sees på bedriftens åtte digitale informasjonsskjermer. 

Sosial trening 
Facebook
I Asker Produkt forstår vi viktigheten av sosial trening. Derfor har vi i år etablert en lukket 
Facebook-gruppe, hvor arbeidstakere og ordinært ansatte kan kommunisere. Her har vi hatt flere 
konkurranser, vi deler informasjon, bilder og videoer. Dette øker den digitale kompetansen og 
nettvett-bevissthet. Arbeidstakerne lærer å være sosiale i et digitalt samfunn.

Emil og Adan følger med på hva som skjer på internavisa Apropos.  
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Sosial temagruppe
Sosial temagruppe, eller Ungdomsgruppa som arbeidstakerne helst vil kalle seg, er også ny av året. 
Månedlig samles de unge arbeidstakerne, både VTA- og AFT-tiltaket, for å diskutere, lære om og 
trene på sosiale spilleregler. De trener på samarbeid, konflikthåndtering, regler på arbeidsplassen, 
samt praktiske kommunikasjons- og samarbeidsøvelser. 

Sosial trening er en del av arbeidshverdagen i Asker Produkt. Husreglene våre handler blant annet 
om å hilse, ha det ryddig rundt seg og å snakke pent til hverandre. Eksempler på sosial trening i 
det daglige, er å stå i kø, samarbeid, hygiene, kommunikasjon, kundebehandling, tålmodighet og 
toleranse overfor hverandre. 

Trening og kosthold 
Asker Produkt har et daglig tilbud om variert og næringsrik lunsj til alle ansatte i vår interne kantine. 
Her blir det servert sunne varme matretter, supper, salater og grove brødvarer. Vi har gratis frukt-
ordning for alle ansatte. Vi har også forsøkt å legge inn litt mosjon i hverdagen. Flere turer er gått 
i Asker sentrum med en sunn lunsj utendørs. Turer til lokale gårder, hvor vi har plukket epler og 
rabarbra, har vært en fin kombinasjon, trening og sunn mat. Både arbeidstakerne og ordinært 
ansatte har hatt glede av disse turene!

Sosiale arrangementer 
Asker Produkt har flere sosiale tilsetninger i løpet av året. På grunn av pandemien er flere 
arrangementer avlyst. Likevel har vi klart å gjennomføre noen med godt smittevern. Sosiale 
arrangementer er viktige for arbeidstakernes nettverksbygging. De får sosial trening og blir 
motivert til å bidra til fellesskapet. I år gjennomførte vi den årlige sommerfesten med en meters 
avstand utendørs. Julelunsjen ble avholdt i vår kantine. På disse arrangementene underholder 
mange av arbeidstakerne, og bidrar til stemningsfylte og minneverdige opplevelser. Også i år, på 
siste arbeidsdag før jul ble der servert deilig julegrøt. På grunn av pandemien, kunne ikke nissen 
selv komme på besøk i år. Men på vegne av han ble det likevel delt ut julegaver til alle arbeidstakere 
og ordinært ansatte. Tradisjon tro, ble det det denne dagen også delt ut jubileumsblanketter til 
arbeidstakerne for ansiennitet i Asker Produkt. 

I år ble det et litt annerledes julebord. Det ble en hyggelig julelunsj i kantinen vår med trygge avstander. 
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JEG KAN……. 
En viktig bevis på at arbeidstaker har nådd satte mål, er det vi i Akser Produkt kaller «Jeg kan bevis»

«Jeg kan bevis» er et bevis i form av et diplom som gis arbeidstaker ved oppnådd 
ferdighet/ kompetanse. Dette knyttes til den enkeltes mål og henger ofte sammen med 
selvstendighetsnivåene vi bruker.

Nivå 1.  Fysisk håndledelse for å utføre oppgaven.
Nivå 2.  Arbeidstakeren er avhengig av tett oppfølging for å utføre oppgaven. Én til én jobbing.
Nivå 3.  Arbeidstakeren er avhengig av en viss grad av oppfølging og veiledning for å utføre 

oppgaven.
Nivå 4.  Arbeidstakeren er nesten helt selvstendig i oppgaven. Er kun avhengig av påminnelse hvis 

det stopper opp, eller om det trengs en kvalitetssjekk underveis.
Nivå 5.  Arbeidstakeren utfører oppgaven helt selvstendig.

Det er et mål at alle arbeidstakerne årlig skal kunne oppnå «Jeg kan bevis» uansett funksjonsnivå 
og uavhengig av hvilket tiltak man tilhører.  «Jeg kan beviset» henger høyt, men er ikke uoppnåelig. 
Før beviset deles ut på et av våre Fellesmøter skal «Jeg kan bevis» kvalitetssikres gjennom en test. 
Det er to arbeidsledere (evt. andre fagpersoner) tilstede, som sammen vurderer og godkjenner 
resultatet. I 2020 ble det delt ut 44 «Jeg kan bevis». I forbindelse med flyttingen til nye lokaler 
deltok arbeidstakerne på et «bli kjent og evakuerings» kurs i januar. 30 arbeidstakere fikk «Jeg kan 
bevis for bestått «bli kjent og evakueringskurs». I tillegg til dette ble det delt ut 14 «Jeg kan bevis» 
for andre oppgaver/mål.
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Skilt og tre har til hensikt å gi individuell fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom vår 
produksjon av produkter og tjenester som markedet etterspør. Vi har valgt å satse på langsiktige 
kundeoppdrag med standardiserte produkter, og har valgt tre- og plastskilt, samt gravmarkører da 
dette gir oss gode arbeidsoppgaver, hvor vi kan bruke deler av fagplanene i vår opplæring. Vi er da 
innom fagfeltene gravørfaget, industri- og møbelsnekkerfaget, CNC-operatør, malerfaget samt 
logistikk, salg og service. Vi utfører også diverse spesialoppdrag innen treprodukter, dersom vi ser 
det er i tråd med behovet for utvikling blant medarbeiderne.

ÅRET SOM HAR GÅTT
Skilt og tre har hatt et spennende, men som alle andre, utfordrende år. Vi begynte året med 
barnesykdommer på maskinene våre, som ikke likte den store flyttingen, men med en fabelaktig 
innsats fra alle har vi allikevel klart å levere mange små og store produkter. Alle er kjempefornøyde 
med de flotte store nye lokalene, som har gitt oss mye bedre luft, lys og plass. Vi har vært så 
heldige å ha oppdrag under pandemien, selv om vi merket en liten nedgang i skiltbestillingene. Vi 
har fått gode tilbakemeldinger fra gravferdsbransjen på at vi har vært en pålitelig leverandør, selv 
da de store bestillingene kom, fordi de fryktet vi skulle bli stengt. I år er det enda flere som har hatt 
nytte av de flotte skiltene våre, da vi har vært med å skilte de store turistdestinasjonene, som Norge 
valgte da ferie utenlands ble vanskelig. Vi har laget skilter til Pilegrimsleden, Aurlandsdalen, opp mot 
Prekestolen og Flyktningeruta bare for å nevne noen, og vi føler at vi er med i dugnadsarbeidet 
med å senke terskelen for bedret folkehelse.  Den store flytteboomen i år, har vi også hjulpet 
til med, da mange har bestilt postkasseskilt til sin nye adresse. Vi laget også et nytt spennende 
produkt, da alle måtte finne ut hvor lang en meter egentlig er, og Koronastaven ble raskt et 
atraktivt produkt. 

Vi har også hatt mye celebert besøk hos oss; Ola lærte LO-leder Hans-Christian Gabrielsen å male 
skilt, Audun laget postkasseskilt sammen med sosial- og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
Malin, Mari, Audun og Oscar fortalte NRK Østlandssendingen hvor bra deres ide om en-meters-
stav var, og TV2 sendte en reportasje på God morgen Norge om de fine arbeidsoppgavene våre. 
Hele avdelingen tok også vel imot generalsekretæren i DNT ; Dag Terje Klarp Solvang, da han ville 
se hvem som lager de flotte skiltene for dem.  

Skilt & TreSkilt & TreSkilt & Tre

LO leder og Ola NRK og Malin
Dag Terje maler skilt

Torbjørn og Audun
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På skilt og tre har vi trent og terpet på detaljer i opplæringen, og alle har økt sin kompetanse i år. 
Bare det å komme tilbake etter nedstengingen av landet, trengte litt øvelse, da det er lett å glemme 
det man kan. Men vi vil trekke frem noen eksempler vi har lyst til å juble litt for i år. 

Eirik har jobbet mot fagplanen i gravørfaget og kan nå helt selvstendig lage design og oppsett, 
samt gravere tekst og symboler etter gjeldende standarder og kundens bestilling. Han er godt kjent 
med den nasjonale standarden, og han er nå så selvstendig at han kan få bestillingen og produsere 
på egen hånd, samt kontrollere sitt eget arbeid. Han hadde en «eksamen» i dette før jul, da dette 
var årets mål, og fikk «Jeg-kan-bevis» på at dette er oppnådd. Eirik kan nå skryte av at han har 
mange av sine skilt på plass, blant annet på DNT sine fjellruter, da Erik laget mange av disse i 
sommer. Eirik er også veldig åpen for nye utfordringer, så ved behov hender det at Eirik også lærer 
litt om snekker- og malerfaget, så neste år legges lista kanskje enda litt høyere. Han har også jobb 
hos Joe Silver communication to dager i uka. Der får han dekket sitt ønske om å utføre enda flere 
IKT-oppgaver. 

Ken Roger har et ønske om å få jobbe med noe bil-relatert, samt å kunne oppgavene så 
selvstendig som mulig. Han har i år hatt en jobb hos Asker Bilutleie to dager i uka, hvor han får mye 
skryt for den gode jobben har gjør med å klargjøre, vaske og skifte dekk. Han er også en effektiv 
medarbeider i moseproduksjonen, vi gjør for vår kunde «Wall-It», de andre dagene hvor han er 
her på Asker Produkt, og han kan jobben best av alle. Han både setter i gang, velger rett materiale 
og produserer selvstendig. Ken Roger utfører også kvalitetssjekk og er den beste av oss til å holde 
orden og å rydde etter seg. Hans produksjon henger nå på veggene, som dekor, blant annet hos 
Squeeze-kjeden og mange andre virksomheter. Ken Roger er også i gang med en iPad for å kunne 
dokumentere sitt eget arbeid digitalt. 

Ola er vår spesialist på gravmarkører. Vi er så heldig å ha store kunder som Jølstad, Heder og 
Fonus, samt mange andre gravferdsbyråer rundt i hele landet. Disse er avhengige av midlertidige 
gravmarkører og navneplater fra oss. Disse sendes ut daglig, og Ola hadde som mål å kunne denne 
produksjonen fra a til å. Her er det mange oppgaver som skal læres og huskes. Fra materialene 
kommer inn som plater og freses ut på CNC-maskin, via grunning, pussing, sprøytemaling og til 
slutt pakking og utsendelse til kunden. Ola bidrar i hele denne prosessen, og spesielt innen pakking 
og sprøytemaling, har han hevet sin kompetanse i år. Han har vært en stor bidragsyter til at vi har 
klart å levere hele 4200 forskjellige markører i år.  Ola har mål som omfattes av mange fagplaner. 

Vi er stolte av å være leverandør til denne bransjen, da vi synes dette er et produkt som viser at 
dette er en del av livet, og som verdsettes i en kanskje litt tung tid.  

Her er Ola igang med grunning av kors. Dette er en av mange prosesser man må kunne for å produsere et kors fra A-Å.  
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HOVEDKJØKKEN
I januar 2020 flyttet vi inn i nye lokaler i Solbråveien 32A, og i forbindelse med flyttingen oppsto 
det en del endringer. Vi fokuserte på en trygg og god overgang for arbeidstakerne våre, vi måtte 
lære mange nye rutiner, bruk av nye maskiner og hjelpemidler, og ikke minst lære å kjenne de 
nye lokalene godt. Vi har nå høy trivselsfaktor, med mye moro og latter, og alle liker det nye flotte 
kjøkkenet vårt.

Den gode fremdriften og utviklingen fortsatte til begynnelsen av mars - da ble vi kjent med 
corona-viruset. Med bakgrunn i nasjonale føringer bestemte vi at ingen arbeidstakere skulle jobbe 
i perioden 12. mars til 17. april. Etter det og ut året har det blitt gjort individuelle vurderinger av 
hvem som kan være på jobb og i hvilken grad. Smittevern, sikkerhet og nasjonale anbefalinger har 
dannet grunnlaget for vurderingene.

Det nye hovedkjøkkenet er Asker Produkt sitt matfaglige hjerte; vi lager hjemmelaget mat, som blir 
servert og solgt på våre tre kantiner og i vårt bakeri. Vi tar også imot cateringoppdrag fra bedrifter 
og privatpersoner. Vi leverer ut ifra konseptet “Ekte og enkelt”, her fokuserer vi på råvarer av høy 
kvalitet, og moderne tilberedingsmetoder, med nærproduserte og lokale råvarer. 

Den 19. februar fikk vi besøk av Wenche fra God morgen Norge, og det ble laget en reportasje om 
bakeriet. Denne ble sendt på TV2. Her fikk vi vist frem våre fastelavensboller og brødvarer. Selveste 
Wenche ble lært opp i hvordan vi lager Schakenda-boller. Hun sa til slutt at det nok er bedre om 
Jonas lager disse bollene selv. 

Mat & CateringMat & CateringMat & Catering

Wenche og God Morgen Norge på besøk på kjøkkenet.  
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På vårt hovedkjøkken har vi fire avdelinger; bakeri, konditori, catering og kantina Go’Biten.

Bakeri
Her jobber bakerileder Laurent og baker Jonas, to lærlinger Emilie og David og en lærekandidat Pål. 
Lærlingen Lise gikk opp til fagprøve den 18. juni og hun besto med godt. Hun var vår første lærling, 
som fikk ta fagprøven i de mye lokalene. Lærekandidaten Pål begynte hos oss i august, og i løpet av 
høsten har han blant annet lært å lage scones; han finner frem råvarene, veier opp, kjører deigen til 
oppdeling, steker og pakker for levering. I perioden 13.-16.desember satte vi nye rekorder; vi solgte 
30 kg ferdig lussekattedeig, til skoler i Asker, og lagde over ca 2000 ferdige lussekatter til kundene 
våre!

Konditori
I avdelingen jobber konditorileder Erik, samt Ellen. Til jul 2020 lagde vi julekaker selv og dette ble 
en stor suksess. De tre arbeidstakerne Live, Felix og Regine jobbet godt sammen, og de lagde 200 
esker Serina-kaker, 75 esker Peppernøtter, 250 esker Berlinerkranser, 80 esker Kokosmakroner, 
150 esker Tyske skiver og 100 poser Kransekakestenger. Vi hadde ikke en eneste eske igjen da vi 
stengte til jul lille julaften. I løpet av året hadde vi besøk fra Fagforbundet i LO og da fikk vi vist frem 
vår kransekakeproduksjon.

Cateringavdelingen
På avdelingen jobber arbeidsleder Minna og fem arbeidstakere; Adan, Abdigani, Jon, Henrik 
og Emil. Vi fikk også en ny lærekandidat, Mateo, som begynte i august.  Avdelingen består av 
varmtkjøkken og koldtkjøkken. Arbeidstakerne og Mateo jobber aktivt med å produsere varmmat 
til lunsjen i kantinene våre; supper og varmretter fra ulike land og kulturer blir laget med presisjon 
og nøyaktighet. På koldtkjøkkenet lager vi hver dag deilige snitter, høye smørbrød, sunne salater og 
spennende wraps.

På høsten 2020 startet vi et prøveprosjekt og samarbeid med M/S Donna, hvor vi lager 
kongekrabbekraft av kongekrabbeskall og friske rotgrønnsaker. Bærekraft, miljø og selvsagt kvalitet 
er nøkkelord i produksjonen, den ferdige kraften har blitt testet og godkjent av noen av Norges 
fremste kokker. Salg til storhusholdning og dagligvare er planlagt i nær fremtid.

Viktig å få oversikten når det er store leveranser som skal ut.  



Årsrapport 2020, del II

20

Kantinen Go’Biten
Vår personalkantine er godt besøkt, og vi setter stor pris på å kunne gi tilbud om varmmat og 
kalde retter til lunsj hver dag. Den gode maten og servicen her gjør lunsjen til dagens høydepunkt 
for mange. Kantinen er en god treningsarene der arbeidstakerne får øve seg på kundeservice, 
stå i kassen, servere mat og utføre renhold. Arbeidstaker Sorosh er fast tilknyttet kantinen, og i 
den mest hektiske lunsjtiden får han hjelp av en annen arbeidstaker fra kjøkkenet. Topp service, 
fantastiske produkter og god hygiene er det vi strever etter å levere. Vi er samlokalisert med  
Solbrå Arbeidsenter, og det er svært hyggelig å se at de også benytter seg av kantinen og 
lunsjtilbudet vi har. 

DEN GLADE BAKER
Bakeriutsalget, Den Glade Baker, er vårt «synlige flaggskip i Asker». Det ligger sentralt i Strøket 
og tilbyr i tillegg til utsalgsvarer også servering for inntil 48 gjester. I 2020 har vi pga. av corona-
pandemien  redusert antall sitteplasser til 34. Dette har selvsagt påvirket salget vårt, men det  
har vært nødvendig ut fra smittevernhensyn.  Den Glade Baker var stengt i perioden 16. mars til 
14. april. I denne perioden snudde vi oss rundt og startet “DRIVE THROUGH” av brød og bakevarer. 
Kundene kunne da bestille via nettet, og så komme i bil utenfor butikken og få levert varene uten å 
gå ut av bilen.

Vanligvis arrangerer vi  «Bakerens marked» fire ganger pr. år rett utenfor Den Glade Baker. Dette 
er et bodsalg, med fokus på et eller flere enkeltprodukter fra vårt sortiment, gjerne sesongpregede 
produkter. Arbeidstakerne setter stor pris på å være med på Bakerens marked. Arbeidsleder Mio gir 
alltid opplæring av arbeidstakerne i forkant av salgsdagen. De lærer da kundeservice; hva man skal si 
og hvordan ta betaling.

Sorosh gjør klar varmmat til lunsjen i Go’Biten, internkantinen vår.  
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Samarbeid med varmestua
Det er hyggelig at vi femte året på rad samarbeider med Varmestua til Kirkens Bymisjon. Ved 
stengetid hentes produkter som har blitt til overs og de serveres til Varmestuas gjester. 

Hver jul auksjonerer vi bort en marsipangrisfamilie. I år ble det en annerledes auksjon og 
givergleden var stor at vi fikk vi inn hele kr 30.000,-. Pengene gikk til Alternativ Jul i år også.

Aleksander har jobbet på Den Glade Baker i siden 2019, og han startet som AFT-kandidat. I 2020 
fikk han en VTA-plass, Han har utviklet seg i rollen som kafe- og bakeri-medarbeider. Han tar i mot 
kunder, står i kassen og fyller på disken. Han stortrives og er veldig glad for fast jobb hos oss. Hans 
mål i 2020 var blant annet å glasere skolebrødene, som selges på Den Glade Baker. Dette målet 
klarte han med glans og fikk “Jeg kan bevis”.

Produktutvikling
2020 var året vi alle måtte tenke nytt og være fleksible. Det var i perioder ikke lov å være flere enn 
fem venner sammen, så vi lanserte fem-biters marsipankake og fem-biters sjokoladekake.  
“Den lille kaken til det lille selskapet” Dette ble stor suksess og denne størrelsen ble veldig populær. 
Bedrifter kjøpte til sine ansatte på hjemmekontor, samt at kakene ble solgt til 17. mai feiringen.

“Den lille kaken til det lille selskap” ble en stor suksess.   
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KANTINEDRIFT FOR WÄRTSILÄ OIL & GAS
Her jobber en arbeidsleder sammen med tre arbeidstakere. Dette er en flott treningsarena, som 
bidrar til at arbeidstakerne opplever mestring og trygghet gjennom utførelsen av sine oppgaver. 
Kantinedrift gir en viss form for forutsigbarhet, noe som gjør at vi kan ha et langtidsperspektiv på 
meny. Planleggingen er enkel, da det er det samme som skal gjøres hver dag og antall gjester er 
nesten det samme. Vi driver kantinen til Wärtsilä Oil and Gas på 15. året. Hver dag er det 180-200 
kantinekunder som spiser hos oss.  Vi fokuserer på sesongvarer og tilpasser menyen i forbindelse 
med høytider. 

2. mars ble det påvist coronasmitte hos en som jobber i bygget. De ansatte ble sendt til 
hjemmekontor, og kantinen vi drifter ble stengt. Våre arbeidstakere og ansatte ble overført til 
hovedkjøkkenet. Kantinen åpnet igjen rett etter sommeren til alles glede, men den ble dessverre 
stengt igjen 1. desember. Vi gleder oss til å starte opp igjen så snart coronasituasjonen tilsier at vi 
kan åpne. Wärtsilä er vanligvis en arena med stort tempo og mange kunder, 

KANTINEDRIFT FOR AVA EIENDOM, HVALSTAD
Vi driftet to kantiner for AVA eiendom i Nye Vakås vei nr. 64 og nr. 80. Kantinen i 64 åpnet vi i 
august 2018. Vi valgte å avslutte driften av denne kantinen 1. desember 2020 med bakgrunn i lavt 
antall gjester, som en følge av corona-pandemien. 

Nye Vakås vei 80, åpnet vi for tre år siden. Kantinen har hatt færre gjester da mange har hatt 
hjemmekontor, men vi har fortsatt å holde den åpen. Corona-pandemien har fått oss til å tenke 
nytt og legge om driften. Det har blitt innført nye rutiner, som å lage posjonssalater, smøre og 
pakke inn påsmurt, pakke rundstykker, påleggsfat og kuverter med ulike pålegg. Vi har servert 
varmmat i steden for at gjestene forsyner seg selv.  Kantinen i Nye Vakås vei 80 har i 2020 hatt  
i snitt 10-30 gjester daglig. 

Vung startet hos oss i 2017, og har vist stor interesse og lært mye om å lage mat. I løpet av dette 
året har hun fått “Jeg kan bevis” for å forberede suppe til servering i kantinen.

Her er Vung og arbeidsleder Nina utenfor kantinen på Hvalstad. Vung holder en stor krukke med syltet rødløk som hun har lagd fra bunn av. 
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Avdelingen har ansvaret for renhold, drift av lokaler, vask av arbeidstøy, transporttjeneste av 
produkter ut til kunder, bilpleie av firmabiler, samt bedriftens moseproduksjon. Vi har både 
arbeidstakere (VTA) og kandidater (AFT) i arbeidstrening. 

I 2020 koordinerte avdelingens leder hele flytteprosessen, fra gamle til nye lokaler, med 
regelmessig oppfølging av byggherre/utleier parallelt. Gjennom hele året har det i denne 
sammenheng vært avhold regelmessige møter og befaringer, for å sikre god drift og oppstart i nye 
lokaler.

Samlokaliseringen i nytt bygg, innebærer også møteplasser med Solbrå arbeidssenters ledere 
for å avstemme drift av fellesarealer, og hvordan vi kan samarbeide og sikre gode tjenester og 
kommunikasjonsflyt i hele bygget. 

TRANSPORT
Transportavdelingens hovedoppgave er å kjøre ut og levere ferdig produserte varer fra Asker 
Produkt til kunder i vårt nærområde. Avdelingen består fast av Mio og arbeidstaker Elias, men 
flere arbeidstakere har vært med på transportoppdrag gjennom året.  Produktene kommer fra 
mat-arenaen, skilt- og treproduksjon, moseproduksjon, makuleringstjenester og vaskeritjenester. 
Vi tar også henteoppdrag, primært av råvarer og utstyr som skal brukes til å fremstille ferdige 
varer. I tillegg, har vi ansvaret for salgsaktivitetene når det arrangeres Bondens marked i Asker 
sentrum eller Bakerens marked utenfor Den Glade Baker. Før markedsdager har vi gjennomført 
HØPPA salgskurs for alle arbeidstakere som jobber disse dagene. Markedsdager med tilhørende 
salgskurs er populært, og det er stadig flere arbeidstakere (fra alle avdelinger i Asker Produkt) 
som gjennomfører kurset. Kurset er en forutsetning for å kunne jobbe på et av markedene i Asker 
sentrum. Bevisstgjøring og kompetanseheving medfører bedre trivsel og høyere økonomiske 
resultater. Samtidig, og kanskje viktigst, synliggjøring av arbeidstakere fra sin beste side i Asker 
sentrum. Flere har mottatt «Jeg kan bevis» for sine resultater disse dagene.

Vi har også videreutviklet salgskurset som holdes før markedsaktivitetene. Salgskurset består av 
tre deler. Høppa: som er vår standard for hvordan vi skal oppføre oss mot kundene våre, Basic: som 
sier litt om hygiene og Selma: som er standarden for hvordan standen vår ser ut og hvordan vi skal 
oppføre oss mot hverandre. 

Året startet hektisk med mange leveranser for mat-avdelingen, mange kunder og til tider store 
cateringleveranser som måtte koordineres nøye, for at de skulle kunne leveres kunden til riktig tid. 
Mesteparten av all transport dreide seg om utkjøring av mat.

Drift & InternserviceDrift & InternserviceDrift & Internservice



Årsrapport 2020, del II

24

Så kom Corona-pandemien. 
Smittevernstiltakene myndighetene innførte, gjorde at mange av våre kunder og deres kantiner 
stengte ned matservering, som igjen resulterte i at oppdragene våre ble færre.

Vi innførte strengere rutiner ute hos kundene; med bruk av munnbind og leveringer ved 
inngangsdør. Vi unngikk kontakt, og all kommunikasjon med kundene ble gjort med minimum en 
meters avstand. 

Færre matleveringer ble fort erstattet med leveringer for Skilt/tre avdelingen. Til å begynne med 
besøkte vi kun kunder i Asker og Bærum, men etter hvert leverte vi varer også til Oslo, Østfold 
helt ned til Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. Det vi har merket, er at Skilt/tre-kunder blir svært 
glade for å møte oss. Vi slår av en prat, og forteller litt om hvordan vi jobber og alt hva vi kan 
tilby. Vi frister med å dele ut cateringmenyen. Kanskje de bestiller en kake neste gang de trenger 
gravmarkeringer. Stadig hyppigere og større bestillinger i moseproduksjonen til oppdragsgiver 
Wall-it medfører flere leveringer til lageret på Grini næringspark, men vi har også levert ferdige 
moselogoer direkte ut til Wall-it sine kunder.

Elias trives i jobben som sjåfør, han har blitt en pliktoppfyllende og stolt ambassadør for Asker 
Produkt. Han tar ansvar og alle leveranser gjennomføres etter HØPPA-standard. Fra å levere kun 
til en og en kunde kjører Elias nå flere leveranser på samme tur. Han lager kjørelister, kontrollerer 
matkvaliteten og at han får med alle varene til de forskjellige kundene. Vi bruker googlemaps for å 
finne raskeste vei til og mellom kundene. Dette arbeidet har medført at vi på transportservice har 
blitt mer effektive og fått økt kapasiteten betraktelig.

Sjåføren Elias klar for å levere varer rundt i nærområdet.  
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RENHOLD OG VASKERI
Renholdsgruppen består av fire arbeidstakere på fulltid, og en arbeidstaker som jobber en dag i uka. 
Vi har i 2020 hatt flere AFT kandidater inne til opplæring og arbeidstrening. Det daglige arbeidet 
ledes av husøkonom Linn.  Målet har vært og er å sørge for kvalitativt godt renhold av egne lokaler 
og rent tøy til alle ansatte i Asker Produkt. Vi har hatt mange prosjekter på gang. Dette til tross for 
en annerledes oppstart på et nytt år. Det som har tatt mest tid i 2020 er flytting til nytt bygg og 
corona-pandemien. 

Renholdsgruppen flyttet over i det nye bygget 2. januar, og i løpet av to dager var vi i full drift med 
både renhold og vaskeri. Det har gått med mye tid til planlegging av renholdsplaner med ulike 
frekvenser og metoder til de ulike lokasjonene. Dette ble gjort i forkant av flyttingen, noe vi har hatt 
god nytte av. Teori og praksis er to forskjellige ting, så alt ble ikke som opprinnelig planlagt, men 
det er helt greit når resultatet ble så bra. Mye tid har også gått med til å forberede arbeidstakere på 
flyttingen. Alle har tatt flyttingen med stor ro og trygghet. Å utføre renhold på samme sted i mange 
år, er noe helt annet enn å utføre det et nytt sted - uavhengig av om bygget er nytt eller ikke. Men 
dette har også gått greit da vi satte av tid til opplæring og tilrettelegging. 

Alle i Renholdsgruppen har sin ukeplan. På denne måten kan vi kvalitetssikre og ha god oversikt 
over utført renhold. Ny gulvvaskemaskin har gjort at vi har økt vår kapasitet, og ikke minst 
kvalitet. To arbeidstakere har som jobb å benytte denne tre dager i uken. Bruk av maskiner er noe 
arbeidstakerne synes er spennende og alle får prøve.

Da corona-pandemien kom ble det en ny omstilling. Ansatte og bygget er blitt godt ivaretatt under 
pandemien. Vi har utført renhold og desinfeksjon med økte frekvenser. Kunnskap og erfaring fra 
tidligere arbeid med smitte, ga trygghet til at alt renhold har blitt utført etter beste standard. Vi har 
fokusert på håndhygiene, riktig bruk av hansker og riktig renhold på sanitærrom. 

Mi sikrer at alle flater blir vasket og desinfisert for å begrense fare for smitte.   
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For å kartlegge hver og en har vi tatt i bruk kompetansekort. Det er et målbart system med 
poengsum som forteller hvor mye kunnskap som er på plass. Alle har vært sitt kort. Gjennom 
observasjon kartlegges nå-situasjonen, og i samarbeid med arbeidstakerne, settes mål for 
kommende år. Kompetansekortene tar utgangspunkt i fagplanen innen renhold og vaskeri. En 
vaskeriprosess hos oss består av hele 16 arbeidsoperasjoner. Det er lett å tro at å vaske tøy er kun å 
vaske og tørke. Ut fra disse 16 punktene får arbeidstakeren en score fra en til fem. Nivået evalueres 
hver tertial, og målet er å øke den totale summen i bunn, for hvert tertial.

Vi har i løpet av året gjennomført kurs i vask av sanitærrom. Dette sammen med daglig trening har 
gitt resultater. Resultatene dokumenteres ved økt score på kompetansekortet. Arbeidstakerne kan 
nå utføre renhold av sanitærrom etter fagplan. 

Et annet prosjekt, som er gjennomført i 2020, er E-plan, et digitalt planverktøy for å fremme 
forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning. Arbeidstakeren har en Ipad med sin egen 
arbeidsplan. Her vises bilder av dagens oppgaver og når en oppgave er utført krysses denne av, og 
ny oppgave kommer opp på skjermen. Her kan man legge til tekst og lydfil i tillegg til de aktuelle 
oppgavene. Planen tilpasses individuelt da alle har ulike behov. Dette var og er i tråd med fokuset på 
å ta i bruk ny teknologi. 

Pandemien har gjort oss alle i avdelingen mer fleksible. Vi har øvd mye på at vi alle må jobbe etter 
de krav som oppstår. Behovene vi har innen renhold og forebygging av smitte har endret seg. Da 
kan vi ikke nøye oss med kun å følge opprinnelig dagsplan. Arbeidstakerne har tatt dette på strak 
arm. Vi har spart oss litt arbeidstid på vaskeritjenester grunnet mindre bemanning og stengte 
kantiner. Denne tiden har gått med til renhold. Renholdsgruppen har i 2020 fått sitt første eksterne 
vaskerioppdrag. Kunden er Bergans, og for de vasker vi utleietøy og klær til redesign.

Når det hopet seg opp med klesvask var Mari så heldig at hun fikk hjelp av Torbjørn.  
Linn var litt skeptisk, men hun så at Mari var grundig i opplæringen.  
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Seniorsenteret er et kommunalt tilbud i Asker kommune. Vi har nå holdt på i tre år. Senteret er 
et viktig ledd i vår seniorpolitikk, og Seniorsenterets formål er å bidra til at arbeidstakeren skal 
kunne stå lenger i arbeid. Dette gjøres gjennom gode tilpassede arbeidsoppgaver og tilknytning til 
arbeidsplassen.

Målet er å opprettholde livskvalitet og arbeidsevne ut fra den enkeltes funksjonsfall og helse.

Seniorsenteret skal legge til rette for at hver enkelt deltaker får individuelle oppgaver, variasjon, 
fleksibilitet og en tilrettelagt arbeidstid. Syv personer har p.t. kommunalt vedtak om plass 
på Seniorsenteret. Den tette oppfølgingen og tilretteleggingen deltakerne får gjør at vi ser 
helsegevinster og generelt økt livskvalitet.

Noen av deltakerne har også opprettholdt noen av sine tidligere arbeidsoppgaver i Asker Produkt 
sin vare- og tjenesteproduksjon. Dette tilpasses da, og kombineres med arbeidsoppgavene på 
Seniorsenteret.

SeniorsenteretSeniorsenteretSeniorsenteret

Henning gjør finpussen på en rund ramme som er lagd på snekkeravdelingen.  
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Fra desember 2019 flyttet vi inn i nye flotte lokaler. Der vi tidligere hadde hatt lite arbeidsrom fikk 
vi nå et stort rom og eget makuleringsrom. Flere seniorer har inneværende år tatt i bruk I-pad.  
De brukes til planlegging, tilrettelegging av oppgaver og på sosiale medier.

Hovedarbeidet i 2020 har vært makulering og moseproduksjon. Utover det, har seniordeltakere 
bistått med etikettering på konvolutter, rensing av navneplater, legge folie på treskilt og bidratt med 
hjelp i renholdstjenester ved behov. Alle oppgavene våre er en del av Asker Produkt sine vare- og 
tjenesteproduksjoner.

Når det gjelder moseproduksjon har vi i år utvidet med en ny oppgave i ferdigstillelse av produkter 
som kunden har bestilt. Dette har vært pussing av trerammer, og det har gitt enkelte deltakere nye 
oppgaver og mer variert arbeid.

Selv om vi har hatt et annerledes år, er vi veldig stolte over at vi satte ny rekord for 
moseproduksjonen i 2020.

Vi opplever at seniortilbudet gir deltakerne våre en økt livskvalitet, arbeidsinkludering 
og et godt tilrettelagt arbeid ut i fra den enkelte sitt behov. Vi har også gjennomført en 
tilfredshetsundersøkelse som vi opplever understøtter dette.

Aurora og Kjell Arne tar ut stifter, binderser og annet så alt er klart for makulering.  
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Faksimile: FriFagbevegelse.no 19.01.2020. Fortsetter neste side...

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ved Asker produkt AS:

Bare to av ti utviklingshemmede er i arbeid. Ola (43) er en av de heldige
Ola Riise har vært på samme arbeidsplass i 20 år. – Hvorfor skal man ha fri når man har en jobb å gå til?
Helge Rønning Birkelund
helge@lomedia.no

Publisert 29.01.2020 11:58
Oppdatert 29.01.2020 11:58

De siste 20 årene har Asker produkt AS vært Ola Riises arbeidsplass.

Asker produkt AS er en VTA-bedrift. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir arbeidstilbud

i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid i det ordinære arbeidslivet. Asker produkt AS

har 36 plasser tilknyttet VTA.

Tirsdag var arbeidsplassen forsterket med re hjelpere, med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Hege Espe fra

Fellesforbundet i spissen.

Fadder på bursdag

Hver dag fra klokka 09 på morgenen er Ola Riise på plass i skiltavdelingen. Det vil si, han kommer alltid en halv time før.

Han synes det er kult å jobbe der. Og møter opp hver eneste dag.

– Hvorfor skal man ha fri når man har en jobb å gå til, sier Ola Riise til FriFagbevegelse.

Han klarer 60 kors om dagen. Med grunning og to strøk. Og han har skikkelig orden på sakene.

– Man må jo være nøyaktig, mener han.

Tirsdag, på sin egen 43-årsdag, sjefet han over LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. LO-lederen var litt pratesyk, og Ola

trippet da han ventet på sin arbeidskraft. Han synes LO-lederen klarte seg bra, men at han brukte litt lang tid.

Helge Rønning Birkelund

– Og han må nok øve mer. Men det han gjorde ble nt, innrømmer han.

Helt nye lokaler

Asker produkt har yttet inn i nye lokaler. Det liker ikke Ola.

– Jeg trivdes bedre i de gamle lokalene. Jeg savner dem, sier han.

Arbeidslederen hans, Trond Sverre Teigen synes ikke det er veldig rart.

– Arbeidsgruppen vår er ofte veldig vare for forandringer. Det tar nok en stund før de venner seg til nye lokale. Men det

kommer til å gå seg til, sier han.

Han skamroser Ola for hans arbeidsinnsats og innstilling.

– Ola er arbeidsom. Det dekker nok opp det meste. Han har stort sett godt humør. Ellers har han utfordringer som alle

andre arbeidstakere har. Han sier selv at han har noen dårlige dager innimellom. Men det er blitt litt bedre etter at vi

startet med en smilefjesordning, sier Trond Sverre Teigen.

Han kaller arbeidsstokken på Asker produkt som uunnværlige.

– De er helt fantastisk. De har en arbeidsmoral en hel del andre i samfunnet burde lære av. Samfunnet går glipp av mye

med alle som sitter på arbeidsstuer eller hjemme i leiligheten sin, mener han.

Bedriften omsetter for 32 millioner kroner og får 60 prosent av sine inntekter inn fra sin kommersielle virksomhet. De

har en egen skiltavdeling, driver konditori, bakeri og cateringvirksomhet.

For få plasser

Politisk snakker «alle» om å satse på tilrettelagte arbeidsplasser, men faktum er at åtte av ti utviklingshemmede ikke er i

jobb, ifølge tall fra Forbundet for utviklingshemmede og AVSL (Arbeidsgiverorganisasjonen for Vekst- og

attføringsbedrifter).

Hans-Christian Gabrielsen etterlyser en jobbgaranti fra regjeringen.

Han lot seg også imponere av besøket på Asker produkt.

– Her har de helt nye lokaler, og en ott arbeidsplass. Det er lyst og romslig og god plass. Jeg ser på alle som jobber her at

folk trives. Hvis du vil treffe folk som står opp tidlig om morgenen, må du reise hit. De er på plass i bakeriet klokka 05.00,

sier han til FriFagbevegelse.

– Dette er arbeidsplasser som det er stort behov for. Det er 5.000 plasser i manko i forhold til etterspørselen. Vi har bedt

om og etterlyst en opptrappingsplan for å sikre at de som vil og kan jobbe får et tilbud om det. Her ser du hvor viktig det

er, sier Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

– Asker produkt og de andre vekstbedriftene leverer også varer og tjenester som samfunnet trenger, legger han til.

Må legge til rette

– Dette må regjeringen følge opp økonomisk. Gjennom statsbudsjettet må det bevilges penger slik at disse bedriftene

får rammer som harmoner med etterspørselen. Vii trenger en kraftig satsing slik at vi får ere tiltaksplasser, og at de

som ønsker å jobbe får en mulighet til det. Det hjelper ikke å få utdanning hvis du ikke har et tilbud i den andre enden,

mener LO-lederen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Hege Espe fra Fellesforbundet kk prøve å lage skilt. Ola Riise følger med.

Per Thoresen er styreleder for bedriften, som eies av Asker kommune.

– Det er utrolig godt å se den arbeidsgleden som utvises her og den livskvaliteten de som jobber har. Her opplever de

mestring, læring og et godt arbeidsmiljø, i stedet for å sitte på boligene sine og være inaktive. Mange som jobber her

hadde også klart seg veldig bra i det ordinære arbeidslivet, mener Thoresen.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Statlig arbeidsrettet tiltak som gir et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få

arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet (Forskrift om arbeidsmarkedstiltak).

Formålet med VTA er å gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvali sering og

arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne.

Deltakerne får et tilpasset arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging.
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Faksimile: FriFagbevegelse.no 19.01.2020

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ved Asker produkt AS:

Bare to av ti utviklingshemmede er i arbeid. Ola (43) er en av de heldige
Ola Riise har vært på samme arbeidsplass i 20 år. – Hvorfor skal man ha fri når man har en jobb å gå til?
Helge Rønning Birkelund
helge@lomedia.no

Publisert 29.01.2020 11:58
Oppdatert 29.01.2020 11:58

De siste 20 årene har Asker produkt AS vært Ola Riises arbeidsplass.

Asker produkt AS er en VTA-bedrift. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir arbeidstilbud

i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid i det ordinære arbeidslivet. Asker produkt AS

har 36 plasser tilknyttet VTA.

Tirsdag var arbeidsplassen forsterket med re hjelpere, med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Hege Espe fra

Fellesforbundet i spissen.

Fadder på bursdag

Hver dag fra klokka 09 på morgenen er Ola Riise på plass i skiltavdelingen. Det vil si, han kommer alltid en halv time før.

Han synes det er kult å jobbe der. Og møter opp hver eneste dag.

– Hvorfor skal man ha fri når man har en jobb å gå til, sier Ola Riise til FriFagbevegelse.

Han klarer 60 kors om dagen. Med grunning og to strøk. Og han har skikkelig orden på sakene.

– Man må jo være nøyaktig, mener han.

Tirsdag, på sin egen 43-årsdag, sjefet han over LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. LO-lederen var litt pratesyk, og Ola

trippet da han ventet på sin arbeidskraft. Han synes LO-lederen klarte seg bra, men at han brukte litt lang tid.

Helge Rønning Birkelund

– Og han må nok øve mer. Men det han gjorde ble nt, innrømmer han.

Helt nye lokaler

Asker produkt har yttet inn i nye lokaler. Det liker ikke Ola.

– Jeg trivdes bedre i de gamle lokalene. Jeg savner dem, sier han.

Arbeidslederen hans, Trond Sverre Teigen synes ikke det er veldig rart.

– Arbeidsgruppen vår er ofte veldig vare for forandringer. Det tar nok en stund før de venner seg til nye lokale. Men det

kommer til å gå seg til, sier han.

Han skamroser Ola for hans arbeidsinnsats og innstilling.

– Ola er arbeidsom. Det dekker nok opp det meste. Han har stort sett godt humør. Ellers har han utfordringer som alle

andre arbeidstakere har. Han sier selv at han har noen dårlige dager innimellom. Men det er blitt litt bedre etter at vi

startet med en smilefjesordning, sier Trond Sverre Teigen.

Han kaller arbeidsstokken på Asker produkt som uunnværlige.

– De er helt fantastisk. De har en arbeidsmoral en hel del andre i samfunnet burde lære av. Samfunnet går glipp av mye

med alle som sitter på arbeidsstuer eller hjemme i leiligheten sin, mener han.

Bedriften omsetter for 32 millioner kroner og får 60 prosent av sine inntekter inn fra sin kommersielle virksomhet. De

har en egen skiltavdeling, driver konditori, bakeri og cateringvirksomhet.

For få plasser

Politisk snakker «alle» om å satse på tilrettelagte arbeidsplasser, men faktum er at åtte av ti utviklingshemmede ikke er i

jobb, ifølge tall fra Forbundet for utviklingshemmede og AVSL (Arbeidsgiverorganisasjonen for Vekst- og

attføringsbedrifter).

Hans-Christian Gabrielsen etterlyser en jobbgaranti fra regjeringen.

Han lot seg også imponere av besøket på Asker produkt.

– Her har de helt nye lokaler, og en ott arbeidsplass. Det er lyst og romslig og god plass. Jeg ser på alle som jobber her at

folk trives. Hvis du vil treffe folk som står opp tidlig om morgenen, må du reise hit. De er på plass i bakeriet klokka 05.00,

sier han til FriFagbevegelse.

– Dette er arbeidsplasser som det er stort behov for. Det er 5.000 plasser i manko i forhold til etterspørselen. Vi har bedt

om og etterlyst en opptrappingsplan for å sikre at de som vil og kan jobbe får et tilbud om det. Her ser du hvor viktig det

er, sier Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

– Asker produkt og de andre vekstbedriftene leverer også varer og tjenester som samfunnet trenger, legger han til.

Må legge til rette

– Dette må regjeringen følge opp økonomisk. Gjennom statsbudsjettet må det bevilges penger slik at disse bedriftene

får rammer som harmoner med etterspørselen. Vii trenger en kraftig satsing slik at vi får ere tiltaksplasser, og at de

som ønsker å jobbe får en mulighet til det. Det hjelper ikke å få utdanning hvis du ikke har et tilbud i den andre enden,

mener LO-lederen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Hege Espe fra Fellesforbundet kk prøve å lage skilt. Ola Riise følger med.

Per Thoresen er styreleder for bedriften, som eies av Asker kommune.

– Det er utrolig godt å se den arbeidsgleden som utvises her og den livskvaliteten de som jobber har. Her opplever de

mestring, læring og et godt arbeidsmiljø, i stedet for å sitte på boligene sine og være inaktive. Mange som jobber her

hadde også klart seg veldig bra i det ordinære arbeidslivet, mener Thoresen.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Statlig arbeidsrettet tiltak som gir et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få

arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet (Forskrift om arbeidsmarkedstiltak).

Formålet med VTA er å gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvali sering og

arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne.

Deltakerne får et tilpasset arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging.
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er syke, sier Anja Haraldstad. 
Hun etterlyser mer og bedre in-

formasjon. 
– Alt endrer seg hele tiden. Ikke 

alle forstår og får med seg det som 
blir sagt i nyhetene hver dag, sier 
Haraldstad. 

Tirsdag 24.mars kom meldingen: 
Dette vil vare til over påske. Om 
Anja og hennes kolleger fortsatt må 
være hjemme, gjenstår å se. 

sissel@lomedia.no

den. Både kommuneoverlegen og 
myndighetene ga beskjed om at 
ansatte med nedsatt funksjonsev-
ne var en sårbar gruppe. Dermed 
ble de sendt hjem på nytt. Anja bor 
i kommunal bolig. 

Siden flere har underliggende 
sykdommer blir de skjermet mot 
steder med mange mennesker. 

– Hvor lenge skal dette vare? Vi 
får ikke gå på butikken. Ikke hand-
le eller gå på besøk. Jeg opplever 
det som karantene, selv om ingen 

Tekst: Sissel M. Rasmussen

Fredag for tre uker siden gikk alar-
men hos Wärtsilä Gas Solution AS. 
En av deres ansatte ble konstatert 
koronasmittet etter en utenlands-
reise. Asker Produkt AS driver kan-
tina for Wärtsilä. De fikk beskjed 
om å stenge kantina umiddelbart 
og de ansatte måtte gå hjem.  

VTA-bedrift
Anja Haraldstad er tillitsvalgt i Fel-
lesforbundet ved vekstbedriften 
Asker Produkt AS. De sysselsetter 
yrkeshemmede og gir varig tilret-
telagt arbeid (VTA). Bedriften dri-
ver fire kantiner og et bakeri, samt 
tre- og skiltproduksjon, hvor 40 
personer har varig tilrettelagte ar-
beidsplasser. Totalt er de 70 ansat-
te. 

Personen som var smittet had-
de ikke vært i kantina hos oss. De 
som hadde vært i kontakt med 
vedkommende ble satt i karante-
ne, sier daglig leder Britt Erland-
sen Villa. 

– Men det er lett at rykter sprer 
seg i slike situasjoner. Flere ble 
redde og trodde de var utsatt for 
koronasmitte. Det er ikke tilfelle. 
Kantina ble stengt av forebyggen-
de hensyn. Anja var med og infor-
merte de ansatte i Asker Produkt 
om situasjonen. 

Kortvarig omplassering
Asker Produkt har flere ben å stå 
på, så Anja fikk plass på mosepro-
duksjonen. Én uke senere – fre-
dag den trettende – kom beskje-

”             Hvor lenge skal 
dette vare? 

– Vi vil tilbake på jobb. Hvor lenge 
må vi være hjemme, spør Anja  
Haraldstad.

TRIVES: Anja Haraldstad 
trives best når hun får være 
på jobb. Det er vanskelig å 
bare være hjemme. 

ARKIVFOTO:  
SISSEL M. RASMUSSEN

Kantina er stengt  
                            på tredje uka 

Anja  
Haraldstad (46) 
♦♦ tillitsvalgt i Fellesfor-

bundet ved Asker  
Produkt AS. 

Faksimile: LO-Aktuelt, 28.03.2020
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Faksimile: Budstikka, 07.09.2020

Mandag 7. september 2020

Nyhetstips? Ring: 99 59 00 00

tips@budstikka.no 

Abonnement, telefon: 66 77 02 00

kundesenter@budstikka.no

Sentralbord, telefon: 66 77 00 00

Har du
nyhetstips?

TIPS OSS
Tlf: 99 59 00 00

e-post:  

tips@budstikka.no

FOTO: TRINE JØDAL
Audun Øyen (til venstre) og Oscar Johnsen har begge et par års erfaring fra henholdsvis snekkeravdelingen og graveringsavdelingen hos 

Asker Produkt. De er med å lage koronastaven, som i første omgang er laget i 50 eksemplarer til Asker kommune.
b

Koronastav skal minne
folk på å holde avstand

FOTO: TRINE JØDAL

Drifs- og salgsleder Anita Landehagen på avdeling Skilt & tre bistår 
Oscar Johnsen med å sprøyte koronastavene med den fargen kunden 
har bestilt. For Asker kommunes vedkommende er det snakk om gul-
oransje.

b

FOTO: TRINE JØDALKoronastavens budskap er ikke til å misforstå.b

Asker kommune trengte en påminnelse 
på møterommene sine om å «holde 
meter'n». Løsningen ble en koronastav.

Arbeidsliva Jørgen Dahl Kristensen

– Vi har veldig mange møterom,
både på rådhuset og andre steder.
Selv om vi er flinke til å ha mange
digitale møter, er det også møter
hvor vi må være fysisk i samme
rom, sier organisasjonsdirektør
Lars Joakim Tveit i Asker kom-
mune.

Tveit forteller at ideen dukket
opp da han hørte om noen som
hadde «klistret opp» en meter i
Drammen rådhus. En telefon til
Asker Produkt endte med at koro-
nastaven ble en realitet.

– Denne staven skal henge i
hvert møterom som en påmin-
nelse om å holde avstand. Det skal
være vanskelig å unngå å bruke
den, sier Tveit.

Asker kommune har i første
omgang bestilt 50 koronastaver, i
en guloransje farge. 35 av disse
skal plasseres ut umiddelbart.

To uker
– Dette er et helt nytt produkt for
oss. Men vi har en svært flat orga-
nisasjon, slik at det er lett å
komme med ideer og få de gjen-
nomført. Det kommer masse ideer
hver dag fra kreative kolleger, sier
daglig leder Britt Erlandsen Villa
hos Asker Produkt om koronasta-
ven.

– Dessuten har min målgruppe
nedsatt funksjonsevne, og tall og
størrelser kan derfor være en
utfordring. Sånn sett er dette pro-
duktet et godt hjelpemiddel, leg-
ger hun til.

Oscar Johnsen og Audun Øyen

er to av de ansatte på Asker Pro-
dukt som lager koronastaven. De
har full kontroll på prosessen fra
utvelgelse av materiale via maling
og gravering, og til ferdig produkt.

– Vi skriver teksten som skal
graveres inn i et datasystem, og
deretter gjør maskinen jobben,
forklarer Audun – mens han teg-
ner, forteller og viser med trente
bevegelser.

Rosa til eget bruk
Britt Erlandsen Villa sier leveran-

sen til kommunen tar 14 dager å
produsere ferdig, med maling, tør-
king og gravering. Hun ser ikke
bort ifra at det er aktuelt å lage
flere koronastaver, Asker Produkt
skal selv ha rosa staver.

– Det er fordi rosa er fargen i
logoen vår, sier hun.

jdk@budstikka.noa

Se flere bilder på
www.budstikka.no

fakta
Dette er Asker Produkt

Tilbyr arbeidsplasser til uføre-
trygdede personer med funk-
sjonsnedsettelse og tilrettelagt 
fagopplæring og arbeidstrening 
for personer som ønsker vekst og 
utvikling for å komme inn i det 
ordinære arbeidslivet.



Fundamentet til Asker Produkt 
kom gjennom HVPU-reformen for 
over 30 år siden. Bedrifen ble 
grunnlagt i 1991 som et aksjesel-



skap eid 100 prosent av Asker 
kommune.

De er fremdeles et heleid 
aksjeselskap, men har fnansie-
ring av de varig tilrettelagte plas-
sene som et spleiselag mellom 
eier (Asker kommune) og Nav.



Avdelingen for tre- og skiltpro-
duksjon har over 80 avtaler med 
ulike kommuner om produksjon. 
De leverer også til Den Norske 



Turistforening.
Har egen matavdeling, som 

blant annet drifer eksterne kan-
tiner og Den Glade Baker i Asker 
sentrum. Produserer også baker-
varer og kald-/varmmat til cate-
ring.



Holder til i nyåpnet bygg i Sol-
bråveien i Asker.


Kilde: Asker Produkt

Været i dag:

16°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Skyet. Laber bris, 6.0 m/s
fra syd.
Sol opp: 06:26 | Sol ned: 20:04 | Endring: - 5:11
Høyvann: 09:22 og 21:39 | Lavvann: 02:36 og 14:49

Været i morgen:

18°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Klarvær. Lett bris, 4.8 m/s
fra vest.
Sol opp: 06:28 | Sol ned: 20:01 | Endring: - 5:17
Høyvann: 10:06 og 22:23 | Lavvann: 03:20 og 15:33

a

a

a

25 år siden
Vil ferne dobbeltrom

50 år siden
Book’n melder forfall

75 år siden
Valler like smukk

Bærums ordfører er rystet
over at mange av kommu-
nens sykehjems-beboere må
bo på dobbeltrom mot sin
vilje. Dette vil han ordne opp
i umiddelbart, og starter med
avtalen med Oslo kommune
som leier på Stabæktunet.
30. august 1995

Stabæks nye goalgetter-funn
Jens Book-Jenssen (han var
med på «morokamp» for
Budstikka tidligere i uken)
har dessverre måttet melde
forfall til søndagens kamp
mellom Stabæk og Strøms-
godset på Nadderud, da han
er opptatt med å underholde
Stavangers innbyggere.
Book’n er «lei seg», men han
håpet at det beste laget vin-
ner. 27. august 1970

Rektor Stian Kristensen kom-
mer smilende og «bekjep-
pet» inn i reedaksjonen,
sogar med en liten fyr på
pipa. Humøret later til å være
på topp. – Arbeidene med
oppusning og reparering
pågår. Det var riktig ille, men
når arbeidet er ferdig tror jeg
Valler vil være i samme
smukke stand som før
Arbeidstjenesten og tyskerne
rykket inn der. 29. august
1945
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Fredag 25. september 2020

FOTO: ELIN REFFHAUG CRAIGOrdfører Lene Conradi får overlevert koronastaven av Oscar Johnsen og Malin Sollien Nilsen fra Asker Produkt.b

Nå har Asker fått den
historiske koronastaven

FOTO: TRINE JØDAL
Asker kommune har bestilt 50 koronastaver, og blir med det første kommune i landet som tar i bruk 

denne.
b

Nå er det ingen unn-
skyldninger lenger 
for ikke å «holde 
meter'n».

Koronavirusa Elin Refhaug Craig utplasseres umiddelbart og nå er
flere av dem allerede på plass i
kommunestyresalen på rådhuset.

Ifølge Budstikkas opplysninger,
er Asker første kommune i landet
til å ta i bruk slike staver.

Signalfarge
Oscar Johnsen har vært ansvarlig
for å kappe koronastavene i riktig
lengde. Han har vært på snekker-
avdelingen til Asker Produkt i
halvannet år, etter at han var fer-
dig på Bleiker videregående skole.

– Det er fint å få levert disse på
rådhuset, sier han.

Malin Sollien Nilsen har lært
seg et nytt dataprogram i forbin-
delse med produksjonen av de nye
stavene. Hun har sørget for at
koronastavene har fått riktig inn-
gravering og farge.

– Vi måtte ha en farge som
synes godt, det skal være en sig-
nalfarge, sier hun.

erc@budstikka.noa

fakta
Dette er Asker Produkt

Tilbyr arbeidsplasser til uføre-
trygdede personer med funk-
sjonsnedsettelse og tilrettelagt 
fagopplæring og arbeidstrening 
for personer som ønsker vekst 
og utvikling for å komme inn i 
det ordinære arbeidslivet.



Fundamentet til Asker Pro-
dukt kom gjennom HVPU-refor-
men for over 30 år siden. Bedrif-
ten ble grunnlagt i 1991 som et 
aksjeselskap eid 100 prosent av 
Asker kommune.



De er fremdeles et heleid 
aksjeselskap, men har fnansie-
ring av de varig tilrettelagte 



plassene som et spleiselag mel-
lom eier (Asker kommune) og 
Nav.

Avdelingen for tre- og skilt-
produksjon har over 80 avtaler 
med ulike kommuner om pro-
duksjon. De leverer også til Den 
Norske Turistforening.



Har egen matavdeling, som 
blant annet drifer eksterne kan-
tiner og Den Glade Baker i Asker 
sentrum. Produserer også 
bakervarer og kald-/varmmat til 
catering.



Holder til i nyåpnet bygg i Sol-
bråveien i Asker.


Kilde: Asker Produkt

Malin Sollien Nilsen og Oscar
Johnsen fikk æren av å overlevere
den spesialbestilte staven til ordfø-
rer Lene Conradi på rådhuset.

– Nå skal jeg rett inn der og
måle opp så vi vet at politikerne
holder en meters avstand, sier
Conradi og peker inn mot kom-
munestyresalen.

– Tusen takk – disse ble flotte,
legger hun til.

På bestilling
Det er organisasjonsdirektør Lars
Joakim Tveit i Asker kommune
som tok initiativet til koronasta-
ven. Med mange møterom og
ansatte, viste det seg etter hvert at
de fleste trengte en påminnelse
om å holde en meters avstand.

– En meter kan være lenger enn
man tror, sier Tveit.

Kommunen bestilte dermed 50
koronastaver i en guloransje farge
fra Asker Produkt. 35 av disse skal

VELKOMMEN
SANDVIKA STADION
Lørdag 26. sep kl 16.00
NB! Max 200 billetter. Billetter reserveres ved å sende navn og
telefonnummer til inger@baerumsk.no
Hentes og betales i billettluka kampdagen.

vs.

Dørene åpnes kl 15.00
Bill kr: 100.-
Åpen kiosk

Vi takker vår kampsponsor: Sandvika Storsenter

Nyhetstips? Ring: 99 59 00 00

tips@budstikka.no 

Abonnement, telefon: 66 77 02 00

kundesenter@budstikka.no

Sentralbord, telefon: 66 77 00 00

Været i dag:

13°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Skyet. Lett bris, 4.1 m/s
fra nordøst.
Sol opp: 07:08 | Sol ned: 19:09 | Endring: - 6:48
Høyvann: 00:03 og 12:38 | Lavvann: 05:50 og 18:12

Været i morgen:

8°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Skyet. Lett bris, 4.4 m/s
fra nord.
Sol opp: 07:10 | Sol ned: 19:06 | Endring: - 6:53
Høyvann: 01:14 og 13:40 | Lavvann: 07:11 og 19:30

a

a

a

25 år siden
Bil-brødre rikest

50 år siden
Sprogproblemer

75 år siden
Flott prestasjon

Brødrene Jan og Tom Kolberg
troner suverent på for-
muetoppen i Asker, takket
være suksessene Mazda og
Hvundai. Det hele start et
med en lang flytur til Japan i
1967. I dag sitter Mazda-
brødrene sammen med
ferde generasjon bilselgere
på Nesøya, på verdier nær-
mere 220 millioner kroner.
21. september 1995

Skolebarn som har et frem-
med sprog som morsmål,
begynner å bli et problem
ved skolene i Asker, og på
møtet i Asker skolestyre tors-
dag kveld ventilerte man
spørsmålet om det ikke var
en tanke å gi disse barna fel-
lesundervisning. Nå får
barna norskundervisning
gjennom ekstratimer ved
skolene i de kretsene der de
bor. 14. september 1970

Under «Fredsmarsjen» på
Stabekk ble det utført en
usedvanlig flott prestasjon
av Rolf Paulsen. Han er inva-
lid, hans ene ben er ute av
bruk og Rolf Paulsen må
bruke krykker. Allikevel star-
tet han fra Idrettsplassen og
greide å gå milen på 1 time
og 29 minutter, klarte maksi-
maltiden og fkk sitt «freds-
marsjmerke». 14. september
1945

Faksimile: Budstikka, 25.09.2020
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Onsdag 23. desember 2020
Nyhetstips? Ring: 99 59 00 00

tips@budstikka.no 

Abonnement, telefon: 66 77 02 00

kundesenter@budstikka.no

Sentralbord, telefon: 66 77 00 00

kl. 09.00–13.00

Har du
nyhetstips?

TIPS OSS
Tlf: 99 59 00 00

e-post:  

tips@budstikka.no

FOTO: KNUT BJERKEVarmestua får marsipangrisen som er aksjonert bort for 30.000 kroner. Pengene går til Alternativ jul i Asker.b

Denne grisefamilien
kostet 30.000 kroner

FOTO: KNUT BJERKE

Den lille grisefamilien ble auksjonert bort for 30.000 kroner. (Bak 
f.v.) Gudrun Brøvig Silde fra Kirkens feltarbeid, ordfører Lene Conradi, 
Britt Villa fra Asker produkt, (foran f.v.) Siri Barfod fra Alternativ jul 
Asker og Aleksander Skjellestad Olsen, som jobber på Den glade 
baker.

b

15.000 kroner betalte to anonyme givere 
for én stor og tre små griser av marsipan.

Høytider og merkedagera Ingrid Emilie Waaler

eier Den glade baker.
– Begge er involvert i frivillig

arbeid fra tidligere av og donerer
pengene til dette formålet, frem-
for å kjøpe andre julegaver. Det
synes jeg er utrolig raust, sier
Villa.

Pengene går til Alternativ jul
Asker, som i flere år har invitert
dem som ønsker det til julefeiring.
Selve marsipangrisen går til
Varmestua i Asker.

Vanligvis pleier Alternativ jul å
samle til felles julefeiring, men i
år har de måtte tenke litt annerle-
des, grunnet koronaviruset.

– I år henvender vi oss til dem
som er alene på julaften, og drar
vi rundt og leverer juleposer med
gaver, mat og drikke. Julestem-
ning i en pose, sier Siri Barfod, en
av de frivillige bak Alternativ jul.

– En inkluderende kommune
Marsipangrisen deles opp og leve-
res ut til brukerne av Varmestua,
som vanligvis møtes til felles jule-
feiring, som i år utgår grunnet

pandemien.
Gudrun Brøvig Silde mottok

grisefamilien på vegne av Kirkens
feltarbeid og Varmestua. Hun sier
hun opplever Asker kommune
som en svært inkluderende kom-
mune.

– Jeg er ganske ny i jobben, og
har merket meg at folk i Asker er

så gode til å tenke det beste for
sine medborgere. Det er en veldig
fin kommune hvor man er flinke
til å løfte hverandre frem. Det
synes jeg dette er et godt eksem-
pel på, sier Silde.

iew@budstikka.noa

Den glade baker i Asker står for
mesterverket, som består av 8 kilo
av den fineste marsipan. Det til-
svarer 123 små marsipangriser fra
butikken.

Marsipankreasjonen har ligget
til utstilling i vinduet på Den
glade baker i Asker sentrum, med
en oppfordring om å by på den
lille familien. To enkeltpersoner
fra Heggedal bød 15.000 kroner
hver, så til sammen ble grisene
verdt 30.000 kroner.

Det er 3.750 kroner per kilo –
muligens Norges dyreste marsi-
pan?

Anonyme givere
– Giverne ønsker å være ano-
nyme, men jeg kan si at de synes
det er fantastisk fint å være med å
kunne bidra til at andre får en
finere julefeiring, sier Britt Villa,
daglig leder i Asker produkt, som

Været i dag:

3°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Klarvær. Svak vind, 2.1 m/s
fra nordvest.
Sol opp: 09:19 | Sol ned: 15:14 | Endring: + 0:00
Høyvann: 00:32 og 13:04 | Lavvann: 05:59 og 19:01

Været i morgen:

0°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Lettskyet. Laber bris, 6.3 m/s
fra nordvest.
Sol opp: 09:19 | Sol ned: 15:14 | Endring: + 0:00
Høyvann: 01:30 og 14:03 | Lavvann: 07:03 og 20:07

a

a

a

25 år siden
Stygg Sabeltann-sprekk

50 år siden
Veritas vil flytte

75 år siden
Mangler skotøi

Sommerens elleville storsat-
sing på Kaptein Sabeltann i
Asker sentrum endte med et
tap på nærmere 700.000
kroner for handelsstandens
eget markedsføringsselskap.
Asker Sentrum AS hadde fått
dødsstøtet, om ikke alle par-
ter hadde gatt sammen om
tidenes gjeldsløsning. 20.
desember 1995

Det Norske Veritas har planer
om å flytte hele sin virksom-
het til Asker. Forhandlinger
er nå innledet med Asker
kommune om et område på
150 mål på Konglungen. Det
er aktuelt å føre opp bygnin-
ger med en samlet grunnflate
på 32 000 kvm. 21. desember
1970

Lærerinne fru Teig ved
Drengsrud skole nevnte i
siste skolestyremøte Asker at
et par elever ved skolen
hadde sett seg nødt til å
skofe skolen nå da snefallet
kom fordi de ikke hadde
brukbart skotøi. H.P. Helge-
sen mente at skolestyret
burde gjøre en henvendelse
til rasjoneringsmyndighetene
om at skolebarn måtte til-
godesees med skotøy. 17.
desember 1945

Faksimile: Budstikka, 23.12.2020
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FOTO: KNUT BJERKE
Kommunestyrerepresentant for MDG i Bærum, Nikki Schei, synes det er hårreisende at det ikke gjøres mer for å rydde i blyforurensingen rundt skytterbanen på Løvenskioldbanen 

i Bærum. Nå er han skufet over klima og miljødepartementet som vil ha flere utredninger.
b

Departementet: Må ha mer
kunnskap for å rydde blyforurensing

det blir ryddet for blyforurensing

sjett.
og bevilge penger i revidert bud-

Timer før tidligere statsråd Ola

holms spørsmål.

Elvestuen (V) gikk av og overlot
plassen til partikollega Sveinung
Rotevatn, svarte han på Bast-

«Det er behov for å innhente
ytterligere kunnskap knyttet til
effektive og realistiske tiltak, og å
få bedre oversikt over problem-
omfanget, herunder blyinnholdet
på og rundt de aktive skyteba-
nene. Deretter vil vi komme til-
bake til konsekvensene for områ-
det omkring Løvenskioldbanen»,

Bastholm.

nene. Deretter vil vi komme til-

skrev Ola Elvestuen i svaret til

– Finnes nok dokumentasjon

sjon på at området er forurenset.

det. Her har det vært massevis av

– Det finnes nok av dokumenta-

Svaret fra den tidligere statsråden
gir ikke tillit til at det vil bli ryd-

tid til å skaffe dokumentasjon, det
er skuffende og hårreisende at
dette ikke blir tatt på alvor, sier

Miljødepartementet 
vil ikke love rydding 
av blyforurensing 
på Løvenskioldba-
nen før det forelig-
ger mer dokumen-
tasjon. MDG i 
Bærum er skufet.

Natur og miljøaChristian Brevik

tet på Løvenskioldbanen.

Nikki Schei (MDG) er lei av papir-
flytting som ikke fører til fjerning
av blyforurensing rundt skytefel-

det blir ryddet for blyforurensing

I forrige fikk Schei MDG-kol-
lega Une Bastholm på Stortinget
til å stille spørsmål til Klima- og
miljødepartementet (KLD) om
statsråden vil sikre at hele områ-

fra departementet.

dette ikke blir tatt på alvor, sier
Nikki Schei etter å ha lest svaret

– Betydelig mengder bly

baner.

Den tidligere klima- og miljømi-
nisteren skrev i svaret at sivil
våpentrening over mange år har
medført at det ligger betydelige
mengder metaller, særlig bly og
kobber, i grunnen på norske skyte-

Klima- og miljødepartementet
(KLD) har gitt Miljødirektoratet i

get vil innebære å se på mulighe-

god og hensiktsmessig måte.

oppdrag å vurdere regulering av
aktive sivile skytebaner. Oppdra-

ten for å stille tydelige krav og vil-
kår med tanke på kontroll av til-
førsler og avrenning fra bly og
andre metaller.– Ved mange sivile
skytebaner kan det ligge konsen-
trasjoner av bly og andre metaller
i grunnen som kan utgjøre en
risiko for helse og miljø. Dette tar
miljømyndighetene på alvor, og vi
vurderer nå hvordan denne pro-
blematikken kan håndteres på en

god og hensiktsmessig måte.
«I forbindelse med dette arbei-

tak for å sikre en forsvarlig hånd-

stuen i svaret til MDGs Une Bast-
holm.

det er det naturlig å få en oversikt
over omfanget av problemet.
Direktoratet vil også vurdere til-

tering av metaller som tilføres
kulefangervoller, og krav ved ned-
leggelse av banene», skrev Elve-

holm.
KLD har ikke svart på Budstik-

Sveinung Rotevatn.

kas henvendelse hvor vi ber om
svar fra den nye ministeren,

cbr@budstikka.noa

fakta
Forurensning på Løvenskioldbanen

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus gjennomførte en kon-
troll ved skytebanen høsten 
2015.



Etter sjekken ble Norges Skyt-
terforbund, som drifer banen, 
pålagt å legge frem en rapport 
om forurensningssituasjonen og 
pålegg om å vurdere tiltak for å 
hindre spredning av bly- og 
metallforurensing fra skyteba-
nen.



Etter en rekke utsettelser, 

mottok Fylkesmannen i slutten 
av november i for en plan fra 
skytterforbundet for å redusere 
tungmetallholdig avrenning fra 
lerduebanen.

Flere tiltak skal nå gjennomfø-
res. Det er skilting med advars-
ler, etablering av rensedammer 
for å stoppe blyavrenningen i de 
to hovedbekkene ut fra skyteba-
nen og tiltak mot forurensning i 
myren.



Her jobber LO-lederen hos Asker Produkt
– Vi trenger flere 
arbeidsplasser som de 
her ved Asker Produkt. 
Det mener LO-leder 
Hans-Christian Gabri-
elsen. Tirsdag besøkte 
Gabrielsen vekstbe-
drifen i Asker.

ArbeidslivaMarit Helland

lokalene.

– Ser dette bra ut Ola? ville Hans-
Christian Gabrielsen vite. LO-
lederen tok nemlig selv en økt i
skiltavdelingen i de flunkende nye

kene plassert videre.

Her kom biter av tre seilende
etter å ha fått grønnmaling på, og
Gabrielsen sørget for å få plan-

– Tja, du må nok kanskje trene

nøye med.
litt mer, mente Riise, som fulgte

der i lokal forening for LO/Felles-
forbundet ved vekstbedriften.

Riise, som også hadde bursdag
på samme dag LO-lederen kom,
har jobbet i Asker Produkt i 20 år.
Han er også tillitsvalgt og nestle-

Imponert over innovasjon

besøk.

Gabrielsen hadde tatt oppfordrin-
gen fra den lokale lederen av LO/-
Fellesforbundet på Asker Produkt,
Anja Haraldstad, om å komme på

fordret da LO å ta turen.

Hun var nemlig invitert inn
som taler LO-kongress for tillits-
valgte for en tid tilbake, og opp-

Jamholt, nestleder i LO. Sammen

Under besøket jobbet Harald-
stad selv på lag med Gro Brattlie

lagde de wraps til dagens lunsj.
Jakob Tveit, leder for LO Favør
administrasjon fikk være med å

Wirak.

administrasjon fikk være med å
lage kaker med arbeidstager Anne

Produkt jobber.

Delegasjonen fra LO fikk se et
flunkende nytt bygg. Og de fikk
arbeide, se og lære hvordan Asker

– Bygget er utrolig flott. Det er

tagelse i arbeidet.

jo et fantastisk bygg å jobbe i, sa
Gabrielsen etter omvisning og del-

nye muligheter, mener han.

– Jeg er også imponert over
hvor kreative og innovative Asker
Produkt er. De er flinke til å se

Mangler arbeidsplasser 

dukt.

LO-lederen mener det er for få
arbeidsplasser som de i Asker Pro-

plasser slik de vi finner her.

– På landsbasis har vi en manko
på rundt 5000 slike VTA-plasser
(Varig Tilrettelagt Arbeidsplass)
som det kalles. Dette er arbeids-

statsbudsjettet, sier Gabrielsen.

– Åtte av ti arbeidstagere som
trenger slike arbeidsplasser står
uten en jobb. Vi mener det bør
bevilges mer penger til dette over

Tilleggsdimensjon

«Arbeid for alle». Når de sier det

lig leder Britt Villa.

– Vi er veldig glade for at LO ledel-
sen tok turen. LOs motto er jo

neste gang, håper jeg besøket her
har gitt det begrepet en tilleggsdi-
mensjon og en berikelse, sier dag-

ekstra poeng etter gårsdagen.
Og LO-lederen hadde også et

på jobb, mente han.

– Folk som lurer på hvordan det
ser ut der folk står tidlig opp om
morgenen, bør komme til Asker
Produkt. Der kommer folk tidlig

mhe@budstikka.noa
FOTO: TRINE JØDAL

LO-leder Hans-Christian Gabri-
elsen fkk prøve seg i skiltavde-
lingen på Asker Produkt tirsdag. 
Her jobbet han med Ola Riise 
som har jobbet i Asker Produkt i 
20 år.

b

Faksimile: Budstikka, 29.01.2020
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Unison støtte til Mustafa Hasan
under markering i Asker
Det var fll politisk 
enighet under 
støttemarkeringen 
for Mustafa Hasan 
(18) i Asker sentrum 
tirsdag. Hovedper-
sonen selv satte 
stor pris på støtten.

FOTO: EVA GROVEN
Mustafa Hasan fkk høre klare budskap fra scenen foran Kulturhuset i Asker under en markering tirsdag. Fire ungdomspartier ga 18-åringen 

sin fulle støtte og mener han ikke må kastes ut av Norge etter nesten 13 år i landet.
b

Mustafa HasanaRichard Sveaas Dale

Se flere bilder på
www.budstikka.no

Det var Asker Unge Høyre som
tok initiativ til markeringen uten-
for Kulturhuset i Asker tirsdag
ettermiddag. Der holdt ulike par-
tier appeller, før hovedpersonen
selv avsluttet det hele.

– Vi synes det var på tide med
en støttemarkering for Mustafa i
Asker, han er jo askerbøring, sa
leder i Asker Unge Høyre, Vanessa
Nystedt.

Saken om 18 år gamle Mustafa,
som kom til Norge som 6-åring,
har skapt voldsomt engasjement
de siste ukene. 18-åringen skulle
egentlig sendes ut av Norge innen
7. desember, men denne datoen
ble utsatt til 28. desember.

Årsaken til vedtaket om utkas-
telse, er at moren hans skal ha
oppgitt uriktige opplysninger da
de kom til Norge for snart 13 år
siden.

Blant de rundt 200 som hadde
møtt opp for å vise sin støtte, var
Maria Blix og døtrene Mie (8) og
Milla (4).

– Jeg skjønner ikke hvordan
denne saken ikke treffer alle. Jeg
har bare lyst til å rope ut, det er så
urettferdig. Det har vært stille fra
de folkevalgte, jeg venter fortsatt
på at de skal komme på banen.
Mustafa er norsk og fra Asker, og
må få bli i Norge, mener Maria
Blix, som understreket at hun
synes det er veldig bra at Asker-
ordfører Lene Conradi har vært så
tydelig i sin støtte til Hasan.

Tidligere tirsdag uttalte Con-
radi at Asker kommune ville
garantere for Hasans gjeld på nes-
ten 250.000 kroner. Kommunen
har også bedt Viken forberede en
plan for at Hasan skal få fullført
skolegangen, dersom han sendes
ut av landet.

Sammen med døtrene, tente
Blix lys for å vise sin støtte til Mus-

tafa Hasan på pyramiden utenfor
kulturhuset.

Samlet politisk enighet
Under selve markeringen, var det
også klare ord fra politisk hold. I
rundt en halvtime var det appeller
med klare budskap.

– Saken må sees på på nytt, og
det må tas hensyn til barn og
deres tilknytning til Norge. Mus-
tafa har vært her i snart 13 år, gjør
det bra på skolen og har et stort
sosialt nettverk. Han er norsk, slo
Nystedt fast.

Hun høstet unison støtte fra de
andre partiene som hadde møtt
opp med appeller.

– Menneskerettighetene skal
beskytte sårbare barn i samfun-
net. Mustafa er blant disse sår-
bare. Denne saken er ikke over før
Mustafa får bli, sa Elizabeth
Mukendi, styreleder i Viken KrFU.

– Mustafa er norsk, og hører

hjemme her. Vi er her for å stanse
deporteringen av Mustafa. Det er
systemet det er noe galt med, ikke
enkeltmennesket, mente leder i
Unge Venstre, Sondre Hansmark.

– Behandlingen av Mustafa er
noe som viser at Norge kanskje
ikke er så fritt likevel. Denne
julen blir julen da Norge tok et
standpunkt. Vi støtter deg i denne
saken, Mustafa, uttalte politisk
nestleder i Asker FPU, Rikke
Louise Pedersen.

Takknemlig hovedperson
Hovedpersonen selv var også til
stede under markeringen. Han
avsluttet det hele med å takke alle
de fremmøtte for støtten.

– Da jeg satt i bilen der borte og
så alle dere som hadde møtt opp
her, jeg tenkte «wow». Jeg vil
takke dere alle. Jeg kunne aldri
fått til alt dette uten dere, sa han
fra scenen.

rsd@budstikka.noa
fakta
Dette er saken

Bakgrunnen for at Mustafa 
(18) skal sendes ut, er at den 
palestinske moren skal ha unn-
latt en opplysning da hun kom 
til Norge fra Jordan med sine 
fre barn for 13 år siden.



Moren og tre av søsknene er 
ute av landet og skal være 
bosatt i ulike land.



Moren fkk midlertidig opp-
holdstillatelse i Asker i 2009. 
I 2012 ble oppholdstillatel-
sen trukket tilbake, da moren 
skal ha unnlatt å fortelle om at 
hun også har jordansk stats-
borgerskap. Det tok tre år før 



klagen på vedtaket ble 
behandlet, og vedtaket ble 
opprettholdt av Utlendings-
nemnda (UNE).

Familien tapte saken i retts-
systemet. Det er siden søkt om 
oppholdstillatelse på ny for 
brødrene Abdel og Mustafa. 
Storebror Abdel har nylig fått 
opphold, men Mustafa skal 
sendes ut innen 28. desem-
ber.



Brødrene sitter igjen med 
gjeld etter familiens saksom-
kostninger på rundt 270.000 
kroner.



Snudde seg rundt i førjulstiden
Arbeidstagerne i Asker produkt satser på den 
spesielle etterspørselen i korona-julen 2020.

HandelaMarit Helland

– Da vi skjønte folk ønsket seg
julemat og julekaker, men ikke
kunne møtes for å spise det på tra-
disjonelt vis, måtte vi finne andre
måter å levere på, sier Britt Villa,
daglig leder i bedriften i Asker.

Det er mennesker som på ulike

måter har nedsatt funksjonsevne
som jobber i selskapet.

Budstikka har tidligere skrevet
en større sak om Grini hjemmeba-
keri som satser på drive-in løsning
nå i julen. Bakeriets initiativ
sendte til og med landbruks- og
matminister Olaug Bollestad til
Bærum for å bivåne det hele.
Kommunedirektør Geir B. Aga
uttrykte i denne saken begeistring

over Grini-selskapets initiativ.

Evne til fleksibilitet 
Asker-bedriften har altså gjort
mer eller mindre nøyaktig det
samme som kransekakebakerne
på Grini, og er i full gang med
drive-in løsning for julen.

– Vi opplever at vår drive-in
viser at også vår bedrift med men-
nesker med nedsatt funksjonsevne
har evne til å være fleksible og
følge med i markedsendringer,
mener Villa.

mhe@budstikka.noa FOTO: PRIVAT

Jonas Myhren, 22 år fra Drammen kjøper varer hos Asker-mannen 
Emil Lier, 23 år som jobber i Asker Produkt. Asker Produkt satser nem-
lig på drive-in nå i førjulstiden.

b

Faksimile: Budstikka, 17.12.2020



Vår visjon - Vi skal sette standarden for arbeidsinkludering  
gjennom tilpasset fagopplæring

Asker Produkt AS - Solbråveien 32A, 1383 Asker - Tlf. 66 76 14 80 - askerprodukt.no - post@askerprodukt.no

INVITASJON - ÅPEN DAG - INVITASJON

Vi ønsker å vise frem våre nye lokaler og inviterer til:  

ÅPEN DAG

LØRDAG 22. AUGUST 2020 Kl. 11.00-13.00

Adresse: Solbråveien 32A

   •  Vi viser dere produksjon  

på alle avdelinger i  

Solbråveien 32A

   •  Aktiviteter 

•  Det blir smaksprøver fra  

vårt kjøkken.

•  Mulighet for å kjøpe enkelte  

produkter (vi tar Vipps)

   Velkommen!

   Hilsen alle oss i Asker Produkt

ingen adgang
pga. corona

Corona stoppet
Åpen dag i 2020 :(

Dette var vår mulighet til å vise frem det nye bygget. 

Men ta en sniktitt her :)
Trykk på knappen og bli med  
på en digitale omvisning. 

TRYKK
HER

https://youtu.be/u7OIU6lP3WY

