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Årsrapport 
2019 

I. Jobberiet AS. Hvem vi er 
 

Jobberiet er det fusjonerte Neverstua/Leikvin og ASVO Bjørkelangen, en  
Vekst-bedrift i Aurskog-Høland kommune. Jobberiet har mange viktige oppgaver. 
Jobberiet trygger, motiverer og styrker de som har behov for et daglig virke i en skjermet 
bedrift. 
Våre jobbkonsulenter legger til rette for at tiltaksdeltakerne i AFT øker sine sjanser for å 
lykkes i det ordinært arbeidslivet. 
 
Neverstua ble etablert i 1978 som et dagsenter for psykisk utviklingshemmede i lokaler på 
Løken skole. Driften var underlagt (HVPU) Helsevesenet for psykisk utviklingshemmede 
Akershus, og dannet grunnlaget for at Neverstua ble en produksjonsrettet virksomhet (PV)  
I 1986 ble nytt bygg satt opp på industrifeltet på Løken. Antall deltakere hadde økt fra 5 til 15 
siden oppstart.  
Som et resultat av HVPU reformen ble Neverstua AS opprettet med Aurskog – Høland 
Kommune som 100% eier. Behovet for flere tilrettelagte arbeidsplasser i kommunen var stort 
og gradvis ble tilbudet økt, til Neverstua disponerte 28 VTA plasser i 2004.  
Keramikk og tekstilproduksjon var hovedoppgavene frem til 1991, da produksjonsfokuset ble 
endret med investeringer i ny maskinpark og Neverstua med sine karakteristiske treprodukter 
kom i gang. 
I 2004 ble 10 APS-plasser opprettet (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Med dette som 
grunnlag ble Leikvin startet i tidligere Løken helse og servicesenter. Her ble det etablert kafe, 
utleie av møterom/selskapslokaler og cateringvirksomhet. I tillegg startet også Leikvin opp 
med transportoppdrag for Aurskog – Høland Kommune. 
 
ASVO Bjørkelangen ble etablert i 1993 som et arbeidssamvirke i kommunal regi, med 
kommunene Aurskog-Høland og Rømskog på eiersiden. 
VTA og APS var med fra starten, etter hvert kom også Arbeid med Bistand, AB til.  
Antall plasser var 26 VTA, 15 APS og 24 AB. 
Fra starten av holdt ASVO til på Blikksrud Industriområde, men i april 2013 flyttet bedriften 
inn i nye spesialtilpassede lokaler i Stasjonsveien 27. 
 
Fusjonen mellom Neverstua og ASVO Bjørkelangen ble gjennomført i 2016, som et resultat 
av økende krav til kvalitet, kompetanse og innhold innen tiltaksarbeid. 
Bedriften fikk navnet Jobberiet. 
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II. Innholdsfortegnelse 
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III. Visjon, Verdier og Formål 
 

IV. Daglig Leder har ordet 
 

V. Organisering 
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• Pakk & Montering 
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• Transport 
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III. Visjon, Verdier og Formål 
 
Visjon: Et skritt videre. 
 
Verdier: Respekt, Engasjement, Ansvarlighet, Likeverd  
 
Vårt formål: 
Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og 
arbeidsrettet opplæring. 
Selskapet skal arbeide for å møte de krav som Nav stiller til Jobberiet som tiltaksarrangør, 
samt krav fra andre oppdragsgivere som Aurskog-Høland kommune.  
Selskapet skal skape arbeidsoppgaver som gir en meningsfull hverdag for våre deltakere og 
ansatte. 
 
Vårt strategiske fundament: 
Jobberiet skal videreutvikle vår kjernevirksomhet, slik at bedriften er klare til å møte nye 
utfordringer og være best mulig rustet til å levere på vårt samfunnsoppdrag. 
 

IV. Daglig leder har ordet 
 

Jobberiet er bygget på to bedrifter og to bedriftskulturer. Fusjonen ble gjennomført i juni 
2016, og 2017 ble året hvor to bedrifter skulle fungere sammen. 2018 og 2019 er årene hvor 
vi er en bedrift, fortsatt med lokasjoner på Løken og Bjørkelangen. Det har vært en gradvis 
sammensmelting av bedriftskulturene, hvor kompetanse og metode lettere flyter mellom 
avdelingene. Kollegiet jobber tettere sammen og vi hjelper hverandre på tvers av avdelingene. 
Våre VTA ansatte kan enklere prøve ut nye arbeidsoppgaver, fordi Jobberiet samlet har flere 
og mer varierte oppgaver.  
Alle våre VTA ansatte er aktive samfunnsaktører, de er med på å skape verdier for samfunnet, 
gjennom bevisgjøring av egne evner og muligheter, enten de jobber på Bjørkelunden, 
Neverstua eller Leikvin. 
  
Jobberiet er leverandør av arbeidsmarked tiltak til Nav Tiltak Akershus. I all hovedsak leverer 
vi tiltakstjenester i Aurskog-Høland kommune, men også personer fra Rømskog og Sørum 
deltar i våre tiltak.  
I 2019 har vi leverer plasser i Varig Tilrettelagt Arbeid til 54 personer, 19 personer har plass i 
Arbeidsforbredende Trening, i tillegg til at to personer har en sin arbeidsplass hos oss 
gjennom Rømskog kommune.  
Det har vært jobbet målrettet med å få VTA-ansatte ut i praksis i det ordinære arbeidsliv, ved 
utgangen av 2019 var 9 VTA-ansatte i praksis. 
Jobberiet har fokus på Varig Tilrettelagt Arbeid i Ordinært Arbeidsliv, VTO, men det er 
prosess i å lykkes med VTA, å få folk ut i en praksisplass er det riktige stedet å starte. 
En lærekandidat innen matfag har sin fagopplæring på Leikvin. 
 
Jobberiet leverer Dagaktivitetstilbud på 10 plasser. 
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54 (53) VTA plasser gjør Jobberiet til en VTA fokusert bedrift. Det dreier seg om å lage gode 
arbeidsarenaer, som skaper mestring og utvikling gjennom arbeid.  
Samfunnets forståelse av arbeid som et velferdstiltak bidrar til å løfte kvalitetsfokuset i VTA.  
VTA hviler på to premisser, at man har en uføretrygd og en målbar arbeidsevne. Motivasjon 
og mestring hører sammen og gevinsten er at man er med på å skape en følelse hos den 
enkelte av å være til nytte.   
Alle VTA ansatte skal ha mulighet til kvalifisering innen praktiske fag, tilpasset den enkeltes 
forutsetning.  
Alle i tiltak hos Jobberiet skal ha muligheten til å hospitere i bedrifter med fokus på ordinært 
arbeid. For noen VTA ansatte kan denne typen praksisplass eller hospitering ende som en 
jobb i det ordinære arbeidslivet. 
Jobberiets oppgave er å motivere til å tenke ordinært arbeid. 
 
AFT er et lavterskel tilbud for dem med fysiske eller psykiske utfordringer, som hindrer dem 
fra å delta i arbeidslivet. Av de rullerende 19 plassene i AFT, kom 48 % av deltakerne i jobb 
eller utdanning. Det er et godt resultat, men vi vil fortsette å strekke oss for å nå avtalekravet 
på 50 % til arbeid eller utdanning. 
AFT teamet har en bred kompetanse, og en svært god relasjon med bedrifter i kommunen. 
 
Jobberiet har et utstrakt samarbeid med vår eier, Aurskog-Høland kommune. 
Aktivitetstilbudet Kvisten er et eksempel på dette samarbeidet. I påvente av at kommunen 
ferdigstiller Aktivitetssenteret Myrvang, har Kvisten siden 2016 sørget for aktivitet og arbeid 
til den gruppen som er for svake til å stå en VTA plass. Samtidig er prinsippet i Dag-
Aktivitetstilbudet er det samme som i VTA, mestring gir arbeidsglede, som er med på å øke 
livskvaliteten for den enkelte. 
 
Driften av Rådhuskantina er et annet eksempel på samarbeidet Jobberiet og Aurskog-Høland 
kommune. I august startet vi opp som driver av Rådhuskantina. Fem VTA ansatte har helt 
eller delvis sin arbeidsplass på kantina. Synlighet, tilstedeværelse og kompetanse er stikkord 
for driften, i tillegg til at Jobberiet sørger for at de kommunalt ansatte får den beste maten og 
servicen vi kan gi.  
 
Vi har kunder som er entusiastiske og lojale. Som en lokal bedrift er derfor Jobberiet i en 
privilegert situasjon. Våre samarbeidspartnere, om det er Aurskog-Høland kommune, private 
kunder eller kommersielle partnere forstår vårt samfunnsoppdrag, som er å skape utvikling 
hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring.  
 
2020 vil by på nye utfordringer, kravene innen tiltaksarbeid skjerpes i takt med 
storsamfunnets forventninger. Derfor har styret og administrasjon i Jobberiet utarbeidet en 
strategiplan for 2020 til 2025.  
For å nå målene i strategien er det nødvendig å endre på Jobberiets avdelingsstruktur, blant 
annet ved å slå avdelingene Neverstua og Bjørkelunden sammen i et nybygg. Det vil gi 
avdelingene tilgang på felles kompetanse, og gi større fleksibilitet mellom avdelingenes 
arbeidsoppgaver. 
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I tillegg ønsker vi å flytte vår kantine Leikvin ut av sitt nåværende bygg og til Løken senter. 
Der vil nærhet til kunder gi en mer åpen arbeidsplass. 
Vi skal være best i tiltaksarbeid, da må også Jobberiet endres slik at utvikling er mulig. Vår 
strategi for 2020 – 2025 staker ut retningen og gir oss verktøyet som setter utvikling i system. 
 
Vi i Jobberiet er gode til å ta vare på hverandre, det ligger i bedriftens DNA.  
 
 
Bjørkelangen/Løken 10.02.2020 
 
Haagen Blakstad 
 
 
 

V. Organisering 
 

Eier: 
Aurskog-Høland kommune:      100 % av aksjekapitalen 
 

Generalforsamling:       Aurskog-Høland formannskap 
Ordfører Roger Evjen      Leder generalforsamling 
 

Styret: 
Svein-Erik Pedersen       Leder 
Randi M. Hoel Ransberg     Nestleder 
Wenche E. Udnesseter     Medlem 
Camilla Sundby      Medlem 
Jan Johansen       Medlem 
Terje Gustavsen      Ansatte rep. 
 

Jobberiet AS er tiltaksarrangør for følgende tiltak: 
Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA):    54 (53) plasser 
Arbeidsforbredende Trening (AFT):    19 plasser 
 

Tjeneste for Aurskog-Høland kommune: 
Dag-Aktivitetstilbud      10 plasser  
 

Jobberiet er medlem av Arbeidsgiverforeningen for Vekst og Attføringsbedrifter, ASVL 
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Stedfortredende Daglig leder 
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Jobbkonsulent AFT 
 

Jobbkonsulent AFT 
 

    Neverstua 
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CNC- fres/Verksted 
 

          Leikvin 
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Catering - 
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      VTA-Koordinator  
                 Løken 
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               Nav-kontakt 

     Bjørkelunden 

Skattekista 
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Ansatte oversikt: 
 

Avd. 10, administrasjon 
Daglig leder:       Haagen Blakstad 
Stedfortredende DL/HR/ 
Administrasjonsleder:     Heidi Sand 
 

Avd. 20 Bjørkelunden 
Resepsjon og Bruktbutikk    Anne Berit Aaserud 
VTA-koordinator Bjørkelangen/ 
Pakk & Montering:     Anita Linner 
Assistent P & M:     Anni Sandaker 
Vaskeri:       Ahne Fossen 
Serviceavd:      Jan Martin Linner 
Rådhuskantina:     Therese T. Halvorsen 
Kantine:      Mona Blystad 
Transport:      Kjell Roger Holmedahl 
 

Avd. 30, Neverstua 
Produksjonsleder:      Morten Johansen 
VTA-koordinator Løken/ 
Leder Gravering/Ferdigstilling:   Lise Helen Nordby 
Arbeidsveileder:     Marianne Bakker 
Arbeidsveileder:     Ståle Ranvik 
Arbeidsveileder:     Arne-Christian Dalen 
 

Avd. 40, Leikvin 
Inst.kokk/Arbeidsveileder:    Kåre Holm Sæther 
Arbeidsveilederass:     Elsi Pettersen 
Veileder 50%:                 Roy Byman 
       
 

Avd. 50, Kvisten (Aktivitet)  
Aktivitetsleder:     Berit Helgerud 
Miljøarbeider:      Ghasem Attapour 
 

Avd. 60, Tiltak AFT 
Teamleder:      Terje Gustavsen 
Jobbkonsulent:     Anne-Gunn Elvevold 
Jobbkonsulent 80 %:     Trudi Henden 
Jobbkonsulent 50 %:     Roy Byman 
 
Tiltak:     17 årsverk. 
Andre:        5 årsverk. 
Totalt:    23 årsverk 
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Kompetanseoversikt for følgende teoretiske og praktiske fagområder: 
 
 Arbeidsledelse  
 Administrasjon 
 Bedriftspedagogikk 
 Butikk og salg 
 Data/IT  
 Ernæring, helse og kosthold 
 Fysioterapi 
 Førstehjelp 
 Grunnleggende kurs i Fagopplæring 
 Helsefag 
 Idrettsfag 
 Kokkefag  
 Kantinedrift  
 Karriereveiledning  
 Konsekvenspedagogikk 
 Kognitiv terapi 
 Møbelsnekkerfag  
 Mekanikk 
 Programmering  
 Pneumatikk  
 Pedagogikk grunnskolen 
 Regnskap 
 Snekkerfag  
 Sveising stål/aluminium  
 Søm  
 Styrekompetanse  
 Teknisk tegning  
 Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler 
 Vaskerifag  
 Verktøymakerfag  
 VTA fagkurs  
 VIP 24 
 Vernepleien 
 Økonomistyring 

 
Kompetanseheving og kurs i 2019 
 Grunnleggende HMS verneombudsopplæring 
 Inkluderende bedrift 
 Karriereveiledning 
 Nettverkssamling og kurs OK-Vekst 
 Nettverkssamlinger AFT 
 Styrearbeid 
 Gravering, internopplæring 
 Studie Coaching og Selvledelse 
 Utdanningsmuligheter i videregående opplæring                 
 IPS-konferanse 
 Vaskerikurs 
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VI. Tiltak og Formidling 
 

Varig Tilrettelagt Arbeid 
Fra 54 til 53 plasser 

 Antall Merknad 

       Antall VTA-ansatte avsluttet 2019  
 

 

Aktive løsninger 
  

Annet 1 Ikke benyttet plass 

 
I 2019 har flere VTA-ansatte funnet veien til ny kompetanse og nye bekjentskaper, enten ved 
utprøving og bytte av avdeling internt, eller ved å variere uka med arbeid på flere av 
avdelingene. Dette gir både økt trivsel og mestringsfølelse, noe som gjenspeiler seg i alle 
blide ansikter og den gode stemningen vi omgir oss med på Jobberiet. 

Vi har i 2019 sett resultater av fokuset på å tilby våre VTA-ansatte muligheten til å prøve seg 
ut i praksisplass i ordinær virksomhet med oppfølging fra Jobberiet. Vi har et godt samarbeid 
med næringslivet og Aurskog-Høland kommune samt flere av butikkene i nærområdet. 
Jobberiet har i utgangen av 2019, åtte fornøyde VTA-ansatte som er ute i praksis. Samtidig er 
ytterligere fem VTA-ansatte klare for nye utfordringer eksternt i oppstarten av 2020.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi jobber hver fredag 
på Bjørkebadet, her 
hjelper han til med alt fra 
vaktmesteroppgaver til 
klargjøring og orden for 
alle badegjester. Rudi har 
hovedjobben sin på 
avd.Neverstua. her oljer 
og maler han produkter 
som klargjøres for 
levering til kunder. 

Arne hjelper til med å 
holde orden i butikk og 
på lager hos Gausdal 
Landhandleri en dag i 
uka. Når Arne ikke er å 
finne hos Gausdal 
holder han orden på 
verkstedet på Neverstua 
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Næringsrik mat er viktig om man skal yte sitt beste. På Jobberiet serveres det i hovedsak brød, 
knekkebrød og pålegg til lunsj. En til to dager i uken serveres det varmmat, det ligger mye 
god lærdom i forberedelser og tilberedning av varme retter. Til kaffepausa blir det satt frem 
frukt for småsultne ansatte. Supplert med fysiske aktiviteter som trappegåing-konkurranse, 
gåturer, fotballcup og ikke minst bevegelse gjennom varierte arbeidsoppgaver ønsker vi å 
bidra til best mulig helse for våre VTA-ansatte. 

Vi har gjennom 2019 hatt full utnyttelse av tildelte plasser.  

 

ArbeidsForberedende Trening (AFT) 
19 tildelte plasser  

Antall jobbsøkere AFT avsluttet 2019 23 

Herav begynt i arbeid/utdanning 11  

Tilbakeført Nav  

(jobbsøker har av forskjellige årsaker ikke nådd mål om ordinært 
arbeid)  

12 

 

Navs krav/mål til tiltaksarrangør: 

 Navs krav/mål Jobberiets resultat 

Formidling til arbeid/utdanning 50 % 48 %  

Tid før oppstart arbeidstrening i ordinær 
virksomhet 

60 virkedager 

(3 mnd.) 

60 virkedager 

Andel tiltaksdeltakere arbeids-trening i ordinær 
virksomhet 

60 % 54 % 

 

2019 har vært nok et år hvor Jobberiet har hatt høy aktivitet i AFT-tiltaket. I løpet av året har 
42 personer vært innom oss for å få bistand til å enten komme ut i jobb/utdanning eller fått 
avklart andre muligheter for livet sitt.   

AFT-teamet består av fire jobbkonsulenter med ulik kompetanse og bakgrunn. Vi holder oss 
oppdatert gjennom studier, kursing og faglig samarbeid med blant annet NAV lokal, Aurskog-
Høland kommune og regionalt næringsliv. Vi deltar i AFT nettverksgruppe sammen med 
andre Vekst-bedrifter i Viken. 

NAVs fokusområder for AFT-tiltaket er tett oppfølging, utprøving i arbeidsmarkedet på flere 
områder og overgang til fagopplæring. Vi jobber i tråd med disse og egne fokusområder; 
forbedring av tjenester gjennom styrking av ansattes kompetanse og teambuilding. Bruker-
medvirkning og empowerment er en rød tråd i vårt tiltaksarbeid.  
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Høsten 2019 gjennomførte vi interne fagdager med temaene «Mottak av nye deltakere/ 
oppstarts-samtalen», «Motivasjon og målarbeid» og «Fremtidens arbeidsmarked».  

Jobbkonsulentene retter oppmerksomheten mot ordinært arbeidsliv da det er der 
jobbmulighetene ligger. For noen har det likevel stor verdi å starte på en av våre interne 
arenaer, og vi samarbeider da tett med arbeidsveilederne for å sikre best mulig oppfølging. 

Det er viktig å lytte til jobbsøkernes yrkesønsker for å skape motivasjon og oppnå et vellykket 
resultat. Vi har stor tro på prinsippet rett person på rett sted (jobbmatch). I 2019 fikk våre 
deltakere arbeid innen maleryrket, butikk, resepsjon, helse, lager, renhold og jernbane. 
Karriereveiledning blir stadig viktigere i et arbeidsmarked som er i kontinuerlig endring.  

Ti jobbsøkere har nådd sitt mål om arbeid i 2019, noen i heltid og andre i deltid. I løpet av 
året har flere også startet et opplæringsløp. En har startet på yrkessjåførutdanning, noen er 
godt i gang med forberedelsene til å ta fagbrev, mens andre skal starte et studieløp. NAV har 
økt fokus på kvalifisering for å nå målet om jobb. Dette har skapt økt engasjement når det 
gjelder opplæringssystemet, og vi samarbeider nå tettere med bl.a. videregående skoler, 
veiledningssenteret Romerike og Viken fylkeskommune.   

 

Mathias ble etter karriereveiledningssamtaler med sin jobbkonsulent bevisst 
på at sjåfør er det han vil satse på som sin framtidige yrkesvei. Nå er han i 
full gang med nødvendige sertifiseringer! 

 

 

 

 

Yin Yin grep sjansen da hun fikk muligheten til arbeidsutprøving som 
renholder ved Bjørkelangen Videregående Skole. I dag er hun fast ansatt og 
stortrives med arbeidsoppgaver og verdens beste kollegaer! 

 

 

 

 

AFT er et lavterskeltilbud. Mange av våre deltakere har store helseutfordringer, stadig flere 
med psykiske lidelser/diagnoser, og har dermed lav arbeidsevne ved oppstart. Etter avklaring 
hos oss ser vi at noen deltakere trenger annen oppfølging enn ut mot arbeid. For disse 
personene prøver vi å bidra til at de får riktig oppfølging hos andre aktører, f.eks. innen helse. 
Dette kan også skje parallelt med tiltaksdeltakelse. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger gjennom vår årlige tilfredshetsundersøkelse. Deltakerne er 
godt fornøyd med oppfølgingen de har fått og hvordan de har opplevd mestring, 
deltakermedvirkning, empowerment, personvern og livskvalitet. 
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2019 har vært et spennende første år med Øst-Viken (tidligere Akershus) som tiltaksansvarlig 
ledd i NAV. 2020 blir også spennende; Rømskog blir en del av nye Aurskog-Høland 
kommune, og fylkeskommunen utvides fra Akershus til Viken. Dette innebærer nye 
muligheter for deltakere fra tidligere Østfold-kommuner som geografisk grenser til oss. 

 

VII. Produksjon og Jobbarenaer 
Løken.            
Avd. Neverstua:  

• Produksjon og bearbeiding av treprodukter. 
Avd. Leikvin:  

• Kafé, utleie av selskapslokaler og Catering.  
Avd. Kvisten:  

• Dagaktivitetstilbud 
 
Bjørkelangen.  
Avd. Bjørkelunden:  

• Resepsjon  
• Skattekista, brukt og nytt interiør 
• Vaskeri  
• Pakk & Montering,  
• Kantine  
• Utegruppa 
• Transport 
• Rådhuskantina 

 

 

Avd. Neverstua 
Neverstua startet som et dagsenter i 1978. De fikk sine første tiltaksplasser i 1991, og har 
siden utviklet seg til å bli en spesialisert produsent av gaveartikler innen tre. I dag er 
Neverstua et nasjonalt merkevarenavn, med produkter som selges fra Alta i nord, til 
Kristiansand i sør. 
 
Neverstua er en moderne avdeling innen produksjon og bearbeiding 
av treprodukter. 
VTA-ansattes arbeidsoppgaver strekker seg fra enkle, repeterende 
oppgaver som pussing og oljeing til avanserte CNC oppdrag.  
Produksjonens styrke er kjedingen av oppgaver som ligger mellom en 
ubearbeidet trekloss og en ferdig gravert trekopp.  
I kjeden av oppgaver ligger potensialet for tilrettelagt kvalifiseringsopplegg. Behersker en 
deltaker maskinell pussing, vil det neste kompetansesteget være å legge i en CNC maskin. Det 
endelige målet kan være å bli en CNC operatør.  
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Neverstua har hatt et bra år, med god pågang fra gamle og nye kunder. Gjennom året har 
etterspørselen i markedet for treprodukter og brukskunst vært god, spesielt har firmagaver 
vært et område med stor aktivitet. Innsatsen med produktutvikling har vært intensifiert i 2019.  
Nye produkter gir nye arbeidsoppgaver. 
Samspillet mellom produksjon og ferdigstilling har vært avgjørende for Neverstuas utvikling 
som avdeling innen tiltak.  
 

 
Avd. Leikvin 
Leikvin ble opprettet som en egen avdeling i 2004 for VTA og APS. I dag er Leikvin et lokalt 
serviceinstitusjon, som serverer lunch i kaféen, stiller med selskapslokaler, kjører ut mat til 
hjemmeboende og leverer catering over hele kommunen.  
Leikvin er samtidig Jobberiets matfaglige hovedavdeling, hvor våre deltakere lærer seg 
grunnleggende matfag. Det er derfor det naturlige startpunktet for en lærerkandidat. 
Leikvin har hatt en jevn produksjon gjennom året, men med noe reduksjon i bestillinger av 
selskapslokaler for julebord og julemat i november og desember.  

 
 

 
 

Flere AFT jobbsøkere har vært innom Leikvin, i tillegg til våre dyktige VTA ansatte. 
Leikvin har også en lærekandidatløp i Institusjonskokk faget. 
 
 
Avd. Bjørkelunden 
Bjørkelunden er tidligere ASVO Bjørkelangen. ASVO ble opprettet i 1993, som Aurskog 
siden i kommunens VTA bedrift. Her ble kompetanse trukket inn slik at bedriften fikk 
tiltakene APS og AB.  
I starten var hovedoppgavene vaskeritjenester, monteringsavdeling og snekkeri. Etter hvert 
kom Servicegruppe til og en bruktbutikk ble opprettet. 
ASVO flyttet inn i nye lokaler i 1993, da snekkeriet ble faste ut til fordel for en forsterkning 
av de andre avdelingene. 
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Pakk & Montering:  
P & M har hatt en jevn pågang fra våre eksisterende samarbeidspartnere,  
Noen oppdragseksempler. Juleforberedelsene hos P&M starter rett etter sommerferien, med 
pakking av 1100 julestativ, kalenderposer og konfirmasjonskort displayer. Hvert stativ er et 
komplett løsning med papir, bånd, tape, kort m.m. Vi utfører også varetellingsoppgaver for 
samme kunde. 
En annen stor oppgave er montering og pakking av butikk-popups, en krevende fingerknekker 
øvelse som både utfordrer og engasjerer. 
Vi er eksperter på å sette sammen brannsikrings elementer til bygninger.  
Dette er forskjellige deler som monteres gjennom hele året. 
 
P&M har en stor gjeng dyktige VTA ansatte, som er drillet i alle 
monterings og pakkingsområdene. Det er til tider stor pågang fra våre 
samarbeidspartnere, så da har oppgaver blitt forflyttet ut til andre 
avdelinger for assistanse og hjelp. 
Trim skal være en del av arbeidshverdagen for alle ansatte, daglige 
øvelser og en trappetrim med et forsiktig konkurransesnitt gir avbrekk i 
en stillesittende arbeidsdag. 
 
P & M har også sin egen lastebil, som daglig henter og leverer, i kjøring mellom Jobberiet og 
våre samarbeidsbedrifter.  

 
 

 Serviceavdelingen: 
Hovedoppgavene som ligger i Serviceavdelingen/utegruppa 
baserer seg på et nært samarbeid med Bjørkelangen 
Næringsforening og Løken Næringsforening. Gjennom 
Næringsforeningene kjøper næringslivet på Bjørkelangen og 
Løken våre tjenester, klipping av plener, diker og rabatter, 
vanning av beplantning og plukking av søppel. 
 
Servicegruppa bidrar også innendørs når det trengs. Våre VTA 
ansatte går mellom P&M og utearbeid, og reiser gjerne til både 
Neverstua og Leikvin når det trengs ekstra hender der. 
Vinterstid utfører vi strøing og snømåking rundt synssentret og 
Bjørkeveien 2. 

Tre borettslag, skole og helsehus kjøper også gressklippertjenester av oss.  
I tillegg ufører vi tjenester for privatpersoner og næringsliv i kommunen, som rydding, luking, 
dekkvask m.m. 
 
Servicegruppa samarbeider også med en bedrift innen bygg og brannsikring, og det 
samarbeidet har forsterket seg gjennom 2019. Vi kapper brann og isolasjonsmaterialer, og 
leverer ut til forskjellige byggeplasser på Østlandet. 
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Kombinasjonen av å jobbe ute, kjøring av gressklippere og andre maskiner, samt andre 
varierte oppgaver gjør Serviceavdelingen til en populært avdeling å delta i. Det er også et 
område hvor Jobbsøkere og VTA ansatte kan jobbe selvstendig 
 
Resepsjon og Skattekista: 
Skattekista, vår butikk er i stadig utvikling, fra å være en tradisjonell bruktbutikk, til å bli en 
gave og interiørbutikk. Det har vært viktig å finne riktig vareutvalg, som både gir 
deltakeroppgaver og frister kunder inn i butikken. 
Gode kontakter i det lokale næringsliv har gitt muligheter til å kjøpe restvarepartier, samt at 
folk i kommunen er flinke til å leverer inn varer for gjenbruk. 
Butikkonseptet består av mye brukt og noe nytt, med tydelig profil som en interiørbutikk. 

                                                               

Resepsjonen har mange funksjoner. Den formidler kontakt til alle avdelinger, den er 
varemottak og utlevering for vaskeriet og den administrerer Skattekista. 
Arbeidsoppgavene i resepsjonen er primært kundebehandling, 
skrive ordre, ta imot betaling, sette over telefoner til alle 
ansatte, samt forefallende kontorarbeid. 
Oppgavene krever nøyaktighet og imøtekommenhet. 
Resepsjonen er tilrettelagt for  
svaksynte.  
Det skal være utviklende å jobbe i Resepsjonen og Skattekista. 
Deltakerne møter en rekke oppgaver som stiller krav til 
kreativitet, nøyaktighet, motorikk, samarbeid og selvstendighet. 
         
         
 
 
Transport: 
Jobberiet har 2 varebiler, 1 kjølebil og 1 lastebil ute på veiene over hele Romerike i løpet av 
en arbeids uke. Følgende oppdrag utføres av Transport: 

• Daglig utkjøring av middagsmat som privatpersoner bestiller fra Leikvin. 
• Tirsdag og Torsdag er det utkjøring av matvarer fra Rema 1000 til Kjelle Barnehage, 

SFO Bjørkelangen Skole og Klokkerudveien Løken. 
• Tirsdager er det utkjøring av middagsmat til beboere i Aurskog-Høland Kommune fra 

Sentralkjøkken Aurskog. 
• Onsdag og Fredag er det utkjøring av mat til Nye Helsehuset, Bjørkelangen og 

Hemnes Sykehjem + Ulvehaugen på Løken fra Sentralkjøkken Aurskog.  
• Mandag, Onsdag og Fredag er det utkjøring av tekstiler til Nye Helsehuset, 

Bjørkelangen og Hemnes sykehjem + Ulvehaugen på Løken fra Sentralvaskeri 
Aurskog.    

• Tirsdag er det utkjøring av tekstiler til bedrifter i Aurskog-Høland Kommune fra 
vaskeri Bjørkelunden. 
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• Torsdag er det utkjøring av matter til bedrifter, banker og Kommunale bygg i 
Aurskog-Høland fra vaskeri Bjørkelunden. 

• Torsdag er det utkjøring av tekstiler til bedrifter i Fet/Skedsmo/Oslo fra vaskeri 
Bjørkelunden. 

 
Transporten er en viktig arbeidstrenings arena. VTA ansatte bidrar både som sjåfører og som 
hjelpere på bilen. For våre jobbsøkere i AFT kan en positiv erfaring fra Transport være med 
på å styrke mulighetene i arbeidsmarkedet. 

 

 
 
 
 

Rådhuskantina: 
I august 2018 overtok Jobberiet driften av kommunens egen kantina på Rådhuset. Gjennom 
2019 har dette blitt en viktig matfaglig arena, hvor arbeidsoppgaver og tempo ligger nære 
tilsvarende bedrifter i det ordinære arbeidsliv. 
Det gir våre deltakere en synlighet ovenfor vår eier, gjennom daglige møter mellom 
kantinestaben og kommunens administrasjon og politikere. 
 
Fem VTA-ansatte har helt eller delvis sitt virke på 
Rådhuskantina, sammen med 1,5 arbeidsveiledere. I tillegg 
har noen elever som går tilrettelagt matfaglinje på Kjelle Vgs. 
fått anledning til prøve seg før skoleløpet avsluttes.   
 

 
Årets Viktigste Frokost arrangeres av Rådhuskantina for administrasjon og politikere i 
oktober hver år. Dette er et landsomfattende arrangement i regi av ASVL. 
 
Rådhuskantina er en jobbarena for utvikling, og brukes blant andre også av AFT teamet. En 
arbeidserfaring fra Rådhuskantina kan lede ut i ordinært arbeid.  
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Vaskeri: 
 

Det er hektiske arbeidsdager med vaskoppdrag av forskjellige 
slag. Arbeidsoppgavene på vaskeriet er blant annet sortering 
av tøy, ifylling og igangsetting av 
vaskemaskiner/tørketromler og rulling/bretting/pakking av 
tøy, sengetøy og duker. Til tross for mange arbeidsoppgaver, 
har vi holdt fokus på fysisk aktivitet og arbeidsglede i 
hverdagen. 
 

Vask av arbeidstøy til bedriftskunder er på nivå med tidligere år, samt at vi har hatt økende 
pågang av private kunder. Et samarbeid med transporten er viktig, mange bedriftskunder 
ønsker å få levert ferdigvasket tøy og matter. 
VTA ansatte og AFT deltagerne tar del i hele arbeidskjeden i vaskeriet, fra inntransport til de 
ferdige vaskede objektene kjøres ut til kunden. Det legges til rette for en stor variasjon, fra de 
enkleste til de mer avanserte oppgavene. På vaskeriet skal alle ha en meningsfylt 
arbeidshverdag.  
 

 

VIII. Aktiviteter og turer 2019 
I tradisjons tro ble det arrangert turer og samlinger gjennom året. 
September var tid for de store utfluktene. Deltakere og ansatte på dagstur på Oslofjorden. 
Målet for reisen var fergen mellom Sandefjord og Strømstad. 
De som ikke likte sjøgang, men likefult hadde lyst på en spennende tur, fikk anledning til å 
besøke Hunderfossen Familiepark.  
Det ble også arrangert en tur til Mangen skogen som var tilrettelagt for våre deltakerne med 
størst bevegelseshemning, inklusiv Aktivitetsdeltakerne våre. 
 
Før bedriften gikk i ferie, ble det arrangert en sommerfest for alle VTA ansatte og ansatte. Det 
ble lagt opp til forskjellige leker utendørs, mens  
grillmat ble servert inne. 
Stor stemning, ikke minst med tanke på den velfortjente ferien som ventet.                                  
 
Jobberiet deltok i den tradisjonelle Fotball Cup’en. 11 
Vekstbedrifter stilte med lag, totalt deltok ca. 170 personer som 
spillere, lagledelse og hjelpeapparat fra Vekstbedriftene i 
Akershus.  
For tredje året på rad vant Jobberiet bronseplassen.  
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I løpet av andre halvår ble det arrangert Stuttreist- og Himlaga- marked og julemarkedsdager, 
Jobberiet deltok både på Løken og Bjørkelangen 
 

.  
I desember ble det holdt julebord for alle VTA ansatte og de AFT 
deltagerne som på det tidspunkt var i en intern arbeidstrening. 
Julebordet ble holdt på Leikvin. For våre dyktige VTA ansatte på 
kjøkkenet var situasjonen litt uvandt, fordi det er de faste ansatte 
som serverer, varter opp og vasker opp. Stor stemning, som ble 
avrundet med skikkelig dans. 

Alle våre arrangement er alkoholfrie. 

 

 

 

IX. JobberiPosten 
Jobberiet har sin egen avis, JobberiPosten. Avisen er tilpasset bedriftens lesegruppe som er 
våre VTA-ansatte, men i tillegg også kan leses av foresatte, familie og verger. 
 
JP skal gi løpende informasjon om hva som skjer i bedriften, og å sette fokus på viktige ting 
som praksis i ordinært arbeidsliv og forklaring av vanskelige ord og begreper. 
Eksempelet under er desemberutgaven av JP.  (beklager dårlig lesekvalitet.) 
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X. Tverretatelig samarbeid. 
 

Våre jobbkonsulenter samarbeider faglig med Kjelle Videregående skole og Bjørkelangen 
videregående skole. Vi ser muligheten for å benytte læreplanene i de videregående skolene for 
å kunne tilby arbeidsrettet kompetanse.  
Et eksempel er Kjelle som har en egen butikklinje. Det lokale arbeidsmarkedet har mange 
muligheter innen butikkdrift, ved å styrke den reelle kompetansen vil veien være kortere ut i 
ordinært arbeid.  
 
Manglende basisferdigheter er en situasjon mange jobbsøkere er i. Jobberiet kan, i 
samarbeider med Voksenopplæringen legge til rette for et opplæringsprogram. 
Elever fra 10 trinn fra Ungdomsskole og elever fra Aurskog-Høland i de videregående 
skolene som med sannsynlighet vil søkes inn i VTA får anledning til å hospitere hos 
Jobberiet.  
 
Jobberiet har tett kontakt med de kommunale boligene, og med Helse og Rehabilitering i 
kommunen. Et nært samarbeid mellom de kommunale etatene og Jobberiet sikrer felles 
forståelse av den enkeltes utfordringer og behov. 
 

Avd. Kvisten 
Jobberiet leverer et Aktivitetstilbud til Aurskog-Høland kommune. Som en 
egen avdeling, har Kvisten har bedre bemanning og tettere oppfølging av 
hver enkelt deltaker som er for svake for VTA. Stor innsats har blitt lagt 
ned i å finne alternative arbeidsoppgaver, fordi jobb er viktig for å skape 
mestring og glede, uansett hvilke arbeidsevne en person har.  
Kvisten vil bli avviklet i 2020, når kommunens egne aktivitetstilbud er 
klart. 
 
 Kvisten er en egen avdeling i Jobberiet, med eget budsjett. 
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XI. Miljø. 
Helse, Miljø og Sikkerhet: 
 

Jobberiets ledelse arbeider kontinuerlig med forbedringer av arbeidsmiljøet og HMS tiltak. 
Jobberiet er en IA bedrift, tilknyttet Bedriftshelsetjenesten Romerike.  
Det gjennomføres kontinuerlige vedlikeholdsarbeid og vernetiltak. 
 

Jobberiet og alle avdelinger arbeider kontinuerlig for å øke den enkeltes livskvalitet. Det er 
avholdt medarbeidersamtaler med alle ordinært ansatte. I tråd med Navs krav, har alle VTA 
ansatte egen handlingsplan, og det gjennomføres jevnlig medarbeidersamtaler.  
Det har ikke forekommet noen alvorlige skader eller ulykker i driftsåret 2019. 
 

Det har vært gjennomført tilfredshetsundersøkelse både for tiltaksdeltagere og faste ansatte, 
som viser til generelle trivsel og godt arbeidsmiljø. 
 

Sykefraværet for driftsåret er som følger: 
Legemeldt fravær:  0,82 %  
Korttid/egenmeldt:  0,74 % 
 
 

Ytre miljø: 
Virksomheten i bedriften medfører ikke utslipp av stoffer eller liknende som kan medføre 
risiko for miljøskader.  
Bedriften ivaretar håndtering av avfall i tråd men kommunes retningslinjer. 
Jobberiet bedriver omfattende transportvirksomhet. Vår bilpark er av nyere dato, ikke minst 
på grunn av sikkerhetsmessige og miljømessige årsaker 
 

Likestilling: 
Jobberiet fører en kjønnsnøytral personalpolitikk. Dette gjelder lik lønn for likt arbeid.  
Pr. 31.12.2019 er det 23 ordinært ansatte i Jobberiet, fordelt på 12 kvinner og 11 menn. 
Styret for Jobberiet AS kan ikke se at det har vært noen forskjellsbehandling i bedriften som 
er relatert til kjønn. 
 

Tilfredshetsundersøkelser  
Ved starten av hvert år kjører Jobberiet en anonym tilfredshetsundersøkelse i forbindelse med 
BATT for faste ansatte, VTA-ansatte og AFT-jobbsøkere. BATT er nå ute av bildet, men 
undersøkelsene utarbeides og gjennomføres på ca samme tidspunkt.  
Resultater (Skala 1 – 6) 
Faste ansatte = 4,6 
VTA-ansatte = 5,1 
AFT-ansatte = 5,3 

Vi har i følge kvalitetspolitikken vår et mål om å nå 5 i snitt på alle spørsmål 
Fokusområde plukkes ut for perioden fremover slik at mål kan nås, men samtidig er det viktig 

å opprettholde de områdene som fungerer godt. 
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XII. Strategi 2020 – 2025 
 

Jobberiet har laget en ambisiøs strategi for de neste fem årene. Våre deltakere skal merke 
endring i form av riktige oppgaver og skreddersydde jobbutfordringer. Det skal legges til rette 
for personlig utvikling gjennom større mangfold i arbeidsoppgaver, økt kompetanse og større 
valgfrihet. Å delta i Jobberiets tiltak skal styrke trygghet, mestringsevne og selvtillit hos den 
enkelte deltaker.   
 

For å nå målene i Jobberiets strategi er det nødvendig å endre strukturen på bedriften. Dette 
innebærer en omorganisering av de produksjoner og tjenester våre deltakere ufører i dag.  
Det må lages en ny modell for innretningen av avdelingene som skal ivareta endrede og 
forsterkete krav i tiltakene, med større fleksibilitet mellom avdelingene.  
En kontinuerlig tilpasning av produksjon og tjenester vil være nødvendig for å gi våre 
deltakere best mulige tilbud innen mestring og personlig utvikling.  
 

Gjennom å slå sammen avdelingene Bjørkelunden og Neverstua oppnås det synergieffekter i 
organisering av tiltaksoppgavene, og gi bedriften anledning til å bruke interne ressurser og 
kompetanse på en bedre og mer effektiv måte.  
Ved å bygge en ny hovedavdeling på Bjørkelangen, som huser vaskeri, treproduksjon, 
servicegruppe, pakkeavdeling og et matfaglig tilbud vil vi styrke valgfrihet, kompetanse og 
utvikling.  
For AFT deltakerne vil nærhet til kommunens senter for offentlig kommunikasjon være 
viktig. 
Et nytt bygg vil være bedre tilpasset krav til Universell Utforming. 
Den nye hovedavdelingen vil ivareta endrede krav til utslipp, avfallshåndtering, 
energieffektivisering og andre miljøtiltak på best mulig måte, og senke det samlede 
miljøavtrykket bedriften setter i dag.  
 

Leikvin er en sterkt, lokal merkevare. Derfor skal Leikvin fortsatt være Jobberiets drivkraft på 
Løken, med mål om å forsterke bedriftens tilbud i Høland. 
Mat og catering har en sterk tradisjon i Jobberiet. Kantine/kafedrift er tilrettelagte 
arbeidsoppgaver som ligger nært opp til det ordinære arbeidsliv. Gjennom våre avdelinger 
Leikvin og Rådhuskantina skal matfag videreføres og forsterkes som satsningsområde i 
Jobberiet, som skal kunne gi et tilbud i hele kommunen. 
 

En omorganisering av avdelinger og produksjon vil gi Jobberiet stabile rammer til utvikling 
av en robust bedrift, både i forhold til vårt samfunnsoppdrag, og å styrke Jobberiets posisjon i 
Aurskog-Høland kommune. 
 

En omstrukturering vil gi bedriften mulighet til å skille annen virksomhet ut i egne selskap, i 
en konsernmodell, for å unngå økonomisk samrøre av tiltak og annen kommersiell drift. 
 

Det handler om å ruste Jobberiet for fremtiden, uansett hva fremtiden vil bringe. 
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XIII. Resultat og Budsjett  
 

   

 
 
 

 

Det går en rød tråd gjennom alt vi i Jobberiet gjør: 

 

 

 

 

 

Vi tar vare på hverandre, vi ser hverandres kvaliteter og vi skaper utvikling. 

 

 
 

Jobberiet AS Resultat 2019 Resultat 2018 Budsjett 2020

Salgsinntekter 7.894.000 7.200.000    8.130.000
Tilskudd AFT    3.764.000 3.365.000    3.884.000
Tilskudd VTA    8.770.000 8.567.000 8.600.000
Komm. tilskudd AHK    5.767.000 5.747.000    5.880.000
Tilskudd annet AHK    1.508.000 1.461.000    1.500.000
Utleie legekontor       245.000 245.000       245.000
Annet       266.000 (-)258.000 301.000
Sum inntekt  28.219.000 26.327.000  28.537.000

Sum Varekost    2.731.000 2.719.000    2.849.000
Lønnskost.  18.785.000 17.291.000  19.045.000
Driftskostnader   24.926.000 23.488.000  25.045.000
Driftsresultat 562.000 113.000 653.000

Finans 130.000 65.000       130.000

RESULTAT       408.000 8.000       523.000


