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STYRELEDER
Kompetanse er et tema jeg har tenkt mye på i det siste. Jeg ser stadig at
kompetansekravene øker og det samme gjør kompetansenivået hos mange.
Eldre lærer hvordan de kan tilrettelegge for egen alderdom, unge tar stadig
vekk en master og kravene til dokumentasjon i håndverksfagene er stadig
tydeligere. Dette gjør at innenfor de fleste områder må den enkelte stadig
tilegne seg nye kunnskaper. Når det gjelder helsepersonell er «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» tydelig:
Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av
helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning.

Audun Auby, styreleder

Kommunen skal sørge for at egne ansatte som utfører tjeneste eller arbeid etter
loven her, får påkrevd videre- og etterutdanning
Personell som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, plikter å ta del i videre- og etterutdanning som er nødvendig for å holde faglige kvalifikasjoner ved like.
Når dette er sagt så svikter opplæringen stort innenfor et område- nemlig opplæring av arbeidstakere, brukere eller hva man nå velger å kalle personer som har en medfødt eller ervervet funksjonshemming. Det er
sjelden jeg ser kommunale virksomheter (Dag/aktivitetssentre) lage en systematisk plan for opplæring av de
arbeidstakere/brukere av tjenester de gir tilbud til.
LAFY har tatt dette på alvor. Nå arrangeres to konferanser i året hvor det blir gitt systematisk opplæring
innenfor områder hvor livet kan gi utfordringer. Konferansen i april gir også en mulighet for å lære teknikker for å mestre disse. Mindfullness er en av temaene som tas opp og da av en av Europas ledende fagpersoner innenfor feltet, nemlig Michael De Vibe. Kurset er på ingen måte begrenset til arbeidstakere/brukere.
Jeg mener at ordinært ansatte har godt av denne kunnskapshevingen, men også se «sine» arbeidstakere/
brukere i en ny setting og gleden de har av dette.
Samtidig er det viktig at den enkelte bedrift, enten den er organisert som AS eller er en del av det kommunale bistandsapparatet, lager en systematisk plan for kompetanseheving i forhold til den enkelte ansatte/
bruker slik at disse får benyttet sitt fulle potensiale. Jeg har sett mange gode eksempler på arbeidstakere som
har fått ny lærdom og nye oppgaver og som har blomstret både personlig og profesjonelt i utførelsen av
oppgaven. Selv om mange av arbeidstakerne/brukerne ikke omfattes av arbeidsmiljøloven må de læres opp i
sikkerhet ved bruk av potensielt farlige maskiner (ta med vedlikehold av maskinene samtidig er mitt tips).
Ha ellers flotte og gode arbeidsdager framover selv om det akkurat nå er litt kaldt.
Audun Auby
Leder
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Øyvind Røkenes er opptatt av det han kaller en “norsk lederstil” med fokus på norske og skandinaviske arbeidsforhold.

på lag med ”prestasjonshjelperen”
Øyvind Røkenes, mannen bak Veilederen Norge, skal holde et innlegg for oss
under LAFYs vårkonferanse på Larvik bad 25-26 april. Han ønsker å formidle
sine ideer om relasjonsledelse og det han kaller en «norsk lederstil». Vi tok en
prat med Røkenes for å høre mer om hvordan vi kan bli flinkere til å kommunisere på jobben vår.

Ø

gynne med begynnelsen. Kan du si litt
om utgangspunktet for foretaket ditt
– Veilederen Norge AS og hvordan det
hele startet?

Først, takk for at du kunne stille til
intervju i Landsråd-nytt. Vi får be-

- Veilederen etablerte jeg i 2008.
Gjennom bedriften samarbeider jeg
med flere andre konsulenter som har
egne firma. Fellesnevneren er at vi
alle jobber med relasjonsledelse som
er en lederstil tilpasset norsk arbeidsmiljø. I min tid i Hydro kom jeg
borti mange forskjellige lederstiler
og forstod etter hvert at den typiske
amerikanske lederstilen ikke passet i

yvind Røkenes holder til i
Tysvær kommune, øst for
Haugesund. Men det betyr
ikke at han begrenses geografisk av
den grunn. Ifølge Røkenes har han
hele landet som sitt arbeidsområde.
Etter en lang karriere i Hydro der
han blant annet jobbet som personalleder og som opplæringsansvarlig
høstet han mange erfaringer som
han har tatt med seg videre inn i
rollen som konsulent.
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Tekst: David Johansen Auby
Norge. Derfor var det et behov for å
utvikle en annen type lederstil som
var tilpasset skandinaviske, og spesielt norske, forhold.
Det er interessant å høre om din bakgrunn fra Hydro. Kan du fortelle litt
mer om hva som drev deg til å starte
ditt eget foretak?
- Jeg er utdannet ved høyskolen
i Oslo/Akershus innen Coaching
og kompetanseutvikling. Her kom
jeg i kontakt med Jan Spurkeland.
Spurkeland har utviklet begrepene
”Relasjonsledelse” og ”Relasjons-

Kommunikasjon er sentralt i lederstilen som Røkenes er opptatt av. Her er Røkenes med Elin Gullesen Bratt.

kompetanse”. Jeg deler mange av de
samme ideene om relasjonell ledelse
som Spurkeland har beskrevet i sine
bøker.
Som et resultat av mine erfaringer
og min utdannelse har jeg blant
annet utviklet noe som heter «Lederskolen». Det er et studie som går
over 80 timer, og som AOF i Haugesund har tatt på seg å administrere
og selge for meg. I Haugesund har
vi hatt 14 klasser hittil, og konseptet
har også spredt seg til Fredrikstad.
Kan du forklare litt mer om de grunnleggende prinsippene bak relasjonell
kommunikasjon?
- Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse er en lederstil som handler
om å se hele mennesket. Det aller
viktigste man jobber med er leder
og medarbeiders adferd. Man sier
at struktur former adferd, og adferd
skaper holdning.

Gjennom praktisk trening i arbeidssituasjonen utvikler den enkelte ny
adferd som igjen fører til gode og
ønskede holdninger. Det kan være
enkle ting som å huske å gi ros eller
hilse på hverandre. Det handler om
å være tilstede og å se sine medarbeidere og kollegaer.

Det kan være enkle ting som
å huske å gi ros eller hilse på
hverandre. Det handler om
å være tilstede og å se sine
medarbeidere og kollegaer.
Det første jeg ofte gjør når jeg får et
oppdrag hos en bedrift er å gi dem
en enkel arbeidsmiljøundersøkelse
som jeg kaller for RAUS. Denne
undersøkelsen skal være med på å
skape selvinnsikt blant arbeidstakerne og ledelsen i begynnelsen av en
endringsprosess

• R-en i RAUS står for relasjon og
respekt. Det handler om hva slags
tilbakemeldinger du får på jobben
og hvilke relasjoner du har til dine
medarbeidere.
• A står for annerkjennelse og ansvar. Hva slags ansvar og annerkjennelse får du i jobbsammenheng?
• U-en i RAUS står for utviklingsmuligheter. Hva slags muligheter
har den enkelte for å utvikle seg i
bedriften?
• S står for samhandling og smil.
Hvordan samhandler man på jobb
og hva slags miljø er det på jobben?
Hilser man på hverandre om morgenen? Er det mye smil og latter i
gangene eller er det mer stille og
nedtrykt?
Disse fire enkle temaene bruker jeg
ofte som en oppmykning for å få
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folk til å begynne å tenke igjennom
hvordan arbeidsplassen deres er.
Jeg leser også på nettsidene dine (veilederen.no) om et konsept som heter
«Idépro». Kan du si litt mer om hva
det er?
- Idépro er et konsept som jeg har
tatt med meg fra min tid i Hydro.
Konseptet ble opprinnelig utviklet i
Nokia - det kjente mobilselskapet i
Finland. Da jeg jobbet i Hydro med
et internasjonalt lederutviklingsprogram fikk vi hjelp til å lage en enkel
måte å skaffe oversikt over kompliserte systemer. Det er kort fortalt en
måte å produsere og systematisere
ideer på – slik at ideene til slutt ender som ferdige planer.
Idépro har jeg brukt i mange forskjellige sammenhenger i ulike
bedrifter. Fordelen er at det er et
ikke-elektronisk system.
Det er mange ideer om hva ledelse er
eller burde være. Hva tror du er den
vanligste oppfatningen rundt dette i
Norge?
- Jeg tror mange ser på ledelse som
kun en måte å styre fagpersoner på
eller få et system eller struktur til
å fungere. For meg er det ganske
viktig at en leder er en rollemodell
og jobber mer med menneskene og
relasjonene enn systemer og strukturer. Den vanskeligste jobben for en
leder er faktisk det å kunne lede seg
selv, og da er det noen viktige spørsmål en leder alltid må stille seg.
Det første spørsmålet er: hvem lar
jeg andre være sammen med meg?
Lar jeg folk få være den gode fagpersonen de er eller driver jeg og overkontrollerer på en måte som gjør
at fagkunnskapen ikke blir satt pris
på og sett. Det andre spørsmålet en
leder bør stille seg er: - hvem blir jeg
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sammen med andre? Hvem påvirker
deg, hvem blir du en god leder for
og hvem blir du det ikke for?
Skal man være en god leder så må
man begynne med seg selv – sin
egen adferd, sin egen lederstil, sine
egne verdier, sine egne holdninger,
sine egne fordommer. Alle mennesker har fordommer. Som leder må
man tenke igjennom disse tingene
for å kunne bli en god utgave av seg
selv.
I mitt arbeid som konsulent så
ser jeg tydelig viktigheten av gode
relasjoner Når jeg skal jobbe med
en bedrift eller holde et kurs eller
foredrag, får jeg en helt annen effekt
av arbeidet mitt dersom jeg først
bruker tid på å bygge relasjoner til
oppdragsgiver og kursdeltakere.
Hva er typiske feil som du ser i dine
mange møter med ulike arbeidsplasser?
- Folk er for travle. Det man tradisjonelt kaller for ledelse er jo veldig
mye administrasjon. Det er typisk
at jo høyere en leder kommer opp i
systemet, jo vanskeligere blir de til å
delegere. Det som er tidkrevende og
mindre engasjerende for en leder på
et visst nivå kan være kjempespennende arbeid for en person lenger
nede i organisasjonen, så da er det
viktig å kunne delegere nedover.
Det gagner alle. Medarbeiderne det
delegeres til får utvikle seg og lære
nye ting, og lederen får tid til å lede.
Undersøkelser som er gjort rundt
dette viser at utvikling og personlig
vekst på arbeidsplassen er den aller
viktigste motivasjonsfaktoren for de
fleste medarbeidere.
Kan du si litt om hva slags ulik hjelp
du tilbyr?
- Jeg skreddersyr tilbud til den enkelte bedriftens behov. Jeg har en

filosofi om at min viktigste oppgave
er å lære bedriften opp til å klare seg
selv. Jeg forsøker aldri å binde meg
opp til en bedrift slik at de blir avhengig av meg. Jeg deler kunnskap
og gir ifra meg alt det materialet jeg
mener bedriften har bruk for i forhold til deres utviklingsbehov.
Det er også greit å presisere at jeg
ikke bare jobber med bedrifter, men
også med enkeltpersoner. Det kan
være alt fra ledere til andre som har
behov for å prestere – som for eksempel en som driver med idrett.
Så du blir på en måte en slags coach?
- Jeg kaller meg ikke coach, jeg kaller meg «prestasjonshjelper», siden
det sier noe om at jeg ønsker å hjelpe folk til å prestere. Det er ikke jeg
som skal prestere for dem, men jeg
skal sette dem i stand til å prestere
selv.
Hva skal en bedrift gjøre om de ønsker
hjelp fra Veilederen?
- Da er det bare å ta kontakt. Kontaktinformasjon finner man på mine
nettsider www.veilederen.no.
Vi gleder oss til å høre foredraget
ditt under konferansen. Hva tror du
LAFY og våre medlemsbedrifter kan
få ut av prinsippene bak relasjonell
ledelse?
God kommunikasjon er viktig i alle
livets faser og situasjoner. Ikke minst
i jobbsammenheng og mellom leder
og medarbeider. Jeg håper og tror
mange bedrifter som er medlem i
LAFY kan ha nytte av å jobbe med
relasjonell kommunikasjon.

Hovedmålet for sysselsettingsutvalget er å foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

Sysselsettingsutvalget: første møte i
ekspertgruppa
Sysselsettingsutvalget er en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen
i sysselsettingen i Norge. Tirsdag 30. januar møttest medlemmene i ekspertgruppa for første gong.
Tekst hentet fra Regjeringen.no
Sysselsettingsutvalget skal analysere
utviklingen i sysselsettingen i Norge,
samt analysere utviklingen i mottak av
inntektssikringsytelser. Ekspertgruppen
skal foreslå tiltak som kan bidra til at
flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne, og at færre får unødig langvarige stønadsforløp eller faller
utenfor arbeidslivet på en varig stønad.

– Som de veit, er dette eit arbeid som
regjeringa er særs opptatt av. Ikkje
minst kjem det tydeleg fram i den
nye regjeringsplattforma. Derfor er eg
glad for at kvar og ein har takka ja til
å gå inn i ekspertgruppa med dykkar
erfaring og kompetanse, sa arbeids- og
sosialminister Anniken Hauglie då ho
helste på medlemmene.

Ekspertgruppen vil bli etterfulgt av et
utvalg med representanter fra partene i
arbeidslivet.

Spent på resultat
Gruppa har fått eit breitt mandat og
står fritt til å gjere analyser og kome
med forslag.

Stort analysearbeid
Føre dei ligg eit stort analysearbeid:
Målet er fagleg funderte tiltak for å få
fleire i jobb.

Prosess
Professor Steinar Holden er leiar for
ekspertgruppa, som no skal gå igjennom kunnskapsgrunnlaget og analysere
utviklinga i Noreg sammenlikna med
andre land. Gruppa skal foreslå fagleg
funderte tiltak. I fase to vil partane i
arbeidslivet og fagekspertane fortsette
drøftinga og ta stilling til dei forslaga
som den faglege ekspertgruppa og/eller
partane kjem med. Kvar av dei to fasane
skal vare om lag eitt år.

– Eg er spent på kva de kjem fram til.
Så blir det eit politisk privilegium å ta
stilling til forslaga på eit seinare tidspunkt. Lukke til, sa statsråden.
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Vi gir dere kursoversikten til Frambu for vår/sommer 2018. Her
er det mange spennende kurs å se frem til!
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Isabella Holt Voie skal snart få opplæring i å håndtere denne maskinen på egen hånd. Her pakker hun marsipanstenger.

Marsipanekspertene På Eiker vekst
Påsken nærmer seg med stormskritt og hva er vel ikke mer naturlig enn et
besøk til en bedrift som blant annet produserer marsipan? Vi i Landsråd-nytt
tok en tur til Eiker Vekst som holder til i Mjøndalen, for å ta en nærmere titt på
deres marsipan- og dropsproduksjon.

Tekst og bilder av David Auby
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- Når vi selger på marked møter vi
flere som sier at de vanligvis ikke
liker marsipan, men som synes denne er god.

I tillegg driver de med kantinedrift
også andre steder og har kantine
blant annet på Statens Hus i Drammen og i Rådhuset i Hokksund.

Bente Kristin Pehrson, som er avdelingsleder på marsipanavdelingen på
Eiker Vekst er tydelig stolt av produktet de lager. Det har hun også
god grunn til. Marsipanen smaker
fortreffelig og er av en helt annen
kvalitet enn det man vanligvis finner
i godtehyllene på nærmeste dagligvare. Nå skal det sies at de driver med
litt av hvert på Eiker Vekst. Her har
de både vaskeri, bilpleie, kantine/
catering, montasje og fruktavdeling.

Denne gangen dreide det seg imidlertid om marsipan og dropsproduksjonen til Eiker Vekst. Marsipangutta og jentene viste seg også fra sin
beste side når Landsråd-nytt var på
besøk. Her var det åpenbart at det
både ble formet og pakket i store
kvanta.
Optimale forhold
«I dag produserer vi stenger», forklarer Bente Kristin Pehrson mens

hun viser meg rundt på marsipanavdelingen. På den ene langsiden står
en diger maskin som både former
marsipanen og dekker den med sjokolade.
- Denne maskinen her kan under
gode forhold produsere et par tusen
biter i timen. Da må temperatur og
luftfuktighet være optimalt justert.
Produksjonen foregår på den måten
at vi får blokker med marsipandeig
på 2,5 kg. Denne blander vi og
tilsetter smak. Deretter må massen
modne seg litt før den til slutt deles
opp i mindre biter. I dag lager vi
som sagt stenger, andre dager lager

Gry Flata teller opp marsipanbiter idag. Andre dager pakker hun inn marsipanhjerter.

vi biter. Vi lager også marsipanhjerter som vi dekker med sjokolade,
forteller Bente.
Men er det slik at arbeidstakerne også
har ansvar for denne store maskinen?
- I slutten av prosessen dekkes
marsipanen med sjokolade og til
slutt så pakkes den i esker. Hun som
står og pakker i esker for øyeblikket
skal snart få muligheten til å styre
maskinprosessen selv. Hun er den
første av arbeidstakerne som får mulighet til det. Det er flere forskjellige
arbeidsoppgaver som må utføres –
fra blanding til vedlikehold av maskinen. Vi regner med å ta ett steg av
gangen.
Ekspert på høner og bananer
Bente viser meg videre til området
hvor det produseres marsipanfigurer. Her lages det både bananer,
jordbær og høner. Akkurat nå lages

det marsipanhøner i et forrykende
tempo.
- Han som sitter der foran den maskinen kan lage rundt 400 marsipanhøner på en vakt. Det er litt dagsavhengig hvor mye som produseres.
Til sammen i løpet av årene har han
sikkert presset hundretusenvis av
figurer. Du kan si han har blitt ekspert på høner, bananer og griser.
Arbeidstakeren som sitter foran
pressemaskinen presser ned og fjerner restene av marsipanen. Det synes at dette kan han godt.
Hvordan er sikkerheten? Kan man få
fingrene i klem?
- Maskinen han presser figurene
med er helt trygg siden man må
presse ned med begge hender for å
få presse til å gå ned. Det er veldig
vanskelig å skade seg på denne, legger Bente til.

Varierte arbeidsoppgaver
Vi beveger oss videre til pakkeområdet. Her pakkes det sjokoladehjerter
og marsipanbiter puttes i poser for
så å bli forseglet.
- Marsipanproduksjonen, fra start
frem til pakking, har utrolig mange
arbeidsoppgaver, forteller Bente.
Her er det mange hender i sving.
Det er også veldig variert med tanke
på hvor vanskelig arbeidsoppgavene
er. Det er fint fordi da har vi arbeidsoppgaver til de fleste uansett
hvilket funksjonsnivå de er på. Å
pakke sjokoladehjerter i sølvpapir er
for eksempel en fin oppgave som de
fleste kan klare å utføre. Pakking av
biter i pose er litt mer komplisert.
Her må man både tilpasse papiremballasjen og lime igjen posen. Det er
fint å ha noe å strekke seg etter.
Hva gjør dere hvis en arbeidstaker
ikke klarer oppgavene sine?
- Vi prøver å lage hjelpemidler og
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Bente Kristin Pehsron, avdelingsleder på marsipanavdelingen, tar seg av fargeleggingen av dagens produksjon.

tilrettelegge slik at de som jobber
her kan klare oppgavene på egen
hånd. Enkelte oppgaver har uansett
vist seg å bli litt for vanskelige. Fargelegging av jordbær tar for eksempel de ordinært ansatte seg av. Dette
gjør vi i et eget rom der vi bruker
maske. Det er ganske vanskelig å
farge jevnt, derfor er det ingen av arbeidstakerne som gjør dette nå, men
vi håper vi skal få det til på sikt.
Sesongbaserte varer
Det er åpenbart at dere produserer
mye marsipan, men hvor kan vi finne
produktene deres?
- Vi selger litt her i kantinen på Eiker Vekst og i resepsjonen. Tidligere
har vi hatt salg i dagligvaren.
Ragnar Hjellum, daglig leder ved
Eiker Vekst, som har fulgt med oss
inn på avdelingen, forklarer.
- Å selge i dagligvaren ble for dyrt
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i lengden. Avtalene der gjør at vi
nesten går i minus på salget. Dermed blir mye av salget på messer. Vi
leverer også en del for salg i gaveforretninger, blomsterbutikker og lignende. Det selges også en del i butikkene rundt i nærområdet. I tillegg
til dette så setter vi også i stand esker
og kurver som blir til firmagaver.
Men det er kanskje slik at salget i stor
grad er sesongbasert?
- Ja, det er mest påske og jul, sier
Ragnar. Jul er absolutt den årstiden
vi selger mest. Men vi selger også
marsipan resten av året. Da går det
mye i marsipanstenger og biter. Det
er et helårsprodukt. I fjor solgte vi
rundt 20.000 marsipanstenger. Det
meste av det vi produserer blir også
solgt, så det er ikke mye svinn heldigvis.
Vokser på oppgavene
Er det mye sirkulasjon av arbeidstake-

re her, eller ønsker de fleste å holde seg
til samme oppgave?
- Det er mange som har vært en god
stund, men så er det også flere som
jobber på andre avdelinger i løpet av
uka. De er her en del, så er de også
på «dropsen» og litt i kantina. Det
er opp til hver enkelt arbeidstaker.
Noen ønsker kun å være på samme
plass, andre ønsker mer variasjon.
På «dropsen» er det mange som har
vært fast i mange år. Det er for mange et litt skummelt skritt å ta nye
arbeidsoppgaver, men vi prøver så
godt vi kan å oppfordre og tilrettelegge for nye oppgaver.
- Vi har en arbeidstaker som har
vokst veldig på oppgavene hun har
fått her, forteller Bente. Hun er
dessverre syk i dag, så du får ikke
hilst på. Hun sitter i rullestol og har
en god og en dårlig arm. Eller det
vil si, den dårlige armen var mye
verre da hun begynte. Hun har rett

Litt om eiker
vekst
”Grobunn er
stikkordet og
vilje er våpenet. Eiker Vekst
dyrker samspillet mellom faglig
kvalitet og troen
på enkeltmennesket.”
Eiker Vekst har
lang erfaring med
rekruttering. De
foretar en kyndig
vurdering – enten
det gjelder praksiskandidater til
din bedrift, sykemeldingsoppfølging eller funksjonsvurdering.

Eiker Vekst tilbyr gavekurver til enhver anledning.

og slett fått trent opp armen ganske mye.
Nå er hun nesten på nivå slik at hun kan
styre pressa som lager marsipanjordbær.
Det er gøy å se.
Nord for polarsirkelen
Vi beveger oss over til naborommet
der de produserer drops. Her sitter det
arbeidstakere på begge sider av bordet.
Noen veier opp poser med drops, andre
limer posene igjen.
- I dag pakker vi mye smørmalt, sier
Børre Mile, som er avdelingsleder på
dropsavdelingen. I alt har vi fem typer
drops i tillegg til serien som heter Artic
Candy. Den er sukkerfri og inneholder
isomalt som søtstoff. Den er relativt ny i
sortimentet og noe vi har holdt på med i
2-3 år.
Hvor mye drops tror du dere produserer i
løpet av et år?
- Det varierer veldig hvor mange pakker
med drops vi pakker på en dag. På det

meste så pakker vi rundt 3000 pakker om
dagen og i løpet av et år så blir dette opp
mot en halv million i året. Akkurat nå
er kanskje produksjonen litt lavere og da
snakker vi om ca. 300.000 poser på et år.
Kan du si litt mer om Artic Candy-dropsene?
- Vi produserer ikke egne drops, men all
drops er spesielt laget for oss. Artic Candy er for eksempel produsert i Tyskland.
Det er vi som står for emballasjen og
pakkingen. Når det gjelder Artic Candy
så inneholder disse bær som finnes nord
for polarsirkelen – som blåbær, tyttebær,
multebær og krekling. Det er kun vi som
selger akkurat disse dropsene.

Eiker vekst driver blant annet
med Kantine/catering, Bilplei,
Drops, Marsipan,
Vaskeri, Montasje
og Frukt.
De driver både
med Arbeidspraksis (Arbeidsforberedende trening) og VTA.

Spesielle smaker for en spesiell bedrift
med andre ord. Vi takker Eiker Vekst for
besøket og ønsker dem lykke til med produksjonen og salget av marsipan og drops
nå i påsken.
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Hvordan forstå hverandre!
Program Vårkonferanse LAFY.
Farris Bad i Larvik

Onsdag 25 April
09.00-10.00 Registrering.
10.00 Åpningshilsen ved Ordføreren i Larvik.
10.15-13.00 Relasjonell kommunikasjon ved Øyvind Røkenes, fra veilederen Norge.
http://veilederen.org/
13.00-14.00 Lunsj
14.00-16.00 Bruk av sosiale medier, Elise Landa Omsland
16.15-17.00 Årsmøte
20.00 Festmiddag. Med underholdning.
24.00 God natt

Torsdag 26 April
08.30-11.30 Seksualitet og følelser ved Kari Tvetene Haga og Hilde Christoffersen Lindstøl.
11.30-12.30 Lunsj med utsjekk av hotell rommet.
12.30-13.50 Mindfulness ved Michael de Vibe.
13.50-14.00 Utfylling av evalueringsskjema.
14.00 takk for nå, vel hjem.
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Foredragsholdere

Øyvind Røkenes
Relasjonsledelse er det vi kaller en «norsk» lederstil. Den handler om å se og behandle mennesker i
et 24 timers-perspektiv. Livet ditt privat påvirker jobben. Trives du på jobb, så yter du mer. Dermed
skaper du også gode resultater. I tillegg til å skape bedre resultater vil du oppleve deg selv som en
bedre leder.

Elise Landa Omsland er rådgiver, kurs - og foredragsholder i sosiale og digitale medier for
bedrifter. Elise er en engasjert omdømmebygger med fokus på synlighet via digitale og
sosiale kanaler. Hun er glødende opptatt av kommunikasjon, teknologi, mennesker og
samfunnet rundt seg noe som gjør hennes tilnærming til markedsføring og sosiale medier
fargerik og spennende.

Hilde C Lindstøl og Kari T Haga
Hilde jobber med elever med utviklingshemning og fysisk funksjonsnedsettelse på Thor

Heyerdahl videregående skole i Larvik. Noe av det hun jobber med og brenner for, er å lære
elevene om kropp, identitet, seksualitet og samliv.

Kari er lærer på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Jobber på en avdeling for elever med
tilrettelagt undervisning. Holder kurs i KISS (Kropp-Identitet-Seksualitet-Samliv).
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Michael de Vibe.
Michael er lege og forsker blant annet på Mindfulness. Ved å gjøre deg selv bevisst på hvordan du
har det, uten å forsøke å endre følelsene, kan du bli flinkere til å styre reaksjonene dine på alt som
skjer omkring deg. Mindfulness betegnes, innen psykologi, som å være bevisst tilstede og
oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig, åpen holdning. Det forstås som en
egenskap alle har, som kan styrkes ved øvelse. På norsk kalles mindfulness ofte oppmerksomt
nærvær og oppmerksomhetstrening.

MERK: Påmeldingen er bindende!
Påmeldingsfrist 9. februar 2018
Kontakt:

Konferansen holdes på:

Landsrådet v/Jane Midtbø

Farris Bad

Epost:

jane.m@asvo-kongsberg.no

Fritzøe Brygge 2

Tlf:

32 29 98 03

3264 Larvik

Priser:
Konferanseavgift

Kr. 1 100,-

Konferanseavgift IKKE-medlemmer

Kr. 2 200,-

Full pakke medlemmer

Kr. 5 100,-

Helpensjon

Kr. 3 450,-

Dagpakke

Kr. 775,- pr. dag

Middag

Kr. 1 200,-

Tilslutningsdøgn

Kr. 1 200,-

Påmelding til: jane.m@asvo-kongsberg.no
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Regelendringer i Arbeid- og sosial
Departmentet
Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2018 på Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområde. De nye regelendringene gjelder blant annet
ny AAP-ordning, dagpengeforskriften, folketrygden og hjelpemidler, varig
lønnstillskudd og arbeidsmarkedsforskriften.
Tekst hentet fra Regjeringen.no
Ny AAP-ordning
Maksimal stønadsperiode reduseres fra
fire til tre år. Vilkårene for forlengelse
skjerpes. Det innføres en karensperiode på 12 måneder før det er mulig å
søke AAP på nytt for de som har gått
ut maksimal stønadsperiode. Det blir
lovfestet at brukerne skal følges opp av
NAV hver gang en medisinsk behandling eller et arbeidsrettet tiltak er gjennomført. Brukeren kan heretter arbeide
inntil 80 prosent i 12 måneder uten
å miste retten til AAP, mot tidligere
maksimum seks måneder. Perioden som
brukeren kan motta arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker utvides fra 1.
januar til seks måneder, mot tidligere
tre måneder.
Ungdomsinnsatsen i NAV blir
landsdekkende
Unge under 30 år som har behov for
det, skal nå få et tilbud fra NAV om
arbeid, aktivitet eller utdanning. Dette
skal skje før to måneder er omme. I alt
bevilges 100 millioner kroner til formålet i 2018.
Ordningen med servicehund blir
fast
Hundene hjelper personer med fysiske
funksjonsnedsettelser med praktiske
gjøremål. Fem millioner kroner settes
av.
Folketrygden og hjelpemidler
Kravet om at man må ha medlemskap i
Folketrygden for å ha rett til hjelpemidler, oppheves.

Blinde og svaksynte
Antall timer lese- og sekretærhjelp i
dagliglivet for blinde og svaksynte økes
fra 20 til 120 timer.
Sykdom og parykk
Personer over 18 år har i dag et tak på
dekning av utgifter til parykk, mens
de under 18 år ikke har noe tak. Fra 1.
januar 2018 heves 18-årsgrensen, slik
at alle under 30 år fullt ut får dekket
utgiftene.
Endringer i representasjonsregelverket
Endringene i representasjonsregelverket
innebærer blant annet at Bedriftsdemokratinemnda opphører. Bedriftsdemokratinemndas portefølje og kompetanse
flyttes til Tvisteløsningsnemnda.
Godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter

Endringene i arbeidsmarkedsforskriften
gjelder følgende tiltak:
Inkluderingstilskudd.
Det åpnes for at inkluderingstilskuddet
også kan gis til deltakere i AMO og
arbeidsrettet rehabilitering.
Varig lønnstilskudd.
Etter hovedregelen er det et vilkår for
varig lønnstilskudd om å ha vært sykemeldt i 12 måneder. Det åpnes nå for å
gi unntak fra dette vilkåret for personer
som har en sykdomstilstand hvor arbeidsevnen gradvis vil svekkes, og hvor
sykemelding ikke er påkrevd fordi dette
ikke vil anses å ha betydning for bedring av helsetilstanden.
Mentor
Presisert mulighet for å bruke mentor
for tiltaksdeltakere som tar fagopplæring i bedrift.

Forskrift om offentlig godkjenning av
renholdsvirksomheter og om kjøp av
renholdstjenester blir endret for å styrke
godkjenningsordningen for renhold.
Dagpengeforskriften endres
Unntak fra graderingsreglene for fosterforeldre (ny § 4-5): Oppheving av
faseinndelingen for dagpengemottakere
som etablerer egen næringsvirksomhet
(Endret § 5-1 annet ledd).
Endringer i arbeidsmarkedsforskriften
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Annonseinformasjon
LANDSRÅD-NYTT
Utgiver
Redaktør
Adresse
Telefon
E-post

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
David Johansen Auby
c/o Arbeid og Kvalifisering
Feyers gate 7, 3256 Larvik
Tlf.: 33 17 10 00
E-post: audun.auby@larvik.kommune.no

Tidskriftets mål og funksjon

Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff
om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et
informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for
arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er
engasjert i de yrkeshemmedes hverdag.
Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr
arbeid for yrkeshemmede, alle NAV-kontor og politikere
som jobber med relaterte oppgaver.
Alle annonsører får også tilsendt et eksemplar av tidskriftet.

Annonsepriser for medlemsbedrifter
Stilling ledig
Småannonser
1/2 side 4 farger
1/1 side 4 farger
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Kr. 1.500,Kr. 500,- Kun medlemmer
Kr. 2.400,- 20 % rabatt
Kr. 4.000,- 20 % rabatt

Annonsemaler
Stilling ledig: 100 x 142mm
Småannonse, liten:
h37 x 61 mm
Småannonse, stor:
h67 x 61 mm
1/2 side: 215 x 142 mm
+ 3 mm utfallende kanter
1/1 side: 215 x 285 mm
+ 3 mm utfallende kanter
Annonsepriser
1/2 side 4 farger:
1/1 side 4 farger:
2 helsider:		
Baksiden :

kr. 3.000,kr. 5.000,kr. 9.000,kr. 7.000,-

Annonsene leveres i pdf eller
eps-format, CMYK fargeprofil. Oppløsning: minst 300 dpi i
100% størrelse.
For utgivelsesplan fremover ta
kontakt med oss på telefon eller
e-mail.

Organisasjonen

Grunnleggende prinsipper

•

Er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som gir, eller er
aktivt engasjert i arbeidstilbud til yrkeshemmede. Medlemsmassen
spenner fra kommunale arbeidssentra og dagtilbud til tiltak for yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetatens regi.

•

Ivaretar medlemmenes interesser og behov for å skape et utviklende
fag- og arbeidsmiljø.

•

Er et verktøy for å heve de yrkeshemmedes status.

•

Er en pådriver overfor premissleverandørene og engasjerer seg i den
aktuelle samfunnsdebatt.

1. Yrkeshemmede har rett til arbeid.
2. Alle mennesker har rett til vekst
og utvikling på det nivå de befinner seg.

3. Arbeid er en grunnleggende verdi •
som alle skal ha muligheten til å
•
velge.

Avholder årsmøter hver vår.
Er delt inn i fylkeslag.

4. Verdiskapning skal også være
rettet mot et ordninært arbeid.

•

Gir ut bladet Landsråd-Nytt, som er et kontaktorgan for medlemmsvirksomhetene.

5. Begrepet arbeid skal være i
utvikling, og gjenstand for diskusjon.

•

Arrangerer regionale og landsdekkende kurs og konferanser.

•

Holder levende den filosofiske debatt rundt sentrale begrep som arbeid, menneskeverd, miljø, medvirkning, utvikling, helse osv.

6. Samarbeid, deltakelse og kordinering er forutsetninger for vekst
og kompetanseheving.

•

Samarbeider med organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

•

Har kontakter i fagmiljøer, som medlemsvirksomhetene kan dra nytte
av.

•

Arbeider for et nettverkssamarbeid, og utgjør en gjensidig læringskultur
for virksomheter som gir arbeid til yrkeshemmede

Medlemsskap i Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede?
Medlemsskapet kan tegnes av alle som gir eller er aktivt engasjert i arbeid til yrkeshemmede,
uansett om de er tilknyttet fylkeskommunen, kommunen, arbeidskraftsmyndighetene,
private bedfrifter eller andre typer organisering.
Kontingenten
1. Virksomheter med bare kommunale tilskudd
kr. 3000,- pr. år
2. Virksomheter med maksimum 10 plasser
kr. 3000,- pr. år
3. Øvrige virksomheter
kr. 7500,- pr. år
4. Enkeltmedlemmer
kr. 3000,- pr. år
Jeg ønsker medlemskap
Type virksomhet...........................................................
Antall yrkeshemmede arbeidstakere............................
Navn ........................................................................
Adresse .....................................................................

Fyll ut kupongen og send eller faks den til:
LAFY/Audun Auby, c/o Arbeid og Kvalifisering, Feyers gate 7, 3256 Larvik.

Postnr./sted ......................................................
Tlf ................................ Faks ............................... Kontaktperson ................................................ 19

prima@prima-as.no

prima@prima-as.no

Industri Lambertseter AS
Cecilie Thoresensvei 9 - 11, 1154 Oslo

Tlf: 23 16 76 50

Utvikling av tidsriktige og relevante tilbud innen yrkesrettet attføring
Marine - Grafisk - Service - Sykkelverksted - Kontor - IKT

www.ilas.no

Din annonse her!
Kun 500,- per blad. Ta
kontakt med annonseansvarlig på email:
daubyj@gmail.com
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Din annonse her!
Kun 500,- per blad. Ta
kontakt med annonseansvarlig på email:
daubyj@gmail.com

Bufdir deltok på årets statspartsmøte i FN.

BUFDIR på FN-møte

Bufdir (barne- , ungdoms og familiedirektoratet) deltok i midten av juni på årets
statspartsmøte i FN. Hovedtema var inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og brukerorganisasjoner i arbeidet med implementering av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Tekst hentet fra bufdir.no

FN-konvensjonen ble vedtatt i 2006.
Artikkel 40 fastslår at partene jevnlig
skal komme sammen til statspartsmøter
for å behandle saker knyttet til gjennomføringen av konvensjon. 13. juni til
15. juni 2017 var det den tiende gangen det ble avholdt statspartsmøte om
konvensjonen, og for første gang deltok
politisk ledelse fra Norge.
Et tema som gikk igjen gjennom hele
statspartsmøte, og som representanter
fra myndigheter i ulike land, organisasjoner og eksperter tok opp var bruk av
statistikk og indikatorer. Dette passet
godt med det nordiske seminaret, som
Bufdir og Nordens velferdssenter arrangerte på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Bruk av statistikk
Seminaret handlet om hvordan bruke
statistikk og indikatorer for å monitorere implementeringen av konvensjonen
i Norden. Et panel bestående av Bjørn
Lescher-Nuland fra Bufdir og representanter fra myndighetene i Sverige,
Danmark, Finland , orienterte om de
respektive landenes arbeid på området.
Bjørn orienterte om Bufdirs arbeid med
å samle, systematisere og formidle statistikk og kunnskap om levekårsstatus
til personer med nedsatt funksjonsevne.
Deretter kommenterte representanter
fra sivilt samfunn, hvor det ble lagt vekt
på at det er viktig å benytte de rette indikatorene, samtidig som at vi ikke må
avstå fra å handle selv om vi per nå ikke
har statistikk på alle områder.

Brukermedvirkning
tatssekretær Kai Morten Terning i BLD
ledet den norske delegasjonen. Det norske innlegget i generaldebatten, som ble
holdt av statssekretæren, la spesielt vekt
på viktigheten av brukermedvirkning i
det norske arbeidet, og hele innlegget
kan leses på nettsidene til BLD .
Et opptak fra det nordiske seminaret
kan du se på nettsidene til FN.
Du kan også lese mer på www.bufdir.no
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Nytt fra departementet
Vi fortsetter med vår faste spalte ”Nytt fra departementet”. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjeringshold som er relevante for alle LAFY-interesserte.
Sakene er hentet fra regjeringen.no

NY AAP-ORDNING

Fra 1. januar endres ordningen
med arbeidsavklaringspenger
(AAP). – Vi ønsker flere i
arbeid og aktivitet, sier arbeidsog sosialminister Anniken
Hauglie.
Stortinget vedtok i juni regjeringens forslag til nytt regelverk
for arbeidsavklaringspenger
(AAP). De nye reglene trådte i
kraft 1. januar 2018.
– Vi endrer AAP-ordningen
fordi vi ønsker å få flere over i
arbeid og aktivitet. For å sikre
et bærekraftig velferdssamfunn
for fremtiden er vi helt avhengige av at flest mulig i arbeidsfør alder kommer seg i jobb,
sier Hauglie.
Hun forklarer bakgrunnen for
endringene:
22

– Dagens AAP-ordning har
ikke fungert godt nok. For
mange har fått arbeidsavklaringspenger, og for mange har
gått på ordningen for lenge.
Kun én av fem kommer tilbake i full jobb etter å ha gått
på AAP. Det bekymrer meg at
antall unge på AAP øker, og at
mange av dem aldri har vært i
jobb.
Bedre oppfølging
Statsråden ønsker et NAV som
er tettere på AAP-mottakerne.
– Da AAP-ordningen ble innført i 2010 var målet tidligere
og bedre oppfølging, og at
flere skulle raskere tilbake til
arbeidslivet. Ingen av disse
målene er nådd. Mottakerne
skal nå få raskere og mer individuelt tilpasset bistand.

Samtidig skal færre komme
inn i ordningen, og maksimal
stønadsperiode kortes ned. Jeg
tror endringene vil føre til at
flere enn før blir i stand til å gå
tilbake til arbeid.

VERDENSDAGEN FOR DOWN SYNDROM

Down syndrom er en diagnose
som forårsaker intellektuell
funksjonsnedsettelse. Syndromet forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik
at barn blir født med et helt
eller deler av et ekstra kromosom 21. Cirka 1 av 1000 barn
fødes med Down syndrom.
Datoen for Verdensdagen for
Down syndrom 21. mars henspeiler på kromosompar 21 og
skal brukes til å spre kunnskap
om diagnosen.

har økt vesentlig de siste 20
årene. Samtidig har internasjonal forskning bidratt til
et bedre og lengre liv for de
som lever med diagnosen.
Det finnes ingen helbredende
behandling, men tidlig innsats
kan bedre livskvaliteten og
danne grunnlag for et verdig
og meningsfullt liv.

Den første internasjonale
Down syndrom-dagen ble
holdt 21. mars 2006 - og over
hele verden har dagen allerede
blitt en innarbeidet som en dag
for feiring og opplysning.
Kunnskapen om syndromet
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arbeidslivet
For mange er jobben en stor og viktig del av livet. ”Arbeidslivet” er en fast
spalte i Landsråd-nytt der vi skal presentere et utvalg arbeidstakere fra ulike
arbeidsmarkedsbedrifter og høre fra dem selv hvorfor de verdsetter jobben
sin så høyt. Denne gangen har vi tatt en prat med Sabrina Malka og Line Kaland som jobber to dager i uken på Peppes Pizza Nydalen.
Foto og tekst: David Auby

Sabrina Malka (30) og Line Kaland (29) er bestevenninner og jobber til daglig på arbeidsmarkedsbedriften Fossheim. Siden oktober i 2015 har de også jobbet to dager i uken på Peppes Pizza Nydalen. Tidlig fredag morgen kl 10, før restauranten åpnet for gjester tok vi en tur ned til Peppes for å høre mer om
jobben til Sabrina og Line.
Sabrina og Line, så hyggelig at dere kunne stille til et intervju her nede på Peppes Pizza Nydalen. Hvordan fikk dere høre om denne jobben?
Vi fant ut av det selv! Det var helt uten hjelp fra jobben. Vi bare søkte og så fikk vi jobben. Mammaen min hjalp oss med å legge inn søknad og CV, sier Sabrina. Jeg har litt vondt i nakken, så jeg
kan ikke bære så tungt da, og det måtte vi skrive i søknaden, forteller Sabrina videre. Det var Marit
(red: Marit Bernhoft Erikstad fagansvarlig på Fossheim VTA ) som tok kontakt med Peppes for oss og
skaffet oss et intervju.
Dere jobber også på Fossheim? Hvor ofte er dere der og hvor ofte er dere her?
Vi jobber to dager på Peppes i uken hver. Jeg jobber tirsdag og fredag forteller Sabrina. Line sier
at hun jobber mandag og fredag. Så det er bare fredager vi er på jobb samtidig. Jeg kan ikke jobbe
mandager skjønner du, forteller Sabrina. Da går jeg nemlig på skolen. Vi går begge på skolen, skyter Line inn.
Ja, nettopp. Hva slags skole går dere på?
Vi går begge på voksenopplæringen her i Nydalen, forteller Sabrina.
Er det første ordinære jobben dere har hatt?
Ja, det er det. Men jeg har lært mye om det fra pappaen min, forteller Sabrina. Han jobbet nemlig
på Peppes på Bekkestua. Han var kelner der. Jeg har fulgt i sporene til pappa.
Hvordan var det å begynne å jobbe her på Peppes da?
Det er litt av en drømmejobb! utbryter Line. Jeg liker så godt å jobbe her. Og vi har begge lyst til
å jobbe fullt her, sier begge to. Her er det masse å gjøre, og så får man nye venner og nye kollegaer.
Det er også så mange forskjellige arbeidsoppgaver.
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Sabrina Malka og Line Kaland er bestevenninner og stortrives på jobb hos Peppes Pizza Nydalen.

Hva er det mest spennende dere gjør på jobben da?
Det er alt, sier Sabrina. Jeg har også fått lov til å servere kundene og sånn.
Var det noe som var utfordrende i begynnelsen da?
Jeg kan ikke bære så tunge ting da, sier Sabrina. Jeg har nemlig barneleddgikt som aldri gikk over.
Men jeg kan bære tungt, forteller Line.
Hva er det første dere gjør da dere kommer på jobben?
Det første vi gjør er å ta på t-skjortene og så ta ned stolene fra bordene. Så må vi vaske av bordene
siden de kan være skitne, før noen kommer å spiser. Etter det så setter vi ut te-lys og tenner dem.
Så må vi sjekke om det er lagt ut bestikk og servietter. Det skal være seks stykker av hver. Så til slutt
spiser vi lunsj. Det er selvfølgelig pizza, men det er favorittmaten vår, så det går fint! Restauranten
åpner kl 11 og vi er her kl 10, så alt dette må vi gjøre før det åpner.
Har dere andre oppgaver enn det?
Vi gjør alt mulig på jobb. Det hender også vi sitter på med Peppes-bilen og kjører ut pizza til
kundene. Det hender også at mannen min, Vebjørn, vasker bilene til Peppes på jobben hans på
Nordpolen industrier.
Noen ganger er jeg med å lage salat til salatbuffeten, sier Line. Og så har jeg vært med på å lage
pizza, sier Sabrina.
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Det får unna når Sabrina og Line vasker bordene på Peppes!

Det høres virkelig ut som om dere trives her på jobben.
Det er kjempegøy, men jeg har også lyst til å jobbe på kontoret etter hvert, forteller Sabrina. Jeg elsker det. Jeg har kopimaskin og data hjemme og bruker det ofte.
Kanskje du kan ta med Line da og starte eget pizzasted? Da er det sikkert endel kontorjobb også!
Ja, jeg og Line. Så kan Vebjørn vaske bilene! Sier jentene og ler.
Hvordan hadde livet vært uten jobb tror dere? Hadde det vært kjedelig?
Ja, det hadde det. Dette er egentlig nesten bedre enn å jobbe på Fossheim! Men det er hyggelig å
variere også da. På Fossheim drar vi for eksempel på Danmarkstur. Det er gøy!
Vi går også på klubb på fritiden. Det er på Nordtvedt gård på Kaldbakken. Der er det vafler, pølser og brus. Det er flere fra Fossheim som går der. Jeg fikk gratis brus der når jeg fylte 30 år, sier
Sabrina.
Til slutt, er det noe annet dere ønsker å legge til?
Jeg må si litt om Vebjørn da, sier Sabrina. Han er mannen min. Line var forloveren min siden vi er
bestevenninner. Jeg var forlover, skyter Line inn.
Tusen takk for at dere ville stille opp i Landsråd-nytt. Det var en glede å prate med dere. Så kan det jo
hende vi fra Landsråd-nytt kommer innom en dag for en pizzabit eller to!
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: : Interesseforum for vedprodusenter
og andre vedinteresserte i Norge.

Pregobedrifter
har faste lave
medlemspriser
på varer du trenger til
din vedproduksjon.

For mer informasjon:

ANDRE MEDLEMSFORDELER:
Informasjon om vedmarkedet • Vedsalg på INTERNETT • Fagbladet Norsk Ved
tilsendt 4 ganger i året – 130 sider fagstoff • Deltagelse på vedsamlinger etc.

www.norskved.no
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Hilsen oss i Landsråd-Nytt
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Vi i Landsråd-Nytt er alltid på utkikk etter nytt
stoff, nye saker og personer som har tilknytning
til de yrkeshemmedes situasjon. Har du noe du
brenner inne med, ta kontakt med oss! For
tiden er vi spesielt på utkikk etter relevant
forskning og fagartiker.

?

eller tlf 32 08 63 55
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Arbeid og Kvalifisering er en enhet i Larvik kommune.
Gjennom aktivitet og tilrettelagt arbeid skal den enkelte
oppleve sosialt felleskap, læring,
utvikling og glede.
Vårt fundament bygger på å styrke og
aktivere menneskets egenkraft.
Den enkeltes ressurser og medvirkning står sentralt
i utvikling av våre produkter og tjenester.
Vi arbeider for å sikre tidsriktige produkter og
tjenester av høy kvalitet.
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Keramikk Miljø Vedlikehold
Pakk og
montasje

Snekker

Rødbøl

Grafisk Søm Rødbøl

Kantine Hjemkjøring Ved

Trening og opplæring Grønn

Bilverksted omsorg
Lærlingordningen

Huset

aok-larvik.no
Tlf: 33 17 10 00 - Borgejordet 23, 3269 Larvik
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