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01 Styreleders innledning

De to årene siden forrige landsmøte har vært 
krevende — for ASVL som organisasjon, enda 
mer for våre medlemsbedrifter, og aller mest for 
alle de som er avhengige av vekstbedriftene for 
å få et arbeidstilbud og med det et meningsfylt 
liv.

Jeg vil begynne med de siste, siden det er de 
som er grunnen til at bedriftene og organisas-
jonen finnes.  

Det er dessverre fortsatt slik at bare en liten 
del av de som trenger tilrettelagt arbeid, får 
et jobbtilbud.  Det skyldes ikke mangel på 
vilje eller evne fra bedriftenes side — bed-
riftene i ASVL kan tilrettelegging, og de har 
innovasjonskraft og pågangsmot i overflod.  
Det skyldes ene og alene manglende vilje fra 
statens og politikernes side.  Det er nesten 
uforståelig, spesielt når både embetsverk og 
politikere vet at tilrettelagte arbeidsplasser 
er lønnsomme både for samfunnet og for det 
offentlige selv.

Det største hindret de siste årene har vært 
forestillingen om at alle lett kan komme inn i det 
ordinære arbeidsliv — at det eneste som kreves 
er litt coaching fra firmaer av typen Kjekke Gut-
ter AS.   Det helt uforståelige er at presumptivt 
oppegående politikere tror at det er så enkelt i 
et land med verdens høyeste lønnskostnader.

Våre medlemsbedrifter har fått føle denne 
vrangforestillingen på kroppen, spesielt i forhold 
til de arbeidstagerne og tiltaksdeltagerne som 
faktisk har en mulighet i det ordinære arbeidsliv, 
men som trenger høyt kvalifisert opplæring og 
oppfølgning for å kunne nå målet.  At skjermede 
tiltak er blitt anbudsutsatt, er tvilsomt nok.  At 
kravene til tilbyderne i mange tilfeller er satt 
så lavt at useriøse aktører har vunnet, er langt 
verre — for våre bedrifter og andre seriøse ak-
tører, og enda mer for arbeidssøkere som ikke 
får et skikkelig tilbud.

For ASVL som interesseorganisasjon for bed-
riftene har toårsperioden på mange måter vært 
en lang og bratt motbakke — i kamp for reelle 
kvalitetskrav ved anbudsutsettelse, og i kamp 
for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser.  Mot-
bakken ble enda brattere da regjeringen lekte 
med planer om kommunalisering av tilrettelagt 
arbeid.

Vi er ikke på bakketoppen ennå, men vi kan 
i hvert fall skimte den.  Kommunalisering er 
foreløpig lagt på is, vi har fått en forsiktig økning 
i antall tilrettelagte arbeidsplasser, og de fleste 
av medlemsbedriftene har kommet noenlunde 
helskinnet gjennom anbudskonkurransene — 
enten ved å vinne, eller ved å omstille seg.

Jeg skulle ønske at vi hadde nådd toppen før 
jeg nå skal gi lederstafetten i ASVL videre.  På 
den annen side tror jeg at jobben med arbeid 
for de som trenger det mest, må og bør være 
en kondisjonsprøve — forestillingen om «det 
normale» sitter så dypt at det vil alltid være nye 
motbakker.  Som andre former for kondisjon-
strening gir den til gjengjeld mer enn den tar.

Takk for åtte krevende, men spennende og 
meningsfylte år!



Dette er vekstbedriftene

Bedri� ene lager produkter og tjenester for over 1 milliard kroner hvert år.

75 prosent av de 9.000 som har en Varig tilre� elagt arbeidsplass, jobber i en ASVL-bedri� .

I tillegg tilbyr 6 av 10 ASVL-bedri� er arbeidsforberedende trening til personer som trenger en gradvis 
tilnærming til arbeidslivet.  

ASVL-medlemmene utfører oppdrag for kommuner og næringsliv – og sørger samtidig for arbeid til de 
som trenger tilre� elegging i arbeidshverdagen.

Foto: Sølve AS
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ASVLs styre i perioden: Fra venstre Atle Kvåle, Julia Holm, styreleder Victor Norman, Gunn Sofie Dahl, Petter Dahl, Oddvar Bjørk-
vik, Rita Sandnes, nestleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Solveig Kjelland Larsen fratrådte i løpet av perioden, og var ikke til stede 
da bildet ble tatt.

Vekstbedriftene er samfunnseide bedrifter med én hovedoppgave: Å sørge for jobb til alle. 
Alle som vil, skal få et arbeidstilbud. Vekstbedriftene sikrer at personer med utviklingshemning 
har en jobb å gå til. De sørger for at de som har en fortid med rus, får en ny sjanse. At de som har 
eller har hatt psykiske helseproblemer kan nærme seg arbeidslivet i en fart som passer dem. At 
unge som faller ut av jobb eller skole kan komme på rett spor igjen. Og at flyktninger kan jobbe og 
lære seg språket samtidig.

Vekstbedriftenes veiledere er eksperter på å se verdien i den enkelte. Og de vet hva som må til å 
videreformidle denne verdien, slik at alle kan bidra i arbeidslivet. 

På den måten skaper bedriftene verdier for over 1 milliard kroner i året. Samfunnet sparer også 
store summer på å tilby tilrettelagte arbeidsplasser i stedet for omsorg. Det er gjort undersøkels-
er ved Norges Handelshøyskole som viser at kommuner kan spare over 200.000 kroner for hver 
person som får en tilrettelagt jobb fremfor en plass på en dagsenter. 

Men det er kanskje ikke det viktigste. For den som har en tilrettelagt arbeidsplass, handler det 
først og fremst om livskvalitet. En doktorgrad fra NTNU viser at de som jobber i Vekstbedrifter, 
oppgir at de har høyere livskvalitet enn de som har et kommunalt arbeidstilbud.
 
Det finnes 9.000 slike arbeidsplasser i Norge, og ASVL jobber for at det skal bli flere.

Vekstbedriftene skaper verdier
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ASVL feiret 25 år med en stor jubileumskonferanse i Oslo i 2016. Mange Vekstbedrifter har også 
rundet 25 år i løpet av 2016, og bakgrunnen er Ansvarsreformen i 1991. I reformen var det et sentralt 
poeng å integrere utviklingshemmede i samfunnet, blant annet gjennom bolig og arbeid. Tilrettelagte 
arbeidsplasser gjorde det mulig for tusenvis å bli en del av norsk arbeidsliv, med alt hva det innebærer 
av rettigheter. Arbeid til utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelegging, fikk sin selvfølgelige 
forankring i den statlige arbeidsmarkedspolitikken, sammen med øvrige arbeidsmarkedstiltak. 
I 25 år har det politiske flertallet stått bak denne linjen.

Men ånden fra Ansvarsreformen ble i løpet av perioden satt under kraftig angrep. I meldingen 
Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner – Meld St. 14 (2014-2015) foreslo Regjeringen 
at ansvaret for tilrettelagte arbeidsplasser skulle tas ut av den statlige arbeidsmarkedspolitikken. 
Hensikten var at kommunene skulle få ansvaret for arbeid til denne gruppen. Forslaget ble gjentatt i 
NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet – Meld St. 33 (2015-2016). 

Om forslaget gjennomføres, blir disse gruppene skjøvet ut av den statlige arbeidsmarkedspolitikken, 
mens øvrige grupper fortsatt er omfattet av den. Dette er et forslag som innebærer diskriminering av 
personer med utviklingshemning og andre som trenger tilrettelagt arbeid.  

ASVL mobiliserte kraftfullt mot forslaget. Organisasjonen har brukt store ressurser og hele sitt 
politiske kontaktnett for å sikre at stortingsflertallet vendte seg mot regjeringen i dette spørsmålet. 
Særlig allianser med brukerorganisasjonene har gitt nødvendig slagkraft i prosessen, og ASVL vil 
særlig fremheve samarbeidet med Norsk Forbund for Utviklingshemmede i denne forbindelse.

Våren 2016 opplyste arbeidsministeren om at forslaget ikke blir noe av i denne omgang. 

Rettighetsutvalget leverte sin innstilling samme høst. Regjeringen støtter seg på denne når de i 
løpet av 2017 vil iverksette forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi. ASVL er i dialog 
med departementet for å påvirke innretningen på forsøkene. For ASVL er det avgjørende at 
personer som har tilrettelagt jobb i bedriftene, ikke blir diskriminert.

Arbeidstrening – nytt tiltak
6 av 10 Vekstbedrifter tilbyr arbeidstrening for personer som trenger bred og omfattende bistand for 
å nærme seg arbeidslivet. I løpet av 2016 ble det klart at tiltaket for denne gruppen, Arbeidspraksis i 
skjermet virksomhet fikk nytt navn og nye rammer og regler. Det nye navnet er Arbeidsforberedende 
trening.

Endringen ble utsatt noe fordi regjeringen ønsket at EFTAs overvåkingsorgan ESA skulle uttale seg 
om hvorvidt tiltaket kunne forbeholdes forhåndsgodkjente bedrifter (som Vekstbedriftene) uten at dette 
samtidig ble å betrakte som statsstøtte. Konklusjonen ble at Vekstbedrifter kunne tildeles oppgaven 
uten at det var i strid med statsstøtte-regelverket. Dermed blir Vekstbedriftene også i fremtiden sentrale 
redskaper i myndighetenes arbeid for å øke arbeidsdeltakelsen blant jobbsøkere som av ulike grunner 
sliter med å skaffe jobb.  

To år med store omveltninger



ASVL har sammen med Arbeid & Inkludering vært godt involvert i prosessen med å utvikle 
kravspesifikasjonen for AFT-tiltaket. Endringen innebærer at samtlige leverandører må bli godkjent 
etter de nye reglene. Dette sikrer at tiltaket som blir tilbudt vil få høy kvalitet, og ASVL ser det som en 
sentral oppgave å sikre at bedriftene setter seg inn i nye regler og organiserer bedriften på en sånn 
måte at de leverer på regjeringens bestilling.

Lærekandidater
Organisasjonen har tidligere gått inn for at alle fylker skal ha egne opplæringskontorer for 
lærekandidatordningen. Bakgrunnen er situasjonen i Vestfold og Østfold, der en slik organisering har 
ført til at mange elever med særlige lærevansker har fått mulighet til å ta deler av sin videregående 
opplæring som et praktisk løp i Vekstbedrifter. Denne strategien har av ulike årsaker ikke ført frem, 
og ASVL har i løpet av perioden endret tilnærmingsmåten. Vi har satset på å gjøre elever, foresatte og 
bedrifter i stand til å informere om tilbudet og skape etterspørsel etter det. Langsomt gir dette resultater 
ved at elever i flere fylker nå får tilbud om lærekandidatløp.

Foto: Joakim S. Enger



Andre arbeidsmarkedstiltak
I løpet av perioden ble to arbeidsmarkedstiltak lagt ut på anbud. Det dreier seg om tilbud som 
kartlegger hvilke muligheter jobbsøkeren har på arbeidsmarkedet (Avklaring i skjermet virksomhet), 
og tilbud som bistår arbeidssøkere den siste biten ut til arbeidsmarkedet (Arbeid med bistand).

Anbudsutsettingen har ført til at NAV, når etaten skal finne gode tilbud til jobbsøkerne, har fått 
langt færre aktører å velge mellom enn før, stikk i strid med det som var den uttalte intensjonen 
med anbudsutsettingen. Jobbsøkerne har mange steder fått lengre reisevei til nærmeste bedrift 
med tilbudet. For Vekstbedriftene har omleggingen ført til at mange veiledere har mistet jobben, 
eller til omorganisering og omprioriteringer. Regjeringen har varslet at de vil evaluere effektene av 
anbudsutsettingen.
 
Pr 1. januar 2017 ble aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere innført for personer under 30 år. Vekst-
bedriftenes arbeidsarenaer, både interne og eksterne, har mange steder vist seg å være viktige når 
kommunene har lett etter gode tilbud til gruppen.

Det politiske arbeidet
Det er kommet ny ledelse både i Arbeids- og sosialdepartementet og det underliggende direktoratet i 
løpet av perioden. ASVL har god dialog både med departementet og direktoratet.

NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet – Meld St. 33 (2015-2016) varsler at NAV i fremtiden vil overta 
flere oppgaver selv. ASVL har i den forbindelse spilt inn at det viktigste, uavhengig av organisering, er 
gode tilbud til arbeidssøkerne. Vekstbedriftene spiller på lag med arbeids- og velferdsmyndighetene, 
og håper at også fremtiden vil bringe et fruktbart samarbeid til det beste for arbeidssøkerne. 

Politisk har perioden vært preget av samarbeidsavtalen mellom regjeringen Solberg og KrF/Venstre. 
ASVL har pleiet kontakt med samtlige politiske partier. 

Dessverre har den politiske viljen til å prioritere flere arbeidsplasser til utviklingshemmede og andre 
som avhenger av statlige bevilgninger for å få et arbeidstilbud, vært liten i alle politiske leire. 

ASVL er sammen med brukerorganisasjonene en helt sentral aktør i det politiske påvirkningsarbeidet 
som må gjøres for at politikerne skal bevilge penger til flere arbeidsplasser i årene som kommer. Rollen 
forplikter, da potensielle arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid ofte blir omfattet av stor politisk velvilje i 
festtalene, uten at dette gir seg utslag i faktiske prioriteringer til gruppens fordel. 



I 2015 arrangerte ASVL 13 kurs med totalt 381 kursdeltakere, gjennom sitt kurskonsept Vekstakademi-
et. I 2016 var antallet økt til 19 kurs og 525 deltakere. Organisasjonen har i en årrekke jobbet aktivt for 
å påvirke bedriftene til å tenke videreutvikling og kompetanse, og dette bærer nå frukter.

Nye krav fra NAV og anbudsutsettelse har gjort det nødvendig for mange bedrifter å reorientere seg, 
og tilbakemeldingen organisasjonen får på kursene, tyder på at Vekstakademiet treffer godt med 
kursrekken. Godt samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge, samt 
et betydelig nettverk av kursleverandører og foredragsholdere, gjør det mulig for ASVL å tilby kurs og 
kompetanseutvikling som er tilpasset bedriftenes behov til enhver tid.

På slutten av perioden startet ASVL opp arbeidet med å danne et nettverk for veiledere som ønsker å 
jobbe med basiskompetanseopplæring. Vi har kalt nettverket BkV – Basiskompetanse i Vekstbedrift, 
og hensikten med nettverket er å tilby bedriftene kompetanse og trygghet til å drive opplæring av del-
takere med skrive-, lese- og regnevansker

04 En betydelig aktør på kompetansefeltet

Blant kursene som er holdt i perioden kan nevnes:

Nulltoleranse i forhold til overgrep: Totalt 8 kurs i ulike distrikter og bedri� er

4 kurs om deltakelse i anbudskonkurranser

Basiskompetansekartlegging 

Kurs om fl yktninger og arbeidsinkludering

Eget kostholdkurs for tiltaksdeltakere i samarbeid med Kanmer: Se, smake, snakke

Kurs om lærekandidater

3 distriktsvise samlinger i samtaleverktøyet RessursOrientert Samtale (ROS)

2 ROS-kurs i 2015 samt 1 ROS-internkurs i 2016

Ragnhild Fergestad fra Vekst Oppdal og Gisle Uren fra Optimus er blant de første studentene som har tatt Helhetlig karriereveiledning



ASVL har forsterket sitt samarbeid med høgskoler i perioden. Organisasjonen har lyktes med å 
få i stand et skreddersydd studium i helhetlig karriereveiledning, og svarer på den måten både 
de nye kravene som stilles til arbeidstreningstilbudet for deltakere, og behovet for kunnskap som 
krediteres med studiepoeng. Det første kullet startet høsten 2016.

Våre studier:

Helhetlig karriereveiledning (Høgskolen i Sørøst-Norge)

Arbeidsinkludering gjennom sosialt entreprenørskap (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Kreativ kommunikasjon (Høgskolen i Oslo og Akershus) 

Bedri� spedagogikk (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Motiverende Intervju (Høgskolen i Oslo og Akershus)

ASVL har arrangert to fagkonferanser og en lederkonferanser i perioden. Disse er godt besøkte, 
og tilbakemeldingene er gode. Jubileumskonferansen i Oslo i 2016 trakk 310 deltakere, noe som 
er ny rekord.

Modeller som beskriver tjenestetilbud
ASVL ønsker å gjøre det enkelt for bedriftene å tilby gode tjenester til NAV og tiltaksdeltakere. 
Derfor har vi i perioden lagt vekt på å fornye og utvide våre lettfattelige beskrivelser av tilbudene. 

Tiltaks- og tjenstemodellene til ASVL beskriver fullt ut hvordan bedriftene skal levere tjenestene 
det er snakk om, og hva slags krav og regler bedriften må forholde seg til.
 
Modellene er også utstyrt med maler for kommunikasjon, best practice- skjemaer og annet nyttig 
stoff. Lærekandidatordningen og tiltaket Arbeidsforberedende trening har fått egne modeller som 
tilbys medlemmene, mens modellen for Varig tilrettelagt arbeid vil revideres i kommende periode.

ASVL har et fortrinn i at organisasjonen er selvstendig, med et tett og erfarent sekretariat. 
Organisasjonen legger vekt på nær og god kontakt med medlemmene. ASVL skal oppfattes som 
tilgjengelig, enten medlemmer tar kontakt selv, eller medarbeidere i sekretariatet deltar på 
medlemsarrangementer.
 
ASVLs sekretariat har siden januar 2014 ivaretatt en administrativ støttefunksjon overfor distrikts-
foreningene, noe som har gjort det lettere for distriktene å opprettholde god aktivitet gjennom 
perioden. Sekretariatet har lagt til rette for og stilt seg til disposisjon for fylkesvise samlinger av 
medlemmer, slik at bedriftene er godt rustet til å levere det NAV krever i det enkelte fylke.
  
I perioden har ASVL reforhandlet avtaler og overenskomster med partene på arbeidstakersiden. På 
grunn av anbudsutsetting av arbeidsmarkedstiltak har perioden vært preget av nedbemanninger og 
reorganiseringer, og sekretariatet har ytt betydelig støtte i disse prosessene. 

05 Nær og tilgjengelig arbeidsgiverorganisasjon



06 Tettere bånd til eiere og næringsliv
Både eierkommuner og medlemsbedrifter i ASVL har interesse av økt dialog og samhandling. Det vil 
gjøre kommunene i stand til å inkludere flere i arbeidslivet, og samtidig styrke posisjonen til bedriftene 
gjennom økt oppdragsmengde. Organisasjonen har i perioden utarbeidet informasjonsmateriell 
medlemmene kan bruke i dialogen med kommunene.

I tillegg har ASVL startet opp to store prosjekter som vil styrke arbeidsinkluderingsarbeidet betydelig. 
Inkluderende Kommune øker samhandlingen mellom kommuner og bedrifter, mens Inkluderende 
Bedrift gir bedrifter og omkringliggende offentlige/private arbeidsgivere verktøy og rammer som gjør det 
mulig å få flere ut i praksis/jobb. Inkluderende Kommune gikk i pilotfase høsten 2016, mens 
Inkluderende Bedrift rulles ut for fullt i begynnelsen av neste periode. 

Organisasjonen har ansatt en egen prosjektleder til Inkluderende Kommune og Inkluderende Bedrift. 



ASVL fortsatte Godt Jobba-kampanjen i 2015, med ny fi lm der tema var ungdom som faller utenom. 
Denne fi lmen fi kk svært god spredning i sosiale medier, og ble den mest sette fi lmen i hele serien. 
Budskapet har fått distribusjon i forbindelse med reklamefrie dager jul, påske og pinse. Organisasjonen 
har sendt et 30-talls nyhetsbrev i hvert av de to årene i perioden. ASVL gjennomførte i 2016 en 
undersøkelse av hvordan nyhetsbrevene blir mottatt av medlemmene. Et overveldende fl ertall svarer 
at nyhetsbrevene tilbyr relevant og enkel tilgjengelig informasjon for medlemmene. 

ASVL har i perioden forsterket Vekstakademiet som merkevare innen kurs, og satset på en tydelig, 
profesjonell og gjenkjennelig grafi sk profi l.

Antall personer som følger Vekstbedriftene på Facebook har økt betydelig i perioden. Noe av dette 
må tilskrives den oppmerksomheten kampen mot kommunalisering av Varig tilrettelagt arbeid har 
skapt, samt gjensidig deling av innhold med Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

I 2016 deltok ASVL for første gang på Arendalsuka. Deltakelsen ble dessverre rammet av en uheldig 
avlysning, og ASVL tar derfor sikte på å få bredere utbredelse av sitt budskap på Arendalsuka i 2017.

07 Økt synlighet og god medlemskommunikasjon

Nær 90.000 har se�  den siste Godt Jobba-fi lmen Kickstart

ASVL har sendt ut over 60 nyhetsbrev i perioden

3.500 følger Vekstbedri� enes side, 1.000 fl ere enn i begynnelsen av perioden



ASVL har fem distriktsforeninger. Distriktene avholder hvert år årsmøte om våren, og flere distrikter 
arrangerer også egne høstkonferanser og lokale samlinger. Distriktsforeningene er gode fora der med-
lemmene kan utveksle erfaringer og knytte kontakter.

08 Distriktene

      Distrikt Midt-Norge

Antall medlemsbedrifter: 32
Leder: Lisa M. Haug
Nestleder: Sigmund Hammervold
Styremedlem: Erling Hustad
Styremedlem: Åge Bjørkvik
1. vara: Børge Hergren
2. vara: Idar Nedal
Representant i ASVLs styre: Gunn Sofie Dahl

      Distrikt Nord

Antall medlemsbedrifter: 49
Leder: Lina Olsen
Styremedlem: Olav Verstad
Styremedlem: Hildegunn Arntzen
Vara: Svein Eriksen
Representant i ASVLs styre: Petter Dahl

      Distrikt Sør

Antall medlemsbedrifter: 31
Leder: Tor Kristian Johansen
Styremedlem: Torbjørn Claussen
Styremedlem: Øystein Sangesland
Vara: Knut Karlstad
Representant i ASVLs styre: Solveig Kjelland 
Larsen (fratrådte i løpet av perioden)

     Distrikt Vest

Antall medlemsbedrifter: 39
Leder: Ole Egil Flotve
Styremedlem: Johannes Støle
Styremedlem: Betty Hessevik 
Vara: Kari Smith
Representant i ASVLs styre: Oddvar Bjørkvik

     Distrikt Øst

Antall medlemsbedrifter: 64
Leder: Rita Sandnes 
Styremedlem: Britt Erlandsen Villa
Styremedlem: Svein Marfi
Styremedlem: Torunn Maurseth
Styremedlem: Lars Sevatdal
Styremedlem: Torvald Salte
Vara: Hege Johansen
Representant i ASVLs styre: Rita Sandnes
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Antall medlemmer er relativt konstant, og varierer mellom 210 og 220 fra år til annet. 
I perioden har ASVL ønsket følgende medlemmer velkommen:

   Uni-K
   OK-Service
   Attende
   Mjåvann Arbeidstreningssenter
   Lipro

Norasondegruppen, som tidligere har vært medlem både i Arbeid & Inkludering og ASVL, har fra 2016 
valgt å ha medlemskap bare i ASVL.

Medlemsliste pr 31.12.2016

Medlemssituasjonen

     Akershus
Aktivum Rælingen AS
Arba Inkludering AS
Asker Produkt AS
Drøbak Vaskeri AS
EMPO AS
Enebakk Produkter AS
Heia Vita AS
Jobberiet AS
Kanmer AS
Miljøhuset Gnisten AS
Mjølkerampa AS
Nitor AS
Norasondegruppen
Næringstjenester AS
OK-Service AS
OrbitArena
Remontér AS
Sydspissen Bruktverksted
ØRI AS
Åspro AS

     Aust-Agder
Avigo AS
Lisand AS
Mølla Verksted AS
ProFlex AS

     

     

     Buskerud
ASVO Kongsberg AS
Eiker Vekst AS
Jobbhuset Hurum
Jobbhuset Røyken AS
Kirkens sosialtjeneste - Øvre Eiker Tiltakene
Lier ASVO AS
Modum ASVO AS
Numedal Produksjon AS
Sørvangen Næringspark AS
Vinn Industri Drammen AS

     Finnmark
ASVO Vardø AS
Brenselsutsalget AS
Båtsfjord Service AS
KAPRO AS
Kautokeino Arbeidssenter AS
Nordkyn Vekst AS
Porsanger Arbeidssamvirke AS
Tana Arbeidsservice AS
Varanger ASVO
Vekst Nordkapp AS
Hedmark
Atico AS
Grue Service AS
Nipro Nord-Odal AS
Promenaden AS
SR Produkter AS
Stange ASVO AS
TOS ASVO AS
Vekstbedriften Vilja AS
Våler Vekst AS
Åmøtet Vekst AS



     Hordaland
AO Senteret KS
ASVO Fusa AS
Aufera AS
Austevoll ASV AS
Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS
Einekavane AS
Gløde AS
Grønneviken AS
Hardanger AKS
Knarvik Industri og Miljø AS
Kveik AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Midttun Vekst AS
Nordnes Verksteder AS
Oddaprodukt AS
Opro AS
Os ASVO AS
Podlen Verkstad AS
Signo Dokken AS
Spekter Pluss AS
Trigger Jobb AS
Tysnes Industri AS
Viergo AS
Øyane ASVO AS

     Møre og Romsdal
Haram Industrier AS
Smednes Trivselsgård AS
Sula Bedriftsteneste AS
SVANPRO AS
Torabu AS
Tremek AS
Ulshav AS
Unika AS
Vekst Ørskog AS
Vekst Ålesund AS

     Nordland
AKTIV Ballangen AS
BeiarVekst AS
Bodø Produksjonssenter AS 
Bra-Pro AS

Dønna ASVO AS
Gildeskål Vekst AS
Hadsel ASVO AS
HaG Vekst AS
Hamarøy Vekst AS
Hasvo AS
Herøy ASVO AS
Laoss AS
Lysam AS
Meløy Arbeidstreningssenter AS
Rødøy Produkter AS
SISO Vekst AS
Sortland Arbeidssenter AS
Steigen Vekst AS
Tysfjord ASVO AS
Vesterålen Vekst AS
Vestvågøy ASVO AS
Vev-Al-Plast AS
Vågar Produkter AS
Øksnes Vekst AS

     Nord-Trøndelag
Flyndra AS
Jekta AS
Kroa Produkter AS
Leva-Fro AS
MN Vekst AS
Namas Vekst AS
Snåsaprodukter AS
STAS AS
Veksttorget AS
Ytre Namdal Vekst AS

     Oppland
ATS Gjøvik/Toten AS
LePro AS (Lena Produkter)
Lipro AS
Lunner Produkter AS
Nordre Land ASVO AS
Sølve AS
Topro Kompetanse AS
Valdres Arbeidssenter AS



     Oslo
Balder Tekstil AS
Bydelenes Produksjonstjeneste AS
Fossheim Verksteder AS
Gamle Oslo Tre og Tekstil AS
Ilas AS
Nordpolen Industrier AS
Oslo Produksjon og Tjenester AS
Unikum AS

     Rogaland
Attende AS
Avanti Ryfylke AS
Jæren Industripartner AS
Ranso AS
Sandnes Pro-Service AS
Solstein AS
Uni-K AS

     Sogn og Fjordane
ASVO Måløy AS
Balestrand Industrier AS
Indre Sogn ASVO AS
Mona Vekst AS
Nærtenesten AS
Vevang Produksjon AS
Vik ASVO AS

     Sør-Trøndelag
DalPro AS
Fosen Vekst AS
Kapto AS
KIM senteret
Klæbu Industrier AS
Midtre Gauldal ASVO AS
Noris AS
Optimus AS
Selbu trykk AS
Svanem AS
Vekst Melhus AS
Vekst Oppdal AS

     Telemark
Delecto AS
Drangedal Produkter AS
Grep Grenland AS
Idea Kompetanse AS
KanJa Nome AS

     Troms
Astafjord Vekst AS
ASVO Ibestad AS
Barduprodukter AS
Berg Vekst Drift AS
Kvænangen Produkter AS
Kåfjord Vekst AS
Lyngsalpan Vekst AS
Mitra AS
Montar AS
Nordreisa ASVO AS
Sandbukt AS
Skjervøy ASVO AS
Skånland Vekst AS
Tromsø ASVO AS
Yttersia Vekst AS

     Vest-Agder
A 3 Ressurs Vennesla AS
ASVO Kvinesdal AS
ASVO Sirdal AS
Ime Verksted AS
Kjøkken Service Industrier AS
Mjåvann Arbeidstreningssenter AS
Momentor AS
Q 43 AS
Scan Lamps AS
Snartemo Quality Products AS
Songvaar Vekst AS
Specto AS
Via Partner AS
Åseral Industrier AS

     



     Vestfold
ASVO Revetal AS
Fønix AS 
iVekst AS
Sande Produkter AS
Smiløkka Arena AS
Svelvik Produkter AS
Veksthuset AS

     Østfold
FASVO AS
Hobøl ASVO AS
Hvaler Arbeidssenter AS
Innovi AS
Rause AS
Sarpsborg ASVO AS
Via3 AS
Viuno AS



Dag Sandvik
Direktør

E-post: dag@asvl.no

Tlf: 22 03 30 57  
Mobil: 95 12 64 27

Torstein Fosvold
Fagsjef

E-post: torstein@asvl.no

Tlf: 22 03 30 56 

Mobil: 91 88 85 75

Lise Oppegaard
Fagutvikler

E-post: lise@asvl.no

Tlf: 22 03 30 54
Mobil: 99 37 64 63

Flemming Trondsen
Informasjonssjef

E-post: flemming@asvl.no

Tlf: 22 03 30 59
Mobil: 95 77 51 61

Wenche Syvertsen
Prosjektleder

E-post: wenche@asvl.no

Tlf: 22 03 30 55
Mobil: 94 85 97 90

Rune Kvarme
Seniorrådgiver

E-post: rune@asvl.no

Tlf: 22 03 30 53
Mobil: 41 54 03 53

Hilde Haave Larsen
Administrasjonssekretær

E-post: hilde@asvl.no

Tlf: 22 03 30 52

       ASVLs Sekretariat

Sekretariatet ligger i Oslo, og har 7 ansatte:
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ASVL | Kristian Augustsgate 3 
0164 OSLO

Telefon 22 03 30 50
Faks 22 03 30 51

E-post: firma@asvl.no


