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01 Styrets leder

Å være styreleder i ASVL er nesten bare en 
glede. Mens andre snakker om inkludering, 
sørger vekstbedriftene for at det faktisk skjer.  
Seks og et halvt tusen personer som har mye 
å gi, men som ellers ville vært henvist til et liv 
på sidelinjen, har en fast jobb å gå til takket 
være vekstbedriftene. Ytterligere fem tusen får 
hjelp av bedriftene til å komme ut i det ordinære 
arbeidslivet. 

Og for ordens skyld: Vi snakker om ordentlige 
jobber i ordentlige bedrifter. Staten gir økonomisk 
støtte til tilrettelegging og veiledning for den 
enkelte ansatte, men bedriftene må konkurrere 
på lik linje med andre bedrifter, og de har de 
samme krav til lønnsomhet og soliditet som alle 
andre. I 2013 solgte de varer og tjenester for 
1,1 milliarder. 

Det er ingen selvfølge at det er slik. 
I et arbeidsliv som i stadig større grad 
premierer de vellykkede, krever det en 
sjelden kombinasjon av kompetanse, sam-
funnsengasjement og innovasjonsevne å 
skape gode og trygge arbeidsplasser også 
for dem som ellers ville blitt tapere.  

Det burde derfor ikke bare være styrelederen 
i ASVL som uttrykte glede og begeistring. 
Politikere av alle avskygninger burde gjøre det 
samme. Her er for en gangs skyld noe som 
virker, noe som bidrar til å realisere et mål om 
inkludering for alle, noe som det ikke er grunn til 
å lage partikrangel av. 

Det var derfor med vantro jeg leste regjerin-
gens forslag om at ansvaret for varig tilrettelagt 
arbeid skal overføres fra staten til kommunene.  
Det sies riktignok at saken skal utredes først, 
men den skal utredes “med sikte på overføring”.

Kjære regjering og Storting:  Ikke gjør det!

Det er et amerikansk ordtak som lyder. 
“If it ain´t broke, don´t fix it.” Varig tilrettelagt 
arbeid er en ordning som virker. Det er faktisk et 
av de få områdene der samarbeid mellom stat 
og kommune fungerer akkurat som det skal: 
Staten har ansvaret for arbeidstagerne, 
kommunene har ansvaret for bedriftene. 
Å samle ansvaret for både arbeidstagerne 
og bedriftene ett sted, vil i beste fall innby til 
uklarhet og rolleblanding, i verste fall til at varige 
arbeidsplasser degenerer til varig dagsenter.

Grunnloven fastslår at alle har rett til arbeid.  
Staten har påtatt seg ansvaret for å påse at 
dette ikke bare blir en floskel. Det vil være en 
forskjellsbehandling på grensen til det bevisst 
diskriminerende om staten fraskriver seg dette 
ansvaret for de mest sårbare.



ASVL og medlemmenes virksomhet
ASVL er en landsomfattende arbeidsgiver- og interesseforening for bedrifter som bistår folk med 
behov for å finne sin plass i arbeidslivet. ASVL er organisert som en medlemsforening med fem 

distriktsforeninger. 

        ASVLs kjernetilbud til medlemmene
 Arbeidsgiverservice og rådgivning

 Politikkpåvirkning

 Kompetanseheving

 Synliggjøring og overordnet markedsarbeid



BEDRIFTENE OG 
TILTAKENE I TALL

Bedriftene og de ordinært ansatte

Dominerende aktør på Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Bedriftenes økonomi

Antall medlemsbedrifter

Totalomsetning i kr

Driftsresultat som andel av omsetning

Gjennomsnittlig kommunal medfinansiering

Inntekt av produkter og tjenester som andel av totalomsetning

Antall ordinære stillinger (årsverk)

3.615.168.239

36%

2,2%

31%

ca. 3200

219

2014

226

I tillegg hjalp Vekstbedriftene minst 5.000 personer med å finne sin vei i arbeidslivet i 2014

*Tall pr 31.12.2013

ca. 75 prosent av landets VTA-plasser er i Vekstbedriftene
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Fra venstre: Rita Sandnes, Rolf B. Andersen, Gunn Sofie Dahl, Sølvi Pedersen, Victor D. Norman, Morten Strand, 
Anne-Lise Bakken. (Oddvar Bjørkvik var ikke til stede da bildet ble tatt.)

      ASVLs styre
Leder: 

   Victor D. Norman, professor ved Norges Handelshøyskole

Nestleder: 

   Anne-Lise Bakken, styreleder i MjøsAnker AS

Medlemmer: 

   Sølvi Pedersen, daglig leder Hadsel ASVO AS. Styrets representant i Distrikt Nord

   Gunn Sofie Dahl, daglig leder i STAS AS. Styrets representant i Distrikt Midt-Norge

   Oddvar Bjørvik, daglig leder Sandnes Pro-Service AS. Styrets representant i Distrikt Vest

   Rolf B. Andersen, styreleder i ASVO Revetal AS. Styrets representant i Distrikt Sør

   Rita Sandnes, Daglig leder i Sølve AS. Styrets representant i Distrikt Øst.

Varamedlemmer: 

   Morten Strand, tidligere styreleder i Asker Produkt AS

   Kåre Aalberg, daglig leder i MN Vekst AS

   Ingunn Eiken, daglig leder i Vevang Produksjon AS

Det er avholdt 13 møter i perioden og 123 saker er behandlet.

03



        En sentral aktør i 
arbeidsmarkedspolitikken

ASVL har, sammen med Attføringsbedriftene i 
NHO, gitt regjeringen klar tilbakemelding om at 
anbudsutsetting av arbeidsmarkedstiltak kan gi 
et dårligere tilbud til arbeidssøkerne. I perioden 
påbegynte foreningen et bredt politisk arbeid for 
å sikre at reglene rundt anbud blir praktisert på 
en måte som gir et arbeidsmarkedstilbud til de 
som står lengst fra arbeidslivet i hele landet.

Gjennom perioden har økningen i antall 
tiltaksplasser i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid 
vært beskjeden. ASVL har arbeidet for å få 
etablert en forpliktende opptrappingsplan som 
kan svare på det behovet som kommuniseres 
tydelig gjennom Arbeidsforskningsinstituttets 
rapport 14/2012 Behovet for varig tilrettelagt 
arbeid. Selv om enkeltpartier på Stortinget både 
gjennom ord og handling viser at de forstår at 
det finnes et udekket behov, mangler så langt 
den tverrpolitiske forståelsen for saken. Arbeidet 
med å få på plass en opptrappingsplan fortsetter i 
den nye perioden.

Bilde fra VTA

        Brytningstid for 
arbeidsinkluderingsfeltet

I perioden har ASVL deltatt aktivt for å på-
virke arbeidsmarkedspolitikken. Det har vært 
avgjørende for organisasjonen å være en 
sentral bidragsyter til de diskusjonene som 
har gått i perioden. I tillegg har foreningen 
lagt ned betydelig arbeid for å sikre og heve 
kvaliteten på tjenestene som bedriftene tilbyr, 
slik at bedriftene blir foretrukne aktører når 
fremtidens arbeidsmarkedstjenester nå er i 
støpeskjeen. 

ASVL har vært en pådriver for å få på plass 
Stortingsmelding 46, Flere i arbeid, ettersom 
foreningen mener det er avgjørende at frem-
tidens arbeidsmarkedspolitikk blir gjenstand for 
en bred politisk debatt i Stortinget. Foreningen 
har også brukt meldingen som utgangspunkt for 
å påvirke politikken i riktig retning. 

Meldingen ble trukket da ny regjering kom på 
plass i 2013, og den ble erstattet av meldingen 
som inngår i Stortingsproposisjon 39 L i slutten 
av 2014. 

I denne meldingen ble det klart at regjeringen 
ville slå sammen arbeidsmarkedstiltak, og sam-
tidig anbudsutsette tiltakene Oppfølging og 
Avklaring. Regjeringen ønsker også å vurdere 
om forankringen til tiltak i skjermet sektor, 
derunder også Varig tilrettelagt arbeid, kan bli 
kommunal.

 Nytt fra perioden

    Huitfeldt gikk, Eriksson kom

    Anbud på arbeidsmarkedstiltak

    Enklere tiltaksstruktur ble varslet
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I perioden har arbeidet med å få på plass 
opplæringskontorer for lærekandidater fortsatt 
med uforminsket styrke. ASVL har brukt mye 
tid på å støtte vekstbedrifter i dialogen med 
fylkesmyndighetene, for på den måten å få på 
plass rammer som sikrer et likeverdig tilbud til 
denne gruppen over hele landet. ASVL krever 
en nasjonal avtalemal for lærekandidatordningen, 
og har hatt dialog med Kunnskapsdepartementet 
om dette. 

Stortingsmeldingen som inngår i nevnte Proposisjon 
39 L inneholder en forenkling av arbeidsmarked-
stiltakene, noe ASVL har tatt til orde for i lengre 
tid. 

Konkret skisserer regjeringen en løsning der 
to tiltak blir værende igjen i skjermet sektor. 
Foruten Varig tilrettelagt arbeid vil det være 
snakk om et nytt tiltak kalt Arbeids-
forberedende trening (AFT). Regjeringen 
ønsker også å vurdere om ansvaret for disse 
tiltakene kan overføres kommunene i 
forbindelse med kommunereformen. ASVL 
har i perioden startet arbeidet med å forhindre 
en kommunalisering av nevnte tiltak i 2014.

ASVL har hatt jevnlig møter og kontakt med 
direktorat og flere departementer, samt mye 
politisk kontakt i perioden.

Det har i perioden vært tett kontakt og forståelse 
om alle politiske saker med Attføringsbedriftene i 
NHO.

        Satser på kompetanse

I 2013 og 2014 har Vekstakademiet arrangert 
et høyt antall kurs, noe som er i helt tråd med 
foreningens uttalte mål om å øke den formelle 
kompetansen i medlemsbedriftene. Aldri har 
kursvirksomheten vært større.  

Foruten de kurs som arrangeres etter en på 
forhånd oppsatt plan, har foreningen tilpasset 
seg den politiske situasjonen og sørget for å 
sette opp aktuelle kurs. Et godt eksempel er 
kursrekken om anbud, som kom i stand på kort 
tid i løpet av høsten 2013, da det ble klart at 
Regjeringen i større grad ville bruke anbud i an-
skaffelsen av arbeidsmarkedstjenester.  

I 2013 arrangerte Vekstakademiet fem kurs i 
Ressursorientert Samtale-kurs (ROS), dags-
seminar med tema lærekandidater, kurs om 
kvalitetsarbeid i VTA-tiltaket, kurs i mindfulness 
og kurset «Ungdom og arbeid – psykiatri og rus. 

I tillegg har Vekstakademiet utdannet nye 
ROS-instruktører. Ved utgangen av 2014 er 
seks instruktører tilknyttet ASVL. Det har vært 
arrangert fagsamlinger med instruktørene og 
med medlemmer i faggruppen. 

I 2014 tilbød Vekstakademiet 20 kurs, og 
anbefalte fem ulike studier med studiepoeng. 
Det er Høgskolen i Oslo og Akershus, Høg-
skolen i Hedmark og Politihøgskolen i Oslo 
som arrangerer de aktuelle studiene. 

Kursvirksomheten i tall

    247 deltakere på Fagkonferansen 2014

    170/78: Antall ROS-utredere fordelt på 
    antall bedrifter

    4,6: Deltakernes rating av kursene i 2014 
    (5 er høyeste score)

60



ASVL driver systematisk evaluering av kursene. 
Selv om enkelte av kursene har måttet bli avlyst 
fordi antall deltakere har vært for lavt, har del-
takelsen vært stor og tilbakemeldingene gode 
på avholdte kurs. De mest besøkte kursene var 
Kvalitetsarbeid i Varig tilrettelagt arbeid, 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og 
Avklaring, i tillegg til innføringskurs i Supported 
Employment-metodikk. 

Kursene i regi av Vekstakademiet har alle blitt 
utviklet for å svare på utfordringer i bransjen. 
Vekstakademiets kurs skal være relevante for 
medlemmene. For å sikre dette har kursrekken 
blitt satt opp etter møter med ASVLs faggruppe 
og med ROS-instruktørene. 

Fra 2013 har Vekstakademiet hatt egen 
kurskatalog som gjelder for ett år av gangen. 
Katalogen har blitt distribuert på kurs og konferanser 
og gjør det lettere for bedriftene å planlegge sin 
kompetanseheving i forkant.

Alle ASVLs kurs er blitt tilbudt og markedsført til 
medlemmer av Attføringsbedriftene i NHO, som 
del av foreningenes samlede innsats for å heve 
kompetansen i bransjen. 

        Tydeligere og mer synlig 

ASVL er pådriver for å bygge ned skillet 
mellom det som tradisjonelt har blitt kalt 
skjermet sektor, og øvrige bedrifter. Dette er i 
tråd med overordnede føringer fra 
myndighetene, som ønsker at næringslivet skal 
bli flinkere til å drive arbeidsinkludering. I et 
slikt bilde har ASVL arbeidet for å synliggjøre 
ekspertisen som finnes i medlemsbedriftene. 
Foreningen arbeider kontinuerlig med å finne 
samarbeidsplattformer med andre aktører, slik 
at arbeidssøkere og tiltaksansatte får tilgang på 
et bredt arbeidsmarked, enten de søker arbeid-
strening eller ansettelse.

I perioden har ASVL inngått arbeidsinkludering-
savtaler med MAX- hamburgerrestauranter og 
med McDonald’s Norge.

Godt Jobba   

    Mest sette filmen er sett 80.000 ganger 
    på Facebook.

    Økte antall likere på Veksbedriftenes Face-
    bookside fra 150 til 2500

    Distribuert til samtlige medlemmer på Stortinget
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Foreningen har begynt et arbeid med målrettet 
omdømmepåvirkning, gjennom kampanjen 
Godt Jobba. Kampanjen har blitt svært godt 
mottatt, og er en sentral del i arbeidet med å 
vise frem bedriftene som kompetansebedrifter 
og uunnværlige samfunnsaktører i arbeidsin-
kluderingsfeltet. Foruten den eksterne effekten 
har kampanjen skapt betydelig intern stolthet 
blant medlemmene. Filmene brukes aktivt i bed-
riftenes eget synliggjøringsarbeid. Første del av 
kampanjen ble gjennomført i perioden, og kam-
panjearbeidet forsetter i neste period

Foreningen har satset aktivt på Vekstakademiet 
som egen kursmerkevare. Det er blitt utviklet eget 
profileringsmateriale og logo, som brukes i alle 
sammenhenger der kursene blir omtalt.

Prisen Årets Vekstbedrift ble ikke delt ut for 2012 
(prisutdelingen foregår året etter), men for 2013 
gikk prisen til Vekst Oppdal. Prisen synliggjør 
Vekstbedriftene, og gir samtidig bedriftene noe å 
strekke seg etter. Vekst Oppdal fikk prisen fordi 
bedriften er nytenkende og inspirerende.

        Nøkkelrolle i fag- og 
kvalitetsutvikling

ASVL har i perioden hatt stort fokus på 
kvalitetssikring. Foreningen har ledet arbeids-
gruppen som ble nedsatt for å se på forenkling 
av EQUASS. Det er i perioden avholdt 5 møter. 

Det viste seg vanskelig å få Equass sentralt til 
akseptere forenklinger. 

ASVL har arrangert en møtedag hvor 
medlemsbedriftene var invitert til en gjennom-
gang av hva slags krav til dokumentasjon som 
stilles til spørsmålene i EQUASS. Til møtet var 
det utarbeidet et hefte i praktisk kvalitetsarbeid 
for å hjelpe bedriftene i sitt kvalitetsarbeid.

I perioden er også flere bedrifter sertifisert i 
henhold til kvalitetsstandarden ISO. Økte valg-
muligheter i markedet medfører at alle sertif-
iseringsaktører vil måtte forbedre sine 
tjenester for å møte konkurransen. Utviklingen 
vil forhåpentlig føre til at kvalitetsarbeidet i bedriftene 
blir minde byråkratisk og enklere å gjennomføre i 
fremtiden. 

ASVL har i perioden deltatt i referansegruppe 
for evaluering av kvaliteten i tiltak i skjermet 
sektor.

I perioden har ASVL blitt invitert til å delta i 
referansegruppe for Rettighetsutvalget i regi av 
Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet. Det første møtet blir avholdt i 
begynnelsen av neste periode. ASVL har også 
deltatt i referansegruppa for «Kjerneoppgaver 
i NAV», som er et treårig prosjekt. Foreningen 
har deltatt på Supported Employment-
konferanse i Berlin, og foreningens nestleder 
hadde i en avgjørende overgangsperiode 
presidentskapet i Workability Europe.

        Tett på medlemmene
ASVL har håndtert daglige henvendelser om 
arbeidsgiverservice og rådgivning knyttet til drift 
og strategi. Foreningen tilbyr råd over telefon og 
ved å delta i møter om aktuelle saker. 

Landsmøtet i 2013 fattet vedtak om å styrke 
distriktsforeningenes økonomi ved å stille til-
strekkelige økonomiske ressurser tilgjengelig for 
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drift og utvikling av foreningene. Etter drøftelser med styre og representanter fra distriktsforeningene, 
ble løsningen å styrke sekretariatet med et halvt årsverk. De ekstra ressursene har i stor grad gått med 
til administrativ støtte i form av at foreningen hjelper distriktsforeningene med å arrangere medlems-
møter.

ASVL har arrangert et landsmøte, to høstkonferanser og en fagkonferanse i perioden, i tillegg til alle 
kursene. Foreningen har samarbeidet med Forum for Arbeid med Bistand og Attføringsbedriftene i 
NHO om planlegging og gjennomføring av AB-konferanse i Trondheim (2013) og Oslo (2014).

BILDE FRA EN AV KONFERANSENE

Fra høsten 2014 har ASVL styrket kontakten med bedriftenes daglige ledere rundt om i fylkene. 
Bakgrunnen er at de ulike fylkeskontorene i NAV stiller forskjellige krav i avtalene mellom 
tiltaksarrangør og NAV. Det tas sikte på å ha to årlige møter med daglige ledere i fylkene, 
da det er store forskjeller i kravene som stilles. Møterekke ble påbegynt i slutten av 2014. 

Utover de faste konferansene og distriktsmøtene har foreningen deltatt på. 

   12 strategisamlinger i bedriftene

   5 fylkessamlinger

   20 møter om muligheten for etablering av opplæringskontor for lærekandidater

   Fellesforbundets tillitsmannskonferanse på Torbjørnrud

   Møter for å få på plass nye tiltaksarrangører



       Utdrag fra distrikts-
foreningenes årsmeldinger 2014

     Distrikt: Nord

Antall medlemsbedrifter: 50

Leder: Trine Stenvold                  

Styremedlem/nestleder: Petter Dahl                        

Styremedlem/sekretær: Lina Olsen                          

Representant i ASVLs styre: Sølvi Pedersen 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2015.
Styret har arbeidet med følgende saker:

 

   Anbudsutsetting av AB, Avklaringstiltaket 
   og overgangsordninger

   Oppstart opplæringskontor i Nordland

   Oppsigelse av plasser i Nordland

   Hvordan forberede oss på 
   kommunesammenslåing 
   Bruk av reserverte kontrakter

Årsmøtet for 2015 ble arrangert i Bodø 10.-12. februar

     Distrikt: Midt-Norge

Antall medlemsbedrifter: 34

Leder: Odd Jarle Svanem

Styremedlem: Åge Bjørvik

Styremedlem: Gunn Sofie Dahl

Styremedlem: Håvard Ringstad

Vara: Helge Gravvold

Representant i ASVLs styre: Gunn Sofie Dahl

Styret har arbeidet med følgende saker:

   

   Holde kontakten med medlemsbedrifter   
   telefonisk og over e-post.

   Utsending av informasjon fra styrearbeidet.

   Igangsatt valgkomiteene ang. valg av medlem 
   i distriktsstyret, hovedstyret og regionstyret.

 
   Informasjonsutveksling med hovedstyret
   
   Bidratt ved dialog ang. dagsaktuelle tema,
   som aktive bedriftene tar opp.

   Forberede og arrangerte fagsamling høsten
    14, på Britannia Hotell i Trondheim.

   Forberede og arrangere årsmøte for 1 år 
   siden i Ålesund med fagdel, hvor tema var 

    lærekandidatordningen og samarbeidet med

    ordinære bedrifter. 

Totalt 10 styremøter i 2014. 5 styremøter før årsmøtet / 
temadagen i mars 14 og 5 møter før høstsamlingen, de 
fleste over telefon. Konstituerende møte i Ålesund og ett 
styremøte hvor i Ulsteinvik. 18 saker behandlet i 2014. 
De 2 samlingene opptok styret i tillegg til prosessen ang 
valg av representanter og strategiarbeidet i ASVL.

     Distrikt: Sør

Antall medlemsbedrifter: 35

Leder og kasserer: Nils Steinar Stavsholt 

Styremedlem/sekretær: Tor Kristian Johansen

Styremedlem: Unni Skofteland

Varamedlem: Knut Kalstad

Representant i ASVLs styre: Rolf B. Andersen

Det har vært avholdt 4 styremøter i tillegg til en 
felles strategisamlingen på Høsbjør i september.
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Styret har arbeidet med følgende saker:

   ASVL’s strategidokument og 
   handlingsplan 2015-17

   Lederveiledningsprogram over 2,5 år. 
   Oppstart i 2014

   Høstkonferanse og Julemøte – som begge  
   måtte avlyses pga for få, påmeldte

   Liten interesse og deltakelse – 
   hva kan en gjøre med det

   Valg til sentralstyret

     Distrikt: Vest

Antall medlemsbedrifter: 37

Styreleder: Ole Egil Flotve 

Styremedlem: Kristian Nygaard

Kasserer: Betty Hessevik

Varamedlem: Kari Smith                            

Representant i ASVLs styre: Oddvar Bjørkvik

Styret har arbeidet med følgende saker:

   Formidle dagsaktuell info til 
   medlemmer fra ASVL

   Forberedt temasamlinger og årsmøte

   Tilbakemelding til strategiplan for ASVL

   Lises rolle i styrearbeidet, samkjøring av 
   faglig innhold på konferanser

   Det har vært avholdt årsmøte med 
   temasamling, og tre styremøter.

     Distrikt: Øst

Antall medlemsbedrifter: 65

Leder: Hans Thue   

Kasserer: Kersti Grindalen  

Sekretær: Ann-Kristin Bønøgård 

Styremedlem: Lars Sevatdal

Styremedlem: Anne Grethe Fremgaard 

Det er avholdt 3 styremøter i 2014. 
Styret har arbeidet med følgende saker:

   Har hatt fokus på nettverksbygging og 
   erfaringsutveksling i de ulike fylkene. 
   Strategi- og handlingsplan. 
   Studietur til København ble 

   arrangert 23. –   24. oktober

Det har vært to medlemssamlinger:
27. og 28. mars i Oslo sammen med årsmøtet
22. og 23. september i Drammen
Styret deltok også på strategikonferanse ASVL, Høsbjør,  
01.-02.september. 
Studietur til København ble arrangert 23. – 24. oktober.



        Medlemsliste pr 31.12.2014

     Akershus
Aktivum Rælingen AS

Asker Produkt AS

ASVO Bjørkelangen AS

Drøbak Vaskeri AS

EMPO AS

Enebakk Produkter AS

Heia Vita AS

Kanmer AS

Løxa Utvikling AS

Miljøhuset Gnisten AS

Mjølkerampa AS

Neverstua AS

Nitor AS

Norasonde VTA

Næringstjenester AS

OrbitArena Anker

Remontér AS

Sydspissen Bruktverksted

Øvre Romerike Industriservice AS

Åspro AS

     Aust-Agder
Biva AS

Lisand Industrier AS

Mølla Verksted AS

ProFlex AS

Scan Lamps AS

     Buskerud
ASVO-Kongsberg AS

Eiker Vekst AS

Jobbhuset Hurum AS

Jobbhuset Røyken AS

Kirkens sosialtjeneste Øvre Eiker Tiltakene

Lier ASVO AS

Modum ASVO

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
Aktør as

AS Nipro Nord- Odal

Atico

Grue Service AS

Mjøs Anker AS

SR Produkter AS

Stange ASVO AS

TOS ASVO AS

Tunet AS
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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

Grønneviken AS

Knarvik Industri og Miljø AS

Kveik AS

Kvinnherad Vekstbedrift AS

MAKS AS

Midttun Vekst AS

Nordnes Verksteder AS

Odda produkt AS

Opro AS

Os ASVO AS

Podlen Verkstad AS

Signo Dokken AS

Spekter Pluss AS

Storeholmen VTA AS

Trigger Jobb AS

Tysnes Industri AS

Viergo AS

Øyane ASVO AS

     Møre og Romsdal 
ASVO Produkt AS

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 (Bopro)

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
Flatanger Vaskeri AS

Flyndra AS

Jekta AS

Kroa Produkter AS

Leva-Fro AS

MN Vekst

Namas Vekst AS

Snåsaprodukter AS

STAS AS

Veksttorget AS

Ytre Namdal Vekst AS

     Oppland
ATS Gjøvik/Toten AS

Le Pro AS

Lunner Produkter AS

Nordre Land ASVO AS

Sølve AS

Topro 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
Avanti Ryfylke AS

Jæren Industripartner AS

Ranso AS

Sandnes Pro-Service AS

Solstein AS

     Sogn og Fjordane
ASVO Måløy AS

Balestrand Industrier AS

Indre Sogn ASVO AS

Luster Arbeidssenter 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
Bø og Sauherad Produkter AS

Delecto AS

Drangedal Produkter AS

KanJa Nome AS

Kompetanseutvikling Grenland AS

Kvito AS

Nopro AS

     Troms
Astafjord Vekst AS

ASVO Ibestad AS

Barduprodukter AS

Berg Vekst Drift AS

Inko Industri og Kompetansesenter 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

Momentor AS

Q 43 AS

Snartemo Quality Products AS

Songvaar Vekst AS

Specto AS

Via Partner AS

Åseral Industrier AS

     Vestfold
ASVO Revetal AS

Fønix Kompetansenett AS

iVekst AS

Sande Produkter AS

Smiløkka arena AS

Svelvik Produkter AS

Veksthuset - Kreativ Kompetanse AS

     Østfold
Askim ASVO AS

FASVO AS

Hobøl ASVO AS

Hvaler arbeidssenter AS

Innovi AS

Rause AS

Sarpsborg ASVO 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

Wenche Syvertsen, Prosjektleder
E-post: wenche@asvl.no

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

Flemming Trondsen,
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: flemming@asvl.no

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

Kristine Rønås, 
Administrasjonssekretær
(vikar for Marianne Grøtte)
E-post: kristine@asvl.no

Tlf: 22 03 30 50

       Sekretariatet

Sekretariatet ligger i Oslo, og har 6 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


