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Fire ungdommer fra NAV-tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid har gjennom Lipro
K
o Kompetanse
fått en arbeidshverdag hos Swix

- En stor
suksess

AKTOR: Politiadvokat Eystein Husby fikk rettens medhold i at
Elverum-mannen fyllekjørte grovt i Lillehammer.

Fyllekjører dømt på
Lillehammer
LILLEHAMMER: Takket
være en postmann kunne
politiet i Lillehammer
pågripe en bilkjørende
mann som viste seg å ha
hele 2,50 i promille.

LILLEHAMMER: Et
samarbeid mellom
Lipro Kompetanse og
Swix har gitt fire
ungdommer fra NAVtiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid, en jobbhverdag i det store
SWIX-konsernet.

TERJE LISØDEGÅRD
redaksjon@byavis.no

Postmannen ble klar over
mannen da bilen hans streiket
i Søre Ål. Den hjelpsomme
postmannen fikk start på
mannens bil igjen, og skulle
geleide ham til en adresse i
Søre Ål. Da ble postmannen
vitne til heller tvilsom bilkjøring og tok kontakt med ham
etter at han hadde stanset på
en adresse. Før det hadde han
kjørt vinglete. Da ringte postmannen til politiet, som kom
raskt til stede den aktuelle
natta til 27. mars i fjor.
I retten der saken nå er behandlet, fortalte politiet at
mannen var så beruset at han
hadde problemer med å snakke og stå rolig. Da han åpnet
bildøra si falt det ut flere brennevinsflasker.

TORE HEDEGAARD STEFFENS

FORNØYDE: Avdelingsdirektør i NAV Lillehammer-Gausdal Jan
Tore Stø (f.v.), daglig leder i Lipro Kompetanse Martin Forså og
driftssjef i Swix Torbjørn Haugen forteller om et vinn-vinn-samarbeid.

toresteffens@byavis.no
920 66 201

I september i fjor troppet ungdommene inn dørene til Swix i
Blåswixvegen for første gang.
Siden har de hatt arbeidsplassen som sin base tre dager i
uken, og både Lipro Kompetanse og Swix ser stor utvikling i de
fire ungdommene. De virker
tryggere og har vokst med oppgaven. Samtidig som de utråler
arbeidsglede, positiv energi og
vilje til å lære.
- De har blitt en del av gjengen. Dette har fungert veldig
godt og må sies å ha vært en
suksess, sier driftssjef hos Swix
Torbjørn Haugen.
Samarbeidet er kommet i
stand gjennom NAV-tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid. Tiltaket
gir personer som har fått innvilget, eller er i prosess for å få innvilget uføretrygd fra NAV, mulighet til å komme ut i arbeidslivet. Det er Lipro Kompetanse
som ansetter personene og følger dem opp, mens NAV kjøper
tjenesten.
Før samarbeidet med Swix
ble realisert hadde Lipro Kompetanse 32 slike arbeidplasser i
de seks interne avdelingene
snekkerverksted, vedsentral,
servicegruppe, kafédrift på
Horsters- og Søre Ål bo- og servicesenter, og én avdeling i
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Gausdal. Da NAV ga tommel
opp for fem nye arbeidsplasser,
ønsket Lipro Kompetanse å etablere seg i en ordinær bedrift.
De henvendte seg til Swix og i
løpet av en drøy måned var
samarbeidet en realitet.
- Det var to møter, så var vi
igang, sier daglig leder i Lipro
Kompetanse, Martin Forså,
som legger til at Swix var svært
imøtekommende og viste stor
interesse for et samarbeid.
En annen som jubler er avdelingsdirektør i NAV Lillehammer-Gausdal, Jan Tore Stø.
- At flere skal bli integrert i ordinært arbeidsliv er en fanesak
for NAV, påpeker Stø.
- Arbeidslivet er en sentral
inngangsport til fellesskap og
deltakelse i samfunnet. Det er
en arena for sosial deltakelse
som bidrar til økt livskvalitet.
Derfor har jeg stor tro på bruken
av ordinært arbeidsliv, også for
de av NAVs brukere som har behov for varig tilrettelagt arbeid.
Det er svært positivt at vi får til
et samarbeid med virksomheter som Swix slik at unge mennesker får delta på denne arenaen, fortsetter avdelingsdirektøren.

2609 Lillehammer

Ellen Ågot Solberg - Tlf. 900 73 929
Craniosacralterapeut - Helhetlig psykoterapi

På Swix har de fire ungdommene jobbet med voksproduksjon og pakking. De jobber
sammen om samme oppgave,
og organiserer selv hvordan de
løser arbeidet i samråd med
jobbspesielt Aud Sustad fra Lipro Kompetanse.
- Min viktigste oppgave er å
skape tydelighet og trygghet i
tillegg til å bygge selvtillit og
mestringsopplevelser, sier Sustad.
Når Byavisa stikker innom
går praten mellom ungdommene, de smiler og ler, men at arbeidet gjøres er det ingen tvil
om. Ungdommene er samstemte om at de trives på arbeidsplassen og at de er glade for
muligheten til å jobbe i ordinært arbeidsliv.
Ungdommene mottar bonuslønn for hver arbeidstime i tillegg til sin uføretrygd. Swix betaler for arbeidsutførelsen,
mens arbeidsgiveransvaret ligger hos Lipro Kompetanse.
- At Lipro Kompetanse stiller
med egen veileider gjorde det
hele enklere for oss, sier driftssjefen i Swix som tror mange
arbeidsplasser kan ha stor nytte
av slike samarbeid.

Guri Kjelle - Tlf. 478 84 021
Naprapat - Mikroskopist
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Brit Syljuberget - Tlf. 976 09 376
Reg. Rosenterapeut MNRF
www.helsesirkelen.no

Mannen, som er fra Elverum,
møtte ikke i retten i Lilleham-

ntt
• Fornyet kjøkken i over 14 år
• Gratis uforpliktende hjemmebesøk
• Bytter dører, hengsler, skuffer med
skinner, benkeplater, vask etc.
• Alt vi lager er på mål etter ditt kjøkken,
uansett alder eller fabrikat
• Bygger opp til tak
• Montering blir gjort på kun en dag

Ble ikke trodd
Problemet for ham er at tingretten ikke tror at han drakk ei
helflaske likør etter at han
hadde parkert, og betegner
hans bilkjøring som klart farlig, og som hadde et betydelig
skadepotensial i seg.
Mannen er nå dømt til 24 dagers fengsel og 30.000 kroner
i bot. Førerkortet hans er inndratt i to og et halvt år, og hvis
han da vil ha det igjen, må han
ta helt ny førerprøve. Det hører med at til saken at mannen
er tidligere straffet en rekke
ganger, blant annet for brudd
på Veitrafikkloven. Dette var
nå skjerpende for ham.

Lørdagsåpent denne uken:
I ARBEID: Kasper og Therese sier at tiden på arbeid går fort når man har dett moro.
moro De stortrives med jobben på Swix.
- For oss er dette et vinn-vinn
samarbeid, sier han videre og
påpeker at han og bedriften er
klokkeklare på at det ikke alltid
er papirene som teller.
- Det er veldig ålreit å være
med å gi sjansen til noen som
sliter litt. Særlig ungdom ønsker vi å gi en sjanse. Og selv
om inkluderingstanken kommer rett fra hjertet ser vi også at
dette er lønnsomt. Ikke bare for
oss, men ikke minst for perso-

nene som får sjansen og selvfølgelig for samfunnet som helhet. Det å ha tro på og tillit til
folk skaper magi, sier han.
Avdelingsdirektøren i NAV
håper også på flere lignende
samarbeid. - Vi håper flere arbeidsgivere følger Swix sitt eksempel og åpner dørene for de
som i utgangspunktet ikke kvalifiserer til ordinært lønnede
jobber i virksomheten. I tillegg

anje!
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Elen Rogne Knudsen - Tlf. 997 86 948
Massasjeterapeut MNMF
Liv Irene Lund Høgvoll - Tlf. 952 44 124
Akupunktør Akupunkturforeningen
Massasjeterapeut MNMF

– Drakk ei helflaske

mer. Han har forklart til politiet at han etter å ha parkert bilen i Søre Ål, drakk ei helflaske
likør. Han nektet for å ha kjørt
i fylla. – Det tok meg fem minutter å drikke likørflaska
tom, har mannen sagt.
Etter pågripelsen i Lillehammer nektet mannen å medvirke til «blåseprøven» til politiet. På legevakta nektet han
også legen å ta blodprøve av
ham, slik at det måtte utføres
med makt ved hjelp av politiet.

Risheim
Kiropraktorklinikk
Lang erfaring i behandling av:
Rygg - Nakkesmerter - Hodepine
Isjias - Skulder - Armsmerter
Digitalt røntgen - Ultralyd
Trykkbølge
Tlf 61 27 17 80
www.kiropraktorklinikk.no
Fåberggt. 135, 2616 Lillehmr
Storgata 24, 2670 Otta

til sosial deltakelse, mestringsopplevelser og økt livskvalitet
kan kanskje denne erfaringen
for enkelte gi grunnlag for helt
eller delvis ansettelse hos en arbeidsgiver. Hvem vet hvordan
de unge utvikler seg når de gis
utfordringer og støtte som er
tilpasset den enkelte? Vi har
mange eksempler på unge som
har tatt steg man knapt kunne
se for seg, sier Stø som skryter
av Lipro Kompetanse og Swix.

- Her går to aktører foran og
viser hvordan man kan spille på
lag når det gjelder varig tilrettelagte arbeidsplasser. Dette er
noe av det vi ønsker å se mere
av tiden fremover, mener avdelingsdirektøren.

FORNØYD: Kristian satt
overfor Therese og Kasper da
Byavisa var på besøk, men var
like fullt med i diskusjonene og
arbeidsoppgaveløsningene.
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