
Utvikling gjennom arbeid
Et løft for den enkelte – verdier for samfunnet

Tilrettelagt arbeid – et Kinderegg

Arbeid for alle
ASVL mener retten til arbeid må gjelde for alle.

Å være i arbeid styrker livskvaliteten, også for personer med redusert  
arbeidsevne. For hver person som tilbys tilrettelagt arbeid foran en  
dagsenterplass, sparer samtidig stat og kommune over 200 000 kr, 
ifølge nye beregninger gjort ved Norges Handelshøyskole  
i Bergen. Forskjellen er verdiskapingen i Vekstbedriftene.

Tilrettelagt arbeid er rett og slett et Kinderegg:

• Det er bedre for den enkelte
• Samfunnet tjener på det
• Stat og kommune sparer penger

Klæbu Industrier AS - Brandhaugveien 2, 7540 Klæbu
Tlf: 72 83 33 00  –  post@klabuindustrier.no  –  www.klabuindustrier.no

Vi er sertifisert i EQUASS, som 
er en europeisk standard for 
kvalitetssikring av bedrifter som 
arbeider med tjenesteytelser 
mot det offentlige. Gjennom 
eQuass så forplikter vi oss til 
kontinuerlig forbedring. 

Vi er klare for oppdrag
• Snekkeroppdrag
• Gressklipping
• Snømåking
• Anleggsarbeid
• Vaktmestertjenester
• Service på varmepumper
• Husflidsoppdrag
• Merking, pakking og sending

• Montering
• Flytteoppdrag mm.

Vi tar oppdrag for private, næringsdrivende, bofelles- 
skap og lignende - ta gjerne kontakt hvis du har noe 
vi kan hjelpe deg med. Av utstyr har vi blant annet 
traktor, kompaktlaster, minigraver og feiemaskin.                  

SPØR OSS!  –  vi har arbeidslyst!



Over 150.000 nordmenn med redusert arbeidsevne står UTEN tilbud, ifølge NAV.
I tillegg er over 310 000 nordmenn uførepensjonert. Mange av disse både kan og vil jobbe,  men kravene i det ordinære arbeidslivet kan bli for tøffe. For noen kan løsningen være individuelt tilrettelagt arbeid. Vekstbedriftene 

tilbyr denne løsningen. I tillegg bistår vi hvert år flere tusen mennesker på veien ut i det ordinære arbeidslivet. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Vårt samfunnsoppdrag

Klæbu Industrier

Varer og tjenester

Å muliggjøre arbeid for alle er vårt overordnede 
mål, og vårt viktigste samfunnsoppdrag. 

Mange av vekstbedriftenes tiltaksdeltakere har flere 
år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en  
situasjon der de trenger drahjelp for å komme seg 
opp bakken og videre i livet. Andre er unge men-
nesker som har falt ut fra skolen, personer med  
rusproblemer, personer med utviklingshemming, 
eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for 
å kunne mestre en jobb.

For en del er ikke ordinært arbeidsliv et reelt  
alternativ. Men for svært mange finnes det løsninger 
som gjør at de kan bidra. Vekstbedriftene beviser 
dette hver dag. Vi har individuelt tilrettelagte tilbud
til over 13 000 personer, som produserer kvalitets-
varer og -tjenester til det åpne markedet for over  
1 mrd. kr årlig!

Vi leverer ulike varer og tjenester, men legger sam-
tidig stor vekt på utvikling av mennesker. Driften 
er delt i tre avdelinger; VAM-torget som i hoved-
sak driver vaskeri og produserer husflidsprodukter,  
Serviceavdelingen som leverer fruktkurver og som 
ferdigstiller og sender ut ulike elektroniske artikler 
for en ekstern bedrift, og Park & Grønt som tilbyr 
ulike former for skjøtsel og grøntarbeid. Alle deltak-
ere skal ha arbeidsoppgaver som gir mestrings-
følelse, og samtidig utfordringer å vokse på. 

Vedsalg
Bjørkeved pakket i 60 liters sekker

Varmepumpehus
Byggesett eller ferdig montert

Vaskeri og dukutleie
Utleie av hvite duker, vask av diverse

Fruktkurver
Frukt på jobben, som gave eller økt overskudd...

Sykkelhotell
Vi oppbevarer sykkelen din i vinter.  
Inkl: Vask, enkel smøring og lagring i tørre omgivelser.

Vi er en bedrift som tilrettelegger arbeid for person-
er med nedsatt arbeidsevne/arbeidsfunksjon, og vi 
prøver etter beste evne å tilbakeføre personer til et 
aktivt arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi gir 
hver deltaker utfordringer som er tilpasset den en-
kelte. Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi 
selvtilliten og følelsen av å delta i det sosiale liv. 

VÅRE TILBUD:
• VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid) 
• APS (Arbeidpraksis i Skjermet Virksomhet) 
• Arbeid/aktivitetstilbud til funksjonshemmede 
• APO (Arbeidspraksis i Ordinær virksomhet) 
• AE (Arbeidspraksis Enkeltvedtak) 

Hvem er ASVL og Vekstbedriftene?
ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for landets 230 vekstbedrift-
er. Våre medlemsbedrifter er er i hovedsak kommunalt eid, og har siden 
1991 tilbudt varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepens-
jon. Vekstbedriftenes lange erfaring og kompetanse på tilrettelegging, 
veiledning og oppfølging, gjør at mange også kan tilby de øvrige 
arbeidsmarkedstiltakene som NAV etterspør.


