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1.0 Øksnes Vekst AS

Øksnes Vekst AS er en sosial entreprenør og har 

som formål å utvikle menneskers ressurser 

gjennom arbeid og kompetanseheving. Vi er 

godkjent tiltaksarrangør av NAV og tilbyr 

tilrettelagt arbeid for personer som har fått 

innvilget uføretrygd.

Øksnes Vekst AS tilbyr arbeidsoppgaver innenfor 

næringer som har tilknytning til lokalsamfunnet 

slik at ansatte kan få en kompetanse som gir 

bedre muligheter for integrering i det ordinære 

samfunn og arbeidsliv. 

Vi tilbyr våre ansatte tilrettelagte 

kvalifiseringsopplegg, tilknyttet bedriftens 

virksomhet og kompetanseområder. 

Kvalifiseringen er tilpasset den enkeltes 

forutsetninger, og konkretiseres med læringsmål 

og en plan for progresjon.

Øksnes Vekst AS er også godkjent lærebedrift i 

salgsfaget og tilbyr opplæring til lærekandidater.

Siden 01.05.21 har vi vært underleverandør i 

Oppfølgingstiltaket, i samarbeid med 

Vekstbedriftene i Vesterålen.

Bedriften er 100% eid av Øksnes kommune.

Øksnes Vekst AS har hatt en god utvikling de siste 

årene, og framstår som en solid og allsidig 

bedrift, med 3 ulike avdelinger og over 50 fast 

ansatte
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1.1 Formål, målsetting og visjon

Øksnes Vekst AS skal gjennom leveranse 

av arbeids- og inkluderingstjenester til 

det offentlige, bidra til å skape varige 

arbeidsplasser, tilpasset personer som 

ikke uten videre kan nyttiggjøre seg 

andre arbeidstilbud. Grunnlaget for 

sysselsettingen skal baseres på 

fremstilling av varer og tjenester for det 

ordinære markedet.

Øksnes Vekst AS skal også arbeide for å 

få arbeidstakere ut i ordinært eller 

skjermet arbeid. 

Arbeidsoppgavene er tilpasset den 

enkelte arbeidstaker og bidrar til 

utvikling, mestring, sosial trygghet og 

personlig vekst. Vi tilrettelegger 

arbeidstilbudet på en slik måte at den 

enkelte skal få utvikling ut fra sine 

ønsker, forutsetninger og behov. Hos oss 

er fokus satt på hele mennesket og det 

friske i mennesket, og hva vi sammen 

kan få til.

Øksnes Vekst AS har ut fra formål og 

målsetting en visjon om at mestring 

skaper vekst. Arbeid er en viktig sosial 

arena. Å ha et fast arbeid og å tilhøre et 

arbeidsmiljø, er en stor del av vår 

identitet. Gjennom samarbeid, støtte og 

veiledning, kan vi sammen finne 

restarbeidsevnen til den enkelte og 

legge til rette for mestring og vekst.

Dette er grunnholdningen i vårt arbeid.

En av våre VTA ansatte deltok 

på Funksjonshemmedes Råd, i 

regi av Nordland 

Fylkeskommune, i desember. 

Her holdt hun et 30 minutters 

langt innlegg, hvor hun fortalte 

om den betydningen det har 

for henne å være i arbeid. 

Arbeidsglede: : Alle mennesker skal ha mulighet 

til å delta i samfunnet. Øksnes Vekst AS skal 

tilrettelegge for det arbeid og den aktivitet som 

fører til mestring og vekst for den enkelte, 

gjennom motiverende arbeidsoppgaver.

Arbeidsglede styrkes gjennom positive holdninger, 

smil og humør. Ros og konstruktive 

tilbakemeldinger skaper trivsel på arbeidsplassen, 

og et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 

forsterker arbeidsgleden.

Likeverd: Nøkkelverdien for Øksnes Vekst AS er å 

verne og fremme rettighetene til ansatte når det 

gjelder likeverdige muligheter, likeverdig 

behandling og likeverdig deltagelse. 

Brukermedvirkning og inkludering skal derfor 

være en integrert del av vårt faglige arbeid og vår 

virksomhet. For Øksnes Vekst AS betyr likeverd å 

ta hensyn til individuelle behov. 

Framsnakk: Vi har fokus på god kommunikasjon. 

Dette innebærer et ansvar for å si sine meninger, i 

aktuelle fora, å gi og få tilbakemeldinger på en slik 

måte at det gir mulighet til forbedring og vekst, og 

at vi sammen kan løse utfordringer. Framsnakk 

innebærer at vi legger merke til, fremhever og 

formidler det som er positivt, med hverandre og 

med bedriften. 

Vårt formål og visjon er i tråd med 

FN`s bærekraftmål nr. 8: Fremme 

varig, inkluderende og bærekraftig 

økonomisk vekst, full sysselsetting og 

anstendig arbeid for alle.
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1.2 Verdier

Våre verdier skal være en 
inspirasjon og rettesnor i 
vårt arbeid. 

Vi jobber kontinuerlig 
med å være bevisst på 
bruken av verdiene i vårt
daglige arbeidet.



Bedriftens kvalitetsoppnåelse overvåkes og måles. Vi har etablerte rutiner for dokumentasjon 

av avvik og uønskede hendelser, med mål om å kunne målrettet analysere avvik, slik at alle 

avvik resulterer i dokumenterte forbedringer ved driften.

Ved årets vernerunder fikk vi kvalitetssikret arbeidsprosesser, utstyr og behov for verneutstyr. 

Vi har også jobbet med psykososiale forhold, miljøtiltak og dialog. 

Bedriften jobber kontinuerlig med å forbedre egne prosedyrer for melding og behandling av 

avvik og uheldige hendelser. Ved å kartlegge årsaken til avvik kan vi bedre treffe med tiltak.

Gjennomført samsvarsvurdering viser at vi drifter i samsvar med de krav som stilles til oss som 

tiltaksarrangør og arbeidsgiver.

Vi ser at våre tjenester samsvarer med både egne krav, samt krav fra våre interesse parter.

Dette vitner om god prosessytelse.

Ved årets trivselsundersøkelse gav VTA ansatte gode tilbakemeldinger på sine opplevelser av 

sitt arbeid, mestring, inkludering og medbestemmelse.

1.4 Kvalitetssikring

Siden 2019 har bedriften vært sertifisert i kvalitetssystemet 

ISO 9001.

Utelatelse i standarden 8.3: utforming og utvikling er ikke 

en del av omfanget da bedriften leverer tjenester til det 

offentlige etter kravspesifikasjoner og læreplaner.

Det ble gjennomført revisjon i september 2021, med videre 

godkjenning.

Neste oppfølgingsrevisjon er planlagt gjennomført i 

november 2022.
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1.3 Kvalitetspolitikk

Kvalitet er den evne vårt produksjons- og tjenestetilbud har til å 

innfri våre ansatte, tiltaksdeltakere, kunder, samarbeidspartneres 

forventninger og behov.

Vårt kvalitetsmål er gjennom målrettet, hensiktsmessig og 

evaluerbart arbeid å bidra til gode resultater for den enkelte ansatte. 

Våre ordinært ansatte skal ha høy faglig kompetanse inne deres 

ansvarsområder og vi skal systematisk arbeide med 

kompetanseutvikling. Vi skal ha tilfredse kunder som opplever oss 

som en ansvarsbevisst og pålitelig leverandør og samarbeidspartner.

Vi benytter oss av kvalitetssystemet ISO 9001 for å ivareta høy 

kvalitet i tjenesteleveransene og kontinuerlig holde fokus på 

forbedringsmuligheter i vårt arbeid.



1.5 Organisasjonskart, pr 31.12.2021

1.6 Styret

Etter Generalforsamling juni 2021 har Styret i Øksnes Vekst AS bestått av: 

-Jonny Rinde Johansen, styreleder

-Kari Gaarder, nestleder 

-Ingrid Lie Brun

-Olav Lind

-Per Bjørkås

-Vibeke Karlsen, ord. ansatte representant

-Beate Reinholdtsen, VTA ansatte representant

Styret har i 2021 gjennomført 4 styremøter. 

Styret har gjennom året deltatt i bedriftens utvikling, plan- og strategiarbeid. Styrets 

sammensetning innen kompetanse og fag, erfares som svært verdifullt i utviklingen av Øksnes 

Vekst AS. 

Styret har gjennom året gitt bedriftens ansatte gode tilbakemeldinger på drift, prosesser og 

utvikling.

Styret

Daglig leder

Myre 
Produksjon

Arbeid, 
inkludering, 

aktivitet:

-Avdelingsleder
-Arbeidsleder

Våre Hjem

Arbeid, 

inkludering, 

aktivitet:

-Avdelingsleder

-Arbeidsledere

Strengelvåg 
Brukthandel, 

cafe og vaskeri

Arbeid, 
inkludering, 

aktivitet:

-Avdelingsleder
-Arbeidsledere

Oppfølgings
Tiltak

Anbud

-Jobbveileder

Dagsenter
Aktivitet:

-Avdelingsleder
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2.0 Tiltaksplasser og gjennomførte årsverk

I 2021 har Øksnes Vekst AS levert følgende tjenester:

• Varig tilrettelagt arbeid- VTA

• Oppfølging

• Drift av kommunalt dagsenter

• Lærebedrift i salgsfaget, lærekandidat og lærling

• Arbeidspraksis

I løpet av 2021 har vi fått 5 nye kolleger i bedriften!  Vi har ansatt 4 personer i VTA tiltaket og 

1 jobbveileder i Oppfølgingstiltaket.

Vi har også hatt en arbeidsleder på engasjement, med planlagt ansettelse fra 01.01.22.

I løpet av året har 5 VTA ansatte sluttet:

• 3 pga alder

• 2 pga helse

2.1 Måloppnåelse i perioden 

Bedriften jobber kontinuerlig for å møte ansattes ønske og mulighet for ordinært arbeid. 

Vi stiller følgende vilkår til våre samarbeidsbedrifter i det ordinære markedet:

-Det skal foreligge en samarbeidsavtale

-Ansatte skal i hospiteringsperioden inngå i bedriftens yrkesskadeforsikring

-Ansatte skal inngå i bedriftens ordinære arbeidsmiljø og ha tilgang til de samme sosiale 

arenaer som ordinært ansatte i perioden.

6 VTA ansatte har i 2021 hatt hospiteringsavtaler i ordinære bedrifter i Øksnes, i permisjon 

fra VTA tiltaket og i kombinasjon med arbeidet i VTA tiltaket. Vi er veldig fornøyde med dette 

resultatet! 

Våre tjenester og produksjoner er utadrettet, mot kunder eller i oppdrag for Øksnes 

kommune og næringslivet. Ca. 90% av våre ansatte arbeider ut i lokalsamfunnet på ulike 

oppdrag for Øksnes Vekst AS. 6

Type stilling, pr. 31.12.21 Antall

Statlige VTA plasser 35 årsverk fordelt på 42 ansatte

Lærekandidater Nordland Fylkeskommune 1

Avdelingsledere 4

Arbeidsledere 5

Jobbveileder 1

Renhold 2

Daglig leder 1

Totalt antall stillinger 56



2.2 Varig Tilrettelagt Arbeid

Øksnes Vekst AS har 35 godkjente VTA plasser. Gjennom 2021 har vi hatt tilnærmet full 

utnyttelse av tiltaket. Vi har hatt inntil 42 personer ansatt i VTA, fordelt på 35 årsverk.

5 VTA ansatte ble utskrevet av tiltaket i løpet av året, hvor 3 gikk av med alderspensjon og 2 

personer avsluttet pga helse. 4 personer ble ansatt i VTA tiltaket i løpet av året. 

Totalt gjennom året fikk 46 personer et arbeidstilbud i VTA tiltaket.

2.3 Lærebedrift

Øksnes Vekst AS har i 2021 hatt 1 lærekandidat- og 1 lærling i salgsfaget. Begge har hatt faglig 

opplæring på brukthandelen vår.

Vi legger stor vekt på individuell oppfølging og forberedelser under læreløpet, noe som i stor 

grad bidrar til trygghet, mestring og gode resultater.

I november gjennomførte lærlingen sin fagprøve og bestod med glans, og fikk raskt fast 

ansettelse innen dagligvare. Lærekandidaten fortsetter sitt læreløp i 2022.

2.4 Dagsenter

Øksnes Vekst AS har siden 1993 driftet 

dagsentertilbud for Øksnes kommune.

Dagsenteret gir aktivitetstilbud på inntil 

17 plasser. 

Øksnes kommune, ved tjenestekontoret, 

har ansvar for tildeling av 

dagsentertilbudet. Meldte behov for 

tilbud, samt avslutning av tilbud tas opp i 

fellesmøter. Totalt gjennom året hadde 

17 personer, med og uten følgepersoner, 

et tilbud ved dagsenteret. 

Dagsenteret har også samarbeidet med 

Myre Skole, hvor elev har tilbud om å 

delta på dagsenterets aktiviteter.

Dagsenteret har faste og kjærkomne 

aktiviteter, som matlaging, musikk, bingo 

og turer.

Ulike aktiviteter utforskes, som produksjon av 

tennbriketter og fuglemat.

I 2021 ble dagsenterets kjøkken byttet ut. Det nye 

kjøkkenet er mer tilpasset dagsenterets 

aktiviteter og fysiske behov for tilrettelegging.

2 personer har i 2021 hatt overgang fra 

dagsenteret  til VTA tiltaket.
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2.5 Oppfølgingstiltak

Vekstbedriftene i Vesterålen vant anbud på Oppfølgingstiltaket i 2020, med Sortland 

Arbeidssenter AS som hovedleverandør, Øksnes Vekst AS, Hadsel ASVO AS og Vesterålen 

Vekst AS som underleverandører. 

I perioden 01.03.21- 30.04.21 var Øksnes Vekst AS underleverandør for 

Vesterålsprodukter AS, i en overføringsfase, frem til oppstart 01.05.21. 

NAV Øksnes er godt kjent med, og har god erfaring med leveransen i Oppfølgingstiltaket. 

Kontoret benytter seg av tiltaket og søker jevnlig inn deltakere som har behov for tett 

oppfølging i søken mot arbeid. 

Fra 01.05.21- 31.12.21 fikk 88 personer oppfølging i tjenesteområdet Vesterålen.

Av deltakere uten arbeidsforhold ved start ble 44% avsluttet til arbeid.

56% avsluttet til andre årsaker: 2 til utdanning, 7 andre 

arbeidsmarkedstiltak/arbeidsrettede aktiviteter, 2 uføre, 2 avbrutt grunnet sykdom, 1 

flyttet.

Av deltakere med arbeidsforhold ved start ble 50% avsluttet til full tilbakeføring til arbeid 

og 17% til økt arbeidsdeltakelse. 33% avsluttet til andre årsaker: 1 utdanning, 1 til annet 

arbeidsmarkedstiltak.
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3.0 2021- Årets aktiviteter

Også for oss har pandemien satt sitt preg på året. Vi har hele tiden hatt mål om å ha en så normal 

drift som mulig, og vi erfarer å ha lykkes i våre tiltak og grep. I perioder har vi valgt å redusere 

åpningstiden noe og vi hadde kafeen stengt i 1 uke, når smittetrykket var ekstra høyt i kommunen.

Våre ansatte har vært på jobb, og vi har holdt en god omsetning på våre avdelinger.

Den uforutsigbarheten som pandemien har 

vært preget av, har medført at vi har blitt gode 

på risikoanalyser, handlingsplaner og 

smittevernplaner. Vi har stadig kvalitetssikret 

våre rutiner og prosesser og tilpasset stadig 

endrede krav og forskrifter.

Vi har samarbeidet om gode løsninger, både 

internt og sammen med Øksnes kommune. Vi 

har oppnådd bedre informasjonsflyt og 

informasjonsdeling. Vi har hatt mer fokus på 

teknologiske løsninger og alternativer. Dette 

har igjen medført at vi bruker tiden vår mer 

effektivt. Vi har driftet mer miljøvennlig, med 

mindre reising i løpet av året.

Med krav om mindre grupper og kohorter har 

vi gjennom året vært oppmerksomme på det 

sosiale i bedriften, både som gruppe og 

individuelt.

Vi har klart å holde en god omsetning på våre 

avdelinger. Vi har utviklet en sy avdeling, 

med produksjon av egne varer. VI har jobbet 

frem ideer om egne produkter som vi gleder 

oss til å lansere i 2022. Vi har også etablert 

samarbeid med flere ordinære bedrifter, 

innen varelevering og reparasjoner av 

arbeidstøy. 

Vi tar med oss gode erfaringer inn i det nye 

året. 

Vi skal fortsette å samarbeide om gode 

løsninger. Vi skal ha en «hands on» holdning 

og være beredt ved krav om endringer.
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Bedriften hadde ved årets start 2 bygg ute til 

salg. Snarkjøpgruppen AS kjøpte bygget i 

Alsvåg, og åpnet Alsvåg Landhandel i juni 

2021. Etter å ha driftet nærbutikk i nærmere 

18 år, er det fint å se at det fortsatt er 

nærbutikk i bygda og arbeidsplasser i 

kommunen. 

I februar 2021 solgte vi også bankbygget i 

Myre sentrum, til Øksnes Boligstiftelse. Våre 

Hjem har fortsatt sitt virke i bygget, nå med 

leieavtale hos ny eier.

Vi har i 2021 jobbet med søknad til NAV om 

Forhåndsgodkjenning for tiltaksarrangører, 

etter nye kriterier om godkjenning. Vår 

søknad ble godkjent, for 4 nye år.



Det har gjennom året vært gjennomført 1 formelt møte med NAV Øksnes. Videre 

kontakt har vært etter behov, via møter, telefon og mail. Øvrige møter har blitt utsatt 

grunnet pandemien.

Øksnes kommune

Vi erfarer også god dialog med Øksnes kommune og vi er svært fornøyde med den 

etablerte møtestrukturen, ansattes tilgjengelighet, engasjement og innspill til 

samarbeid og utvikling. Generalforsamling ble gjennomført i juni, med god 

tilbakemelding på bedriftens styring, prestasjoner og utvikling. 

Det ble gjennomført 2 dialogmøter med kommunen i 2021.

Vårt samarbeid og relasjon med Øksnes kommune styrkes gjennom informasjon, 

kunnskap og dialog.

3.1 Samarbeid

NAV

Øksnes Vekst AS opplever å ha et godt samarbeid 

med NAV. Vi erfarer at det er et felles ønske om å 

opprettholde et godt samarbeid og gode resultater 

på tjenester. NAV kontoret er tilgjengelig og gir raske 

tilbakemeldinger ved henvendelser.
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4.0 Avdelinger

Øksnes Vekst AS har 3 avdelinger i Øksnes, hvor 2 er lokalisert på Myre og 1 på Strengelvåg.

4.1 Myre Produksjon 

Avdelingen har gjennom året vært driftet av 2 

ordinære stillinger og 14 VTA ansatte, i ulike 

stillingsstørrelser. Avdelingen har produksjon av 

egne kvalitetsvarer, salg av ved og strøsand, i 

tillegg til uførte tjenester til Øksnes kommune 

og næringslivet.

Høtter

Øksnes Vekst AS har siden bedriften ble 

etablert produsert høtter til fiskerinæringen, 

fra Båtsfjord i nord til Rørvik i sør. I 2021 solgte 

vi ca. 1800 høtter, av ypperste kvalitet!

Bord, benker og blomsterkasser

Vi har lang tradisjon på produksjon av 

hagebord, benker og blomsterkasser. I 

løpet av sommeren ble det levert 40 

benker, som en enkeltbestilling, til 

Sortland kommune, som et ledd i deres 

folkehelsetiltak.

Ved, strøsand, tørkebur

Salg av ved utgjør en stor del av vår 

produksjon. Veden leveres ferdigpakket i 

sekker, mens opptenningsveden sages opp og 

pakkes. I 2021 solgte vi ca 5000 stk. 40l 

sekker med bjørkeved.

Vi produserer også tørkebur for tørking av fisk 

og kjøtt.

Transporttjenester

Vi har gjennom året hatt faste 

transportoppdrag, med ukentlige 

vareleveringer for dagligvarehandelen i 

Øksnes. Vi har i tillegg hatt flere oppdrag 

for private kunder i kommunen. 

Transportoppdragene innebærer 

planlegging, logistikk og kundeservice.. 

Miljøgate

Øksnes Vekst AS har over flere år hatt avtale 

med Øksnes kommune, om rydding av søppel 

i miljøgata, samt tømming av søppeldunker 

på Myre, Alsvåg og Nyksund.

Våre ansatte gjør en formidabel jobb med å 

holde kommunen ren for søppel!
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Makulering

Vi tilbyr makuleringstjeneste til både 

næringsliv og private kunder. Tjenesten 

følger strenge kvalitet- og sikkerhetstiltak 

og utføres av sertifiserte operatører, med 

god opplæring og yrkesstolthet.

Vi erfarer at dette er en god arbeidsprosess 

og vi vil tilby tjenesten til flere ordinære 

bedrifter.

4.2 Strengelvåg

Ved vår avdeling på Strengelvåg har vi brukthandel, café og vaskeritjeneste. 

Avdelingen har gjennom 2021 vært driftet av 4 ordinære stillinger og 19 VTA ansatte i ulike 

stillingsstørrelser. Avdelingen har også gitt aktivitetstilbud til 4 dagsenterbrukere. 

Brukthandel

På Strengelvåg har vi en stor og innholdsrik 

Brukthandel. Butikken er populær og godt 

besøkt. Vi erfarer en stadig økende interesse 

for å handle brukt. Vi oppfatter at våre 

kunder har en miljøvennlig holdning.

Brukthandelen gir mulighet for arbeid innen 

mange områder, fra mottak av klær, møbler, 

ting og tang, avtalt henting eller levering, 

rengjøring, oppussing, prising og kontroll av 

varer før salg, utstilling, markedsføring, 

kundebehandling og salg over disk.

Kafé

Kafeen vår er også godt besøkt 

gjennom året. Varene som selges i 

kafeen tilberedes på avdelingens 

kjøkken. Det gir en god opplæring i 

tilberedning og oppbevaring av mat, 

hygiene, internkontroll rutiner, 

kundebehandling og salg.

Vaskeritjeneste

Vi har gjennom året økt vår kundebase 

ved vaskeritjenesten, private og 

næringslivet i Øksnes og omegn. 

Vaskeriet henter og leverer tøy fra 

bedriftskundene.
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I 2021 makulerte vi 2534 kg papir.



4.3 Våre Hjem
Midt i Myre sentrum er Våre Hjem, vår garn-

gave- og interiørbutikk. Butikken har også 

salg av Life helsekost produkter.

Avdelingen har i 2021 vært driftet av 1,5 

ordinært årsverk, 0,5 stilling i engasjement, i 

tillegg til 10 VTA ansatte, i ulike 

stillingsstørrelser.

Våre Hjem har mange faste kunder, spesielt 

innen salg av garn og kostholdprodukter. 

Ansatte har over tid opparbeidet seg en stor 

kunnskap om sine produkter. Dette setter 

kundene pris på.

Avdelingen har også  avtaler med 

næringslivet om reparasjon av arbeidstøy 

o.l. Dette er også et tilbud til våre private 

kunder.

Avdelingen gir mulighet for opplæring innen 

produktkunnskap, varebehandling, 

bestillinger, vareutstillinger, 

kundebehandling og salg. 

Avdelingen har gjennom året innredet egen 

systue, med produksjon av egne produkter, 

innen blant annet søm, strikk og stoffer. Vi 

har brukt året til å planlegge og utvikle 

produksjoner av egne varer. 

Dagsenteret gir et meningsfullt aktivitetstilbud til personer som har behov for spesielt 

tilrettelagt aktivitetstilbud på dagtid. Aktivitetene på dagsenteret er gjennom mange år 

blitt både kjent og kjær for brukerne. Det legges til rette for deltakelse innen matlaging, 

turer, kreativt arbeid, musikk og spill. Aktivitetene følger årets sesonger og skaper en 

forutsigbarhet som har stor verdi og glede.

Alle avdelingene i bedriften kan gi tilbud til brukere av dagsenteret. Avdelingene på Myre 

og Strengelvåg har hovedsakelig vært benyttet. 
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4.4 Dagsenteret
Øksnes Vekst AS har driftet dagsenter for Øksnes 

Kommune siden 1993. Tilbudet gis til inntil 17 

personer, med- og uten følgepersoner.

Inngått kontraktsperiode gjelder for perioden 

01.06.2019- 01.05.2022, med opsjon 1+1 år.



5.0 Ansatte

Bedriftens ordinært ansatte innehar følgende formalkompetanse:

• Sykepleier

• Sosionom

• Lærer

• Pedagogikk

• Pedagogisk veiledning

• Fagbrev konditor

• Rus og psykiatri

• Snekker

• Bedriftsøkonomi 

• Markedsføring

• Gestaltterapi

• Utviklingsforstyrrelser ADHD, Asperger, 

Tourette syndrom og tilpasninger i arbeid

Arbeidsledere, avdelingsledere og jobbveileder anses å fylle kravet til stillings- og 

ansvarsinstruks og kravspesifikasjonen for tiltakene som bedriften har.

5.1 Kompetanseutvikling og metodikk

• SCI-A

• MI- Motiverende Intervju

• SE- Supported Employment

• Løft metodikk

-er alle verktøy som blir benyttet der dette er hensiktsmessig, 

både i kartleggings- og forberedelsesfasen, og i oppfølging i 

arbeid.

Det gjøres et grundig arbeid med å legge til rette for mestring og jobbmatch.

Vi gjennomfører månedlige fagmøter, med mål om kvalitetssikring av rutiner og 

prosesser jmf. kravspesifikasjoner, veiledning og kompetanseoverføring.

5.2 Utvikling og trivsel- VTA

Alle VTA ansatte har årlige utviklingssamtaler med arbeidsleder. Her evalueres 

utviklingen og de målene det har vært jobbet mot siste året, og nye individuelle 

planer legges for neste år.

Arbeidsleder og arbeidstaker sørger for at planer blir fulgt og nødvendige tiltak blir 

igangsatt.

Bedriften gjennomfører årlige trivselsundersøkelser, som måler ansattes opplevelse 

av mestring, utvikling, oppfølging og trivsel på jobb. Ansatte gir i undersøkelsen i 2021 

tilbakemelding om stor trivsel i arbeidet, tilhørighet og opplevelse av 

medbestemmelse.
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6.0 HMS

Øksnes Vekst har gjennom året jobbet for å 

styrke den enkelte ansattes opplevelse av 

medvirkning og ansvar for eget arbeidsmiljø. 

Blant annet gjennom å benytte AMU som en 

medvirkningsarena.

Bedriften har verneombud for ordinært 

ansatte og VTA ansatte.

Vi har etablert møterutiner og prosedyrer for 

å sikre verneombudenes tilgjengelighet for 

ansatte, deltakelse i bedriftens HMS arbeid og 

kvalitet i prosesser.

Grunnet pandemien har flere planlagte 

aktiviteter blitt utsatt. Vi har imidlertid fått 

gjennomført 1 AMU møte i løpet av året.

Alle avdelingene har gjennomført 

vernerunder og praktiske revisjoner.

Verneombudene har deltatt ved 

gjennomføring av årets klimaundersøkelse.

Vi gjennomførte helseundersøkelse i oktober, 

hvor 7 ansatte deltok.

6.1 Velferd/trivselstiltak

Det gjennomføres flere sosiale aktiviteter i løpet av året, både avdelingsvise og felles. 

Målet med våre trivselstiltak er å skape gode arenaer for samarbeid, samhold og 

vennskap:

• Kaffe og te hver dag

• Aviser

• Lunsjer

• Alle jubilanter med runde tall blir feiret med kake og gave

• Påskehilsen og julegave 

• Sommeravslutning

• Sommertur, dagstur

• Julebord

• Avdelingsvise middager/markeringer
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7.0 Veien Videre

Vi har stor tro på at inkludering, kompetanse og fleksibilitet gir økt arbeidsglede og 
trivsel.

Vi er opptatte av å videreutvikle oss og vi jobber stadig for nye oppgaver og 

samarbeidsarenaer.

Vi vil være en attraktiv samarbeidspartner for kommune og næringsliv.

Vi vil være en attraktiv arbeidsgiver, hvor det oppleves meningsfylt og godt å være på 

jobb.

Vi vil ta større ansvar for miljøet, innen drift, produksjoner og tjenester.

Vi har et mangfold av erfaring og kompetanse. 

Et samarbeid med Øksnes Vekst AS betyr å ta samfunnsansvar!

For mer informasjon- gå inn på vår hjemmeside www.oksnesvekst.no

Tove Brun

Daglig leder

Vi setter stor pris på alle våre samarbeidspartnere 
gjennom året.

Takk for at dere tar samfunnsansvar og bidrar på 
Inkluderingsdugnaden!
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