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Vestvågøy ASVO AS løfter innbyggerne ut av utenforskap 
 

Kjære kommunestyrerepresentant 

Gratulerer som innvalgt representant i kommunestyret. 

 

 

Som daglig leder for Vestvågøy ASVO AS tar jeg kontakt med deg fordi jeg gjerne vil gjøre deg oppmerksom 

på at bedriften er et viktig verktøy i kommunens kamp mot utenforskap.  

Utenforskap handler om manglede sosial tilknytning til samfunnet rundt. Det beskriver en situasjon der 

enkeltmennesker eller grupper av mennesker står utenfor samfunnet, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv 

eller utdanning. 

 

Vestvågøy ASVO AS har eksistert siden 1993, og har som samfunnsoppgave å gjøre arbeid mulig for alle.  

I og med at bedriften har kommunen som hovedeier, vil vi gjerne minne om de mulighetene som ligger i å 

bruke oss mer aktivt. 

 

 

Vi tilbyr: 
 Tilrettelagt arbeid for personer med uføretrygd 

 Arbeidstrening for ungdomsskole- og videregåendeelever som trenger et avbrekk fra den normale 

skolehverdagen 

 En rekke miljøvennlige arbeidsoppgaver som er viktige for lokalt næringsliv, da spesielt fiskerinæringen 

 

 

Vi håper at du: 
 Jobber aktivt for at kommunen får sin del av de mange tilrettelagte jobbene som er bevilget over 

statsbudsjettet. Det er stort behov for nye jobber. Bare blant utviklingshemmede står 8 av 10 uten jobb 

når skolegangen er over (Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017). 

 Ser verdien i å forebygge utenforskap ved å satse på arbeid for utsatte grupper. Kommunens 

medfinansieringsandel for tilrettelagte jobber er en investering, ikke en utgift 

 Jobber aktivt sammen med oss for å skape skreddersydde velferdstilbud for innbyggerne 

 Bruker kommunens posisjon som innkjøper. Kjøp varer og tjeneste fra bedriften - kommunens 

innkjøpskraft gjør arbeid mulig for flere. Det finnes en veiviser for offentlige anskaffelser, som kan 

gjøre det enklere for kommunen å gjøre samfunnsbevisste anskaffelser. Anskaffelsesregelverket åpner 

blant annet for at oppdragsgiver kan reservere retten til å delta i konkurransen for virksomheter med 

funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer, det heter «reserverte kontrakter». 

 

Postboks 214, 8376 Leknes 

 

e-post:           post@vvasvo.no 

Telefon:          76 05 41 30 

 

Besøksadr:     Holandsveien 173 

Bankgiro:       4589 07 02957 

Org.no:          967 298 204  
 



 

Bli en Inkluderende Kommune 
Vår arbeidsgiver- og interesseorganisasjon ASVL har utviklet verktøyet Inkluderende Kommune. Dette 

verktøyet kan brukes til å kartlegge hvilke muligheter som ligger i et forsterket samarbeid mellom oss og 

kommunen. Det handler om å bruke en ressurs kommunen har tilgang til på en bedre måte. 

 

Vi vil gjerne invitere dere kommunepolitikere til en prat og en omvisning på vår bedrift. Da vil vi gjerne 

presentere Inkluderende Kommune/mulige samarbeidsområder.  

Vi vil ta nærmere kontakt og håper da på positiv tilbakemelding. 

 

Åpen dag/årets samarbeidspartner 

Vi minner også om at vi førstkommende lørdag (16. november) arrangerer Åpen dag på Leitebakken.  

Det betyr blant annet: 

 Omvisning på bedriften for dem som ønsker det. 

 Salg av årets egenproduserte julekranser.  

 Gode tilbud på ved, ulike produkter fra snekkerverkstedet, designprodukter og selvsagt fra 

bruktbutikken.  

 Vi stiller ut i vår flotte kantine hvor det også serveres kaffe, gløgg og gode julekaker.  

 Alle avdelinger holder åpent og vi arrangerer konkurranse.  

 

I tillegg skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før: Vi skal dele ut prisen «Årets samarbeidspartner». Denne prisen 

skal deles ut til en person eller en bedrift som gjennom sitt kunde- og/eller samarbeidsforhold har bidratt til å 

opprettholde viktige arbeidsplasser i Vestvågøy kommune. Utdelingen skjer i kantina klokka 12.30. 

 

 

Med hilsen 

 

Janne K Hovland, sign 

Daglig leder 

 


