
….mestring og vekst! 

http://www.lisand.no/
http://www.lisand.no/


                   Styre   

Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand 
Nestleder Aase S Hobbesland Risør 
Styremedlemmer Per Jørgen Eskeland Gjerstad 
  Kjersti Fossing Vegårshei 
  Elinn Høyesen Ansattes rep. 

                   Eiere 

 Risør kommune                   25% 
 Tvedestrand kommune                   25% 
 Gjerstad kommune                   25% 
 Vegårshei kommune                   25% 



Tiltaksarrangører  

«Skjermede virksomheter» 

NAV 

Godkjenner 
tiltaksarrangører 

Attføringsbedriftene 

Durapart AS 

Avigo AS 

Setpro AS 

Torbjørnsbu Verksted AS 

Vekstbedriftene 

Lisand AS 

ProFlex AS 

Biva AS 

Mølla Verksted AS 

Bransjeforeninger

Attføringsbedriftene i 

NHO Service har over 

100 bedrifter over hele 

Norge. Tidligere AMB. 

ASVL, Arbeidssamvirkenes 

landsforening, ble stiftet i 1991. 

Bakgrunnen var fremveksten av de 

mange arbeidssamvirkebedriftene,  

også kalt ASVOer. I 2005 vedtok 

Landsmøtet å samle 

medlemsbedriftene under Vekst-

logoen, og organisasjonen endret 

navn til ASVL - 

Arbeidsgiverforeningen for 

Vekstbedriftene.  



 

Organisering … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stig 





Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for 

mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære 

arbeidsmarkedet. Vi skal dekke markedsbehovet innen nevnte området.  

 
Bedriften skal tilby varige 

tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), 

hvor det primært prioriteres 

mennesker med psykisk 

utviklingshemming, basert på 

behovet fra våre eierkommuner 

innenfor gitte rammer fra NAV. 

Selskapet skal herunder primært 

gi tilbud til personer som er 

hjemmehørende i Gjerstad, Risør, 

Tvedestrand og Vegårshei.  
 





Innsats Tilbake til jobben På vei til en jobb 

Standard innsats Sykmeldte 

Delvis sysselsatte 

Ordinære arbeidssøkere / 

dagpengemottakere 

Sykmeldte uten ansettelse 

Sosialhjelpsmottakere 

Jobbskiftere 

Situasjons-bestemt 

innsats 

Langtidssykemeldte mottakere av IA- virkemidler 

Ansatte i omstilling (tiltaksdeltakere) 

Ordinære tiltaksdeltakere 

Fremmedspråklige / Innvandrere  

Sosialhjelpsmottakere (langtids-) 

Enslige forsørgere 

Spesielt tilpasset 

innsats 

Langtidssykemeldte 

Yrkeshemmede  

Yrkeshemmede / deltakere i attføringstiltak 

Rehabiliteringspengemottakere (+TU) AAP 

Fremmedspråklige / Innvandrere 

Kvalifiseringsprogramdeltakere 

Rusmisbrukere 

Brukere med individuell plan 

Varig tilpasset 

innsats 

Uførepensjonister 

Varig skjermet sysselsetting 

Tidsubestemt lønnstilskudd 

 



Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA  (38 plasser) 

• Arbeidstilbud til personer med varig nedsatt arbeidsevne. 

•  Må ha en uføreytelse som grunninntekt. 

Avklaring og oppfølging 

• Systematisk kartlegging, vurdering av arbeidsevne og eventuelt ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet 

eller beholde nåværende arbeid. 

• Oppfølgingstiltaket skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å få eller beholde 

ordinært lønnet arbeid.  

Jobbklubb (AMO) / bedrift 

SMART (Personlig økonomikurs/veiledning) 

FS – intro 

Pågående prosjekter bl.a. Ungdom – aktivitetsplikt & basiskompetanse. 

Veilednings- og oppfølgingslosen er en fagperson på området arbeid 

og psykisk helse/rus.  

Losen kan være bindeleddet mellom NAV, helsetjenesten, andre 

instanser og arbeidsplassen der det er behov. 

Losen skal også være en veileder for veilederne i Nav og Lisand i 

forhold som omhandler psykisk helse/rus og arbeid. 

 

Arbeidspraksis skjermet - APS (5 plasser) 

• Tiltak for de som trenger å styrke mulighetene sine for å komme i arbeid, og/eller som har 
behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø.  



Mekanisk Intern/ekstern 

Montering 

Tekstil 

Kantine / frukt 

Tre / ballbinger 

Hoppbakker 

Vaktmestertjenester / drift 

Vedproduksjon / salg 

Gjenbruksbutikk 





• STN - Sørlandsporten teknologinettverk 

 I de 4 nabokommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei finner vi 16 ingeniør og 

 mekaniske verkstedbedrifter. Samlet sysselsetter de rundt 700 personer og har en totalomsetning 

 på om lag en milliard kroner.  

http://www.sortek.no/ 

 

• Norges Skiforbund - Hopp 

http://www.skiforbundet.no/hopp/ordforerbrev/ 

 

• Vekst i Agder (Vekstbedriftene i Aust-Agder)  

         (inkl. attføringsbedriftene) 

 

• Lisand sitter i styret til : 

• ASVL / ASVL Sør  

• SENO 

• Tvedestrand Industriforening 

• STN 

 

http://www.sortek.no/
http://www.sortek.no/
http://www.skiforbundet.no/hopp/ordforerbrev/
http://www.skiforbundet.no/hopp/ordforerbrev/


 

SK3 « Minikollen» 

 

 

 

Kunder: 

 

Kommuner, skikretser etc.…. 

 




