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Presentasjon av Eiker Vekst AS



• FILM



Eiker Vekst AS

• Eies av Drammen kommune og Øvre Eiker kommune (50 % hver)

• 40 ordinært ansatte

• 80 personer med varig tilrettelagt arbeid – VTA (arbeidstakere)

• 11 lærekandidater 

• 33 plasser til arbeidsforberedende trening – AFT (jobbsøkere)

• Fysisk tilstede i Drammen, Mjøndalen og Hokksund
• Leverer tjenester til hele distriktet og varer til hele landet 

• Virksomheten fyller 30 år i 2021



Eiker Vekst AS leverer

• Vaskeritjenester

• Bilpleie

• Montering

• Jobbfrukt

• Kantine og catering

• Søtsaker og firmagaver

• Arbeidsforberedende trening 
(AFT)

• Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og 
lærekandidater 



Økonomi

Regnskapsår  2018 2019 2020 

Omsetning varer/ tjenester 17 340 960 16 610 934  13 936 357 

Tilskudd/ annen inntekt 22 008 785 21 545 334 22 831 323 

Vareforbruk - 6 816 770 - 5 429 368 - 4 251 831 

Personalkostnader - 24 821 817 - 25 430 785 - 24 609 794 

Driftskostnader inkl. avskrivning - 6 797 476 - 6 850 142 - 6 363 553 

Driftsresultat 913 682 445 973 1 542 502 

Netto finanskostnader - 261 279 - 257 247 - 194 421 

Skatter 0 0 0 

Årsresultat 652 403 188 726 1 348 081 

Bokført egenkapital 18 931 562 19 120 288 20 468 369 

 



Samfunnsoppdrag 
• Eiker Vekst skal :

- skape gode arbeidsplasser for mennesker med behov for en tilrettelagt 
arbeidshverdag

- sørge for at flere er en del av arbeidslinjen 

- sørge for at lærlinger får riktig fagkompetanse  

Formålsparagraf
Selskapets formål er 

• å drive opplæring, kvalifisering og arbeidstrening gjennom produksjon, salg og tjenesteyting. 

• å bistå arbeidssøkere i å få seg jobb i det ordinære arbeidsmarkedet.

Mennesker som ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet skal spesielt ivaretas 
gjennom et varig tilrettelagt tilbud.



Strategiske hovedmål 2021-2024 for Eiker Vekst



Drammen kommune har flere prioriterte satsningsområder 
hvor Eiker Vekst kan være en del av verktøyet:



Eiker Vekst sin rolle i kommunens evne til å nå 
bærekraftmålene



Hvorfor bør kommunen benytte Eiker Vekst 
sine varer og tjenester 
• De som jobber hos oss er innbyggere i Drammen og Øvre 

Eiker
• Vi leverer varer og tjenester av høy kvalitet til 

konkurransedyktige priser
• Vi besitter høy kompetanse på alle våre fagområder 
• Vi må ha flere kunder for å kunne tilby flere gode og 

relevante arbeidsoppgaver 
• Det er en forventning til at 5 % av alle som ansettes skal ha 

«hull CV» – Eiker Vekst kan bistå, slik av man når dette 
målet

• Tilknytning til det «ordinære» arbeidslivet for mennesker 
med behov for tilrettelagt arbeidsplass – begrense 
utenforskap



Behov for politisk vilje til å benytte varer og 
tjenester fra Eiker Vekst

• Vi leverer like god kvalitet som alle andre tilbydere, og dere skal ha 
HØYE forventninger til oss! 

• Kommunen kan benytte seg av reserverte kontrakter, åpning i det 
offentlige anskaffelsesregelverket som gjør det mulig for bedrifter 
som ansetter mennesker med nedsatt arbeidsevne til å bli 
prioritert

• Dere politikere setter premissene (både for administrasjonen, for 
innbyggerne og for oss i Eiker Vekst)

• PARTNERSKAP
• La oss samarbeide for å redusere utenforskapet, øke deltakelsen i 

arbeidslivet, og bidra til at kommunen når sine mål



Oppsummert
• Sunn økonomi 

• Muligheter
• Tettere samarbeid med kommunen

• Kommunen velger aktivt å benytte reserverte kontrakter 

• Redusere utenforskapet ved at flere får tilbud om en 
tilrettelagt arbeidshverdag og bidra til at de som står utenfor 
får relevant arbeidslivskompetanse 

• Utfordringer 
• Myter om hvem vi er og hva vi gjør

• For liten kunnskap om Eiker Vekst i kommunen 

• Kommunen ser oss ikke som en ressurs 


