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– Jobber
står i fare

Fortsatt
legevakt i Mandal

Rekefisker Lennart
Danielsen og Fiskarlaget
Sør frykter konsekvensene
av stengte rekefelt.

De ansatte ved Mandal
legevakt er lettet og glade
over at legevakten vil bestå
i framtiden.
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Overtid ga overskudd
Ime Verksted hadde så mye å gjøre i fjor, at Gerd Unni Jørgensen (f.v) Adrienn Guldbrandsen,
Kristina Holte og de andre ansatte måtte jobbe overtid for første gang. Det ga rekordomsetning og
8–9
pent overskudd for VTA-bedriften.REPORTASJE 
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●● Lager fiskekroker: William Kristiansen og Hannah Westermoen jobber

med produksjon av fiskekroker. – Av og til jobber jeg også med makulerinsmaskinen, forteller Hannah Westermoen.

●● Kapp: Robin Rosseland kapper avstandsklosser på verkstedet til Ime

Verksted i Mandal.

Ime Verksted i Mandal er millionbedrift med overskudd. De ansatte
i VTA-bedriften måtte i fjor for
aller første gang å jobbe overtid
for å få unna alle bestillingene.

●● Trivsel: Stig Arne Lundevik jobber på Ime Verksted, og trives på jobb på verkstedet. – Jeg jobber hver dag fra ni til halv tre. D

Rekordår for Ime Verksted
MANDAL
– Dette er helt fantastisk, Vi
hadde rekordomsetning i 2018,
og dette er stort for de ansatte. De vokser veldig med oppgaven, sier daglig leder Roald Tobiassen.
Også styreleder Thore Westermoen er strålende fornøyd
med resultatet til Ime Verksted.

Viktig jobb

– Vi leverer varer og tjenester
som folk er fornøyde med. Ime
Verksted er ikke bare en oppholdsplass. Dette er en arbeidsplass som setter krav til den
enkelte. Vi driver med en verdiskapning som er viktig, og de
ansatte gjør en god jobb. Vi er
veldig happy med det, sier Westermoen til Lindesnes.
Generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utvi-

klingshemmede (NFU) synes
veksten til Ime Verksted i Mandal er gledelig.
– Det er supert at man får en
VTA-bedrift til å gå så bra, og
at man ser at det faktisk lønner
seg. Den første tanken til mange er at en slik bedrift bare betyr kostnader, men så viser det
motsatte seg. Dette vil også lønne seg for kommunen, ved at de
får tilfredse borgere som vet de
gjør en viktig jobb. Det er viktig
for alle mennesker med akitivitet og en meningsfull hverdag.
Jeg håper de ansatte får både
glede og nytte av dette overskuddet, sier Hedvig Ekberg
generalsekretær i
NFU til Lindesnes.

Solid økning

Ime Verksted omsatte i 2018 for 9,75
millioner kroner.

Det er 1,25 millioner mer enn
året før. Salgsinntektene utgjør 4,4 millioner av inntektene. Nav-betaling for varig tilrettelagt arbeid (VTA) utgjør
4,2 millioner, mens medfinansiering fra Mandal kommune
for VTA 1 million kroner.
Bedriften sitter igjen med et
årsresultat på 362.648 kroner,
noe som er 150.000 kroner mer
enn året før. Det kan ikke tas
ut utbytte fra selskapet. Overskudd skal forbli i bedriften og
disponeres slik at det kommer
arbeidstakere, ansatte og bedriften til gode gjennom å bidra
til å styrke framtidig drift, heter
det i årsberetningen.
I 2018 hadde Ime Verksted i
snitt åtte ordinært ansatte og 25
arbeidstakere på VTA. Ved utgangen av året hadde bedriften
27 VTA-plasser, og samtlige er
fylt opp, ifølge årsberetningen.

●● Overskudd: Styreleder Thore

Westermoen og daglig leder Roald
Tobiassen er fornøyd med den gode
fremgangen til Ime Verksted.

– Hjørnesteinsbedrift

Ime Verksted ble startet i 1985,
som en del av den daværende
HVPU-reformens tilbud i Mandal.
– Bedriften som snart fyller
35 år, er veletablert og vi hevder oss i markedet, forteller Ro-

ald Tobiassen.
– Vi produserer en god del,
og har varierte oppgaver. Det
største oppdraget vi har er jobbfrukt til bedrifter og private. Vi
produserer også blant annet vareprøver for Alloc, treemballasje til Nøsted, merkestikker til
TT Anlegg og asfaltskyvere for
NCC og Skanska. Asfaltskyverne leveres helt fra Drammen til
Bergen, forteller Tobiassen.
Ordfører Alf Erik Andersen
er begeistret over veksten til
Ime Verksted.
– Ime Verksted er blitt en
hjørnesteinsbedrift for Mandal
kommune. Hver gang jeg er på
besøk hos dem, blir jeg imponert over den store arbeidsgleden, engasjementet og det gode
miljøet. Det gjør også noe med
min motivasjon. Vi i kommunen skal gjøre vårt ytterste for
at Ime Verksted kan utvide til-
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COOP DRUER GRØNNE/FARGEDE
Steinfrie. 500 g. Pr kurv
Pr kg 39,80
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PEPSI MAX 6 PK

6 x 1,5 l. Pr pk. Pr l 12,11

Det er fint å ha en jobb, sier han.alle Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

budet sitt, både når det gjelder
ansatte og arealer, sier ordfører
Andersen.

Ønsker flere

Det er noe styreleder Thore
Westermoen også jobber for.
– Det er økt satsing og økt behov for slike arbeidsplasser, sier
Thore Westermoen.
– Mange ønsker å jobbe, men
det er er Nav som definerer behovet og bestemmer hvor mange VTA-plasser man skal ha. På
Ime Verksted kunne vi tatt inn
flere som ønsker å jobbe. Det betyr enormt mye for arbeidstakerne å stå opp om morran og
ha en jobb å gå til, sier Westermoen.
En av de som har fått jobb på
Ime Verksted i Mandal er Stig
Arne Lundevik.
– Jeg har jobbet her i et år,
og jeg jobber hver dag fra ni til
halv tre. Det er veldig fint å jobbe her, og så er det gøy når de
andre tøyser, sier han.
2018 var et travelt år for Ime
Verksted, ifølge daglig leder Roald Tobiassen.
– Vi hadde så mye å gjøre i
fjor, at de ansatte måtte jobbe

-30%
●● Trives: – Det er godt miljø her og snille folk. Det er greit å ha en jobb, og

vi to er heldige som har fri på fredager, sier Grethe Synnøve Gilja (t.v) og
Kathrine Imler.
overtid. Det var veldig spennende for dem, og de reagerte positivt på det. Da vi klarte å få levert ut alt av bestillinger innen
året var omme og oppnådde
rekordomsetning, var det en
enorm stolthet i arbeidsstokken. Nå satser vi videre med
merkevarebygging og god inn-

sats, sier Roald Tobiassen.
Hilde Wøhni Joakimsen
hilde.joakimsen@l-a.no

Se flere bilder
på l-a.no

LOFOTEN
Husk 2% kjøpeutbytte i Coop Sørvest
Prisene gjelder i uke 12.
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