
Gjerdrum Kommunestyre, 12.02.20 

Ved styreleder Birger Landmark 



 Aksjeselskap Gjerdrum Kommune eier 100% 

 Virksomhet  ”Vårt formål er å gi mennesker en mulighet til å delta i arbeidsliv eller 
   aktivitet”.  

 Lokaler Asktorget 4 

 Bedriftens produksjoner/tjenester i dag 
 Montasje- og pakkeoppgaver 

 Lysstøperi 

 Drift av kantinen på Gjerdrum Ungdomsskole + catering/møtemat 

 Styret: Birger Landmark, styreleder siden 2011 (tar ikke gjenvalg i 2020) 
  Ingrid Kristiansen, styremedlem siden 2019, valgt for 2 år 

  Jane Aambakk, styremedlem siden 2019, valgt for 2 år 

  Kjell Moen, styremedlem siden 2015 (tar ikke gjenvalg i 2020) 

 

 



 10 deltakere i VTA (Varig tilrettelagt arbeid, for personer med varig uførhet og 
minst 50% restarbeidsevne. Frivillig å ha arbeidsforhold på Mjølkerampa) 

 Mistet 5 APS-plasser fra 01.01 2018 

 2,5 ansatte 

 Velfungerende virksomhet, godt lokalt tilbud 

 Høy trivsel hos deltakere  

 NAV Tiltak er fornøyd med jobben vi gjør 

 Stor sårbarhet (sykdom, ferie, kurs/opplæring) 

 For liten/ikke forutsigbar produksjonskapasitet/-evne 

 Samarbeidsavtale med Orbit Arena, men… 

 



 Ikke innsøk av nye deltakere fra NAV Gjerdrum de senere år (det er ca 300 uføre i 
Gjerdrum) 

 Alle nye innsøk fra Gjerdrum Kommune 

 For store lokaler forhold til aktivitetsnivå, 10 års avtale (4 år igjen) 

 For høye kostnader i forhold til aktivitetsnivå (spesielt husleie) 

 Dårlig økonomi i årene som kommer 

 Uforutsigbare rammer fra NAV 

 Deltakere mer ut i eksterne plasser (krav/sterkt ønske fra NAV?) (fra VTA til VTO) 

 



 Budsjett 2020 (ca):     mill  2,8  

 Hvorav statsstøtte fra NAV:   mill  1,7  

 Egen produksjon/salg   mill  0,6  

 Medfinansiering fra Gjerdrum Kommune mill  0,4   (lovpålagt min. 25%) 

 Driftsstøtte, kantine GUS   mill  0,11 (uendret siden 2009) 

 

 Resultat (underskudd)    mill  - 0,4 

 

 

 Egenkapital ca 1,5 mill per 31.12.19 

 



 Hva kan vi gjøre for å styrke Mjølkerampa AS? 

 Økonomisk? 

 Redusert sårbarhet? 

 Hva vil være gode løsninger for Mjølkerampa AS på sikt?  

 



- Mer aktivitet! Vil være en bidragsyter til Gjerdrum kommune og befolkningen! 

- «Inkluderende kommune» -> Flere aktiviteter i samarbeid med Gjerdrum Kommune 

- Nytt kommunalt tilbud til aktuelle brukere? For eksempel unge, uføre, meningsfylt hverdag, 
veiledning, arbeidstrening? 

- Dagsenter? Deler av dagsentertilbudet flyttes til Mjølkerampa? 

- Kommunalt finansiert VTA-plasser eller lignende  

 

- Dialogen med kommunedirektøren er i gang 

 

 



 Ca 30 vekstbedrifter jobber med «Inkluderende kommune» (2015) 

 Ca 500 deltakere (2015) 

 Utredet, formalisert av ASVL 

 https://docs.google.com/document/d/1vmS00re6TMtLpY9RPV7Mn3O-
RUH3wETKycAm5dMyTEM/edit  

 

https://docs.google.com/document/d/1vmS00re6TMtLpY9RPV7Mn3O-RUH3wETKycAm5dMyTEM/edit
https://docs.google.com/document/d/1vmS00re6TMtLpY9RPV7Mn3O-RUH3wETKycAm5dMyTEM/edit
https://docs.google.com/document/d/1vmS00re6TMtLpY9RPV7Mn3O-RUH3wETKycAm5dMyTEM/edit
https://docs.google.com/document/d/1vmS00re6TMtLpY9RPV7Mn3O-RUH3wETKycAm5dMyTEM/edit


- Økt medfinansiering fra Gjerdrum Kommune (fra 25% til xx%, alt. kommunal 
garanti). Samarbeid om vikarer/redusere sårbarhet? 

- Mindre lokaler/lavere husleie, deltakere ut til bedrifter, mindre egen produksjon 

 



 Økt aktivitet i Mjølkerampa! 

 Flere som kan nyte godt av Mjølkerampas kompetanse, lokaler og tilbud 

 Utrede «Involverende kommune» 

 Økte kostnader for Gjerdrum Kommune på sikt 



Spørsmål? 

Kommentarer? 


