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Frode Neteland og John Lauvstad i Scania er svært
fornøyde med det tiende vinterarrangementet i
Trysil for Scania Winter 2020. I år har de hatt 1.000
gjester. NYHETER side 10

Til Trysil i ti år
Engerdølen Truls Tollefsen er førsteårs senior i Femundløpet, og kom inn til en veldig
imponerende 18. plass på F450. Distansen hvor hundespannet tilbakelegger 450 kilo-
meter var lenger enn han har kjørt i noen konkurranse før.

SPORT side 18

Topp 20

VI GRATULERER

OSCAR 5 ÅR
NAVN side 4

Når ut
fra Støa

Bjørn Erik Støa har piano på
kontoret hjemme i Støa. Selv om
han er hjemmebasert, sprer han
både musikk og yrkeserfaring
langt utover kommunegren-
sene. NYHETER side 14

Fylkestannlege Claes Næsheim
forteller at det arbeidet de har
gjort i forhold til barn og unges
tannhelse har nyttet, nå vil han
bruke den overflødige kapasite-
ten på eldre.

NYHETER side 5

Mer for
eldre

Ordførerne LindaDøsen og Line
Storsnes fra Rendalen og Enger-
dal fikk til et hastemøte med
Hedmarksbenken på Stortinget
om ulv. NYHETER side 12

Ulv på
tinget

Ragnar Nysæther tar snart fatt på sin hittil stør-
ste arbeidsoppgave: En statue av en tømmerflø-
ter, som blir tre meter og som skal plasseres i
Osen. Monumentet er en del av feiringen av
Osendagene som blir 20 år i år.

NYHETER side 24

Lager storfløter

Bård Jørgensen (25) hadde fagbrev som rørlegger, men ingen jobb. Joakim
Løvbrenden (26) slet med depresjoner og angst, og murte seg inne. Nå har
begge to funnet vegen til arbeidslivet med god hjelp fra Tepas kompetanse.
De stortrives med sine nye liv hos Tepas industrier. – Jeg gleder meg til å gå
på jobb nå, sier Løvbrenden. Deres historie er ikke unik. Det er mange som
kommer seg ut i aktivt arbeid via Ringer i vannet. NYHETER side 2 og 3

Gleder seg til jobb

GODE ARBEIDSKAMERATER: Bård Jørgensen og Joakim Løvbrenden er gode arbeidskamerater på Tepas, og de stortrives med jobbene
sine. FOTO: MONIKA SØBERG
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Asbjørn Andersen er et
bevis på at det ikke er
for sent å starte med
noe nytt selv om man
nærmer seg
pensjonsalder.

MONIKA SØBERG

950 31 126 ms@lokal-avisa.no

TØRBERGET: 62-åringen er
utdannet og har jobbet som snek-
ker omtrent hele livet, både som
ansatt og selvstendig næringsdri-
vende. Men da nakken begynte å
krangle som følge av slitasjeska-
der ble det vanskeligere.

De siste årene har han vært
sykemeldt, men han ønsket seg
tilbake til jobb.

Testet ut
I fjor vår ble han søkt inn til
arbeidsforberedende tiltak hos
Tepas Kompetanse, via NAV. Han
fikk i arbeidspraksis hos Skistar
Norge i Trysilfjellet og testet ut sin
arbeidskapasitet og restarbeids-
evne der.

Han har jobbet hos Skistar tid-
ligere også, somheisvert, og visste
at det var et sted han trivdes.

Han har jobbetmed forskjellige
oppgaver, og testet ut hvor mye
han tåler å jobbe før kroppen sier
nei.

Det er en av fordelene med til-
retteleggingen, det er ingen risiko
å ta verken for arbeidsgiver eller
arbeidstaker, og de kan bruke litt
tid på å tilrettelegge og finne ut
som som kan fungere.

Arne Sneli har vært veileder, og
er veldig glad for at det har gått så
bra så fort.

Det kroppen tåler
1. februar ble han fast ansatt – i 40
prosent – som er det kroppen kan
tåle.

Han jobber med ulike prosjek-
ter, snekrer og driver forefallende
arbeid og vedlikeholdsarbeid.

Ordningen er til stor nytte og
glede både for Andersen selv og
for SKiStar, som har behov for
hans kompetanse.
- Vi kjente jo Asbjørn fra før og vet
at han både er flink og en likandes
kar men mye nyttig kompetanse.
For oss er det til stor hjelp at han
jobber her i 40 prosent, sier Trond
Moen. Han synes det er veldig fint
at de både kan hjelpe Andersen,
og at det samtidig er til fordel for
dem selv.

Aldri for sent

Bård Jørgensen har
fagbrev som rørlegger,
men hadde ikke jobb.
Nå er han delansvarlig
for lakkavdelingen hos
Tepas.

MONIKA SØBERG
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TRYSIL: Bård Jørgensen var også
en av dem som falt utenfor arbeids-
livet, selv omhan hadde fagbrev og
alt lå tilrette.

Det var et Frog-kurs som ble
åpningen for vegen videre for han
også, i likhetmed Joakim Løvbren-
den som nå er en god arbeidskol-
lega av ham.

- Det var egentlig het tilfeldig at
vimøttes påNAV, forteller veileder
Irene Stengrundet.

Jørgensen ønsket å være i jobb,
og via Tepas Kompetanse sitt Frog-
kurs ble det en kontraktmed Tepas
Industrier.

Mer og mer
De søkte etter ansatte da han var
ferdig på kurset, og han fikk et
engasjement.

Først for en stund. Så ble det for-
lenget. Så ble det forlenget igjen, og
nå har han fått fast jobb med
delansvar for det nye lakkanlegget
som er i bferdmed å bygges opp.

- Han kom fra en annen bransje,
men ermer handy enn de fleste, og
en veldig flink kar, sier Ole Jørn
Bekkelund. Jørgensen har tatt mer
og mer ansvar, og vokst seg inn i
jobben.

Siden han startet opp har han
knapt hatt fravær. Det er vel en av
de beste bevisene på at arbeidet og
arbeidskaren er en godmatch.

Veldig heldig
Bård Jørgensen synes han har vært
utrolig heldig. For et par år tilbake
hadde han ikke trodd at det skulle
åpne seg slike muligheter, der han
til og med får ansvar for en avde-
ling. og er med på å bygge opp en
ny avdeling. Det er spennende, og
samtidig til god nytte for Tepas at
de har fått Jørgensenmed på laget.
- Dette her har i alle fall vært veldig
bra for min del, sier han.

Fått lederansvarAsbjørn Andersen,
Shurat Suleimanov,
Joakim Løvbrenden og
Bård Jørgensen har alle
kjent på kroppen hva
det vil si å falle utenfor
arbeidslivet – av ulike
grunner. Men de har alle
også erfart at det finnes
en veg inn igjen.

MONIKA SØBERG
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TRYSIL: Det er fire helt ulike
historier de fire karene har å fortelle
–mendeharnoe til felles: Erfaringen
om å falle utenfor arbeidslivet,
ønsket om å ha noe å gå til, og ikke
minst erfaringenmed å lykkesmed
akkurat det.

Tirsdag var NHO Innlandet på
besøk i Trysil for å gi påskjønnelse til
defire arbeidskareneog til bedriftene
somhar tilrettelagt for demslik at de
har kommet seg tilbake i jobb.

Alle fire har har tilknyttet Tepas
kompetanse, som er den lokale til-
taksbedriften sombåde hjelper folk
tilbake til jobb, og somhjelperbedrif-
termed å finne personer de trenger.

Arbeidskraften trengs
Det blir mer og mer av det – og det
trengs:

- I Innlandet er arbeidsledigheten
nå 2,1 prosent, som er nesten ingen
ting. Samtidig erdetmange i arbeids-
før aldermellom25og67år somstår
utenomarbeidslivet. Hele en av fire.
I Innlandetbetyrdet 50.000personer,
sier NHOs regiondirektør Jon Kristi-
ansen.

- Da vi samtidig vet at bedriftene i
Innlandet går godt, det satsesogutvi-
des, blir det en storutfordringåfinne
arbeidskraft, utenat ogsånoenavde
50.000 finner vegen tilbake til
arbeidslivet, påpeker han.

80 prosent får jobb
Inkluderingsbedrifter som Tepas
Kompetanse har gode erfaringer.
NHOhar et prosjekt somheter ringer
i Vannet, somogså har gode erfarin-
ger.

80 prosent av dem som starter i
prosjektet om arbeidstilretteleg-
ging, ender med fast ansettelse.

- Denne måten å jobbe på er så
effektiv at vi bredder oss ut videre på
nasjonalt nivå, sier Kristiansen.
Ringer i Vannet er et prosjekt som
NHOhar jobbetmed i flere år, som
som er bevis på at denne metoden
virker ogatdetfinnes stort potensiale
for inkludering og varig jobbmatch.

Fant vegen tilbake

NHOogNAV har etablert et nytt
samarbeidsprosjekt som heter «Vi
inkluderer». Den omfatter flere
arbeisgiverorganisasjoner, og skal
ledes avArbeids- og velferdsdirekto-
ratet.Målet er å få flere ut i jobb – og

det ermange grunner til det: Det er
bra både for den enkelte arbeidsta-
ker, det er nødvendig for bedriftene
som skal vokse, og det er i tillegg
nyttig for storsamfunnet i sin helhet
når flere finner sin plass og bidrar.

HANDY: Bård Jørgensen har fagbrev og er mer handy enn de
fleste. Likevel falt han utenfor arbeidslivet en periode. Nå er han
tilbake i fullt monn og fått delansvar for lakkavdelingen til Tepas
Industrier.

STORTRIVES: Asbjørn Andersen stortrives med å ha fast arbeid
hos Skistar. Etter å ha prøvd ut både ulike jobber og stillingspro-
senter havnet han på 40 prosent. Mer tåler ikke helsa, men det
er veldig viktig å ha noe å gå til.
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Joakim Løvbrenden slet med
depresjoner og sosial angst,
og ville helst bare mure seg
inne og spille. Nå er livet
snudd, og han gleder seg til å
komme på jobb!

MONIKA SØBERG
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SLETTÅS:Den unge Slettåsingen så egentlig
slett ikke for seg at han skulle bli arbeidskar,
der han helst ville sitte inne alene og spille
spill.

- Jeg sletmed depresjoner og sosial angst.
Det var vanskelig å komme seg ut av huset,
Men på et tidspunkt kjente jeg også på at
det var på tide å komme seg ut av denne
situasjonen, sier han.

Det var utrolig positivt for han at Tepas
Industrier sa ja til at han kunne få prøve seg,
uten bindinger, og med rom for å prøve og
feile.

Da ble situasjonen mye mer ufarlig og
gjennomførbar.

I starten begynte han forsiktig - fire timer
i uka.

Hans veileder i bedriften, Ole Jørn Bek-

kelund, beskriver en ungmann som egentlig
var veldig flinkmen somhadde veldig dårlig
selvbilde og selvtillit.

Frog endret alt
Det som ble endringen var at Løvbrenden
kommed på et Frog-kurs, som er et kurs i
livsmestring. Det er Tepas Kompetanse som
kjører disse kursene, på oppdrag fra Nav.
- Det var egentlig flaut og fælt i starten, sier
Løvbrenden, som virkelig måtte ut av kom-
fortsonen sin gjennom kurset og oppgavene
som ble gjort der.

Men det virket.
- Kurset gjorde en enorm endring. Fra å

være en som egentlig var redd for å gå på
jobb, så vi en mann som var glad for å
komme på jobb, forteller Bekkelund.

Gleder seg hver dag
Tepas Industrier, der Løvbrenden hadde sin
arbeidstilpasning, så potensiale i gutten,
som nå har fått arbeidskontrakt og er i jobb
på full tid.

Han trives godt med det.
- Det er utrolig trivlige folk her, jeg gleder
meg til å gå på jobb hver dag, sier han.
- Det er en helt utrolig følelse som jeg aldri
hadde trodd jeg skulle ha, forteller han.

Snudde livet helt
til arbeidslivet

Shurat Suleimanov har
yrkeserfaring fra mange yrker.
Nå har han fått jobb hos Trysil
Interiørtre der han får variere
dagene med alt fra produksjon
til vaktmesteroppgaver.

MONIKA SØBERG
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NYBERGSUND: Hos Trysil Interiørtre har
Shurat Suleimanov fått et nytt liv.

Han er fra Usbekistan og kom til Norge
sammen med kona i 2002. Han har bodd i
Trysil i 16 år.

Han har yrkeserfaring både som telemon-
tør, togmaker og fra betongfabrikk, samt at
han var urmaker i hjemlandet i 11 år.

Ryggen sviktet
Han fikk jobb i Trysil, men har problemer
med ryggen ogmåtte gi seg. Han har hatt flere
praksisperioder via Nav for å lære språk og
finne ut hva han kan jobbemed.

Det har vært en kronglete vegmed opptu-
rer og nedturer, men det har lønt seg å ikke gi
opp.

De siste to årene har han i samarbeidmed
Tepas Kompetanse testet praktiske yrker
innen produksjon og vaktmester.

Heldigvis var det et lokalt firma somhadde
behov for den type kompetanse.

Han fikk praksisplass hos Trysil interiørtre,
eller Vyrk, i juni i fjor, og har nå fått 50 prosent
jobb. Han jobber i produksjonen, og har vakt-
mesteroppgaver. Han trivesmed variasjonen,
og det er også fint for helsa at det ikke blir for
mye likt. Bedriften har tilpasset stillingen
både etter hva de har behov for, og hva Shurat
kan passe til. Begge parter er svært fornøyde
med ordningen.

Mistet ikke troa
Veileder Solfrid Ekra hadde tro på Sulei-
manov selv om det tok tid.
- Jeg visste han var en dyktig håndverker og
han ville jobbe. Løsningen var å klare å finne
et sted der vi kunne tilpasse både arbeids-
oppgaver og arbeistid, sier hun.

Det tok et par år å finne det rette stedet,
men etter at hun tok kontakt med produk-
sjonsansvarlig Per Gjermund Skaaaret som
hun kjente fra før, har det bare gått en veg.
Kontakten ble gjort i juni, og i desember fikk
han kontrakt om 50 prosent stilling.

Skaaret roser den nytilsatte for å være både
flink og nøye, og er glad for å ha fått en person
med hans kvaliteter med på laget.
- Han ville så gjerne få seg jobb, og da er det
veldig fint at det fungerer bra slik at vi kunne
hjelpemed det, sier han.

Suleimanov synes det er en veldig fin ord-
ning, og han trives bådemed kolleger og opp-
gaver.
- Og jeg tror at jeg også bidrar til noe, sier han.
Det er en god følelse.

Godt å føle at man er til
nytte

ALDRI TRODD: Joakim Løvbrenden hadde aldri trodd han skulle bli fulltids
arbeidskar - og glede seg til jobb hver dag. Men sånn har livet blitt snudd til det
bedre.

TEPAS: Joakim Løvbrenden, Ole Jørn Bekkelund, Bård
Jørgensen, Irene Stengrundet fikk et synlig bevis fra
regiondirektør for NHO, Jon Kristiansen, om at bedri-
ten har tatt samfunnsansvaret for å få flere i arbeid.

BIDRAR: - Det er fint å kjenne på følelsen av at man bidrar og gjør en innsats, synes
Shurat Suleimanov.

TRYSIL INTERIØRTRE: Jon Kristiansen, Per Gjermund
Skaaret og Solfrid Ekra er glade for at Shurat Sulei-
manov er stor nytte for bedriften.

SKISTAR: Trond Moen, Helge Bonden, Asbjørn Ander-
sen, Arne Sneli og Jon Kristiansen er enige om at de
er en vinn-vinn- situasjon for alle at Asbjørn nå er jobb
hos dem.
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