PArlØP: Administrerende direktør Marit Kasin, Idea Kompetanse, leder av Nav på Notodden, Geir Midtbø, og avdelingsleder Trine Brox, Idea
Kompetanse ser fram til et tett og godt samarbeid de neste årene til beste for arbeidsledige og de som står utenfor arbeidslivet.

Idea vant avtale
til 25 millioner
I knallhard konkurranse vant Idea Kompetanse om arbeidsretta tiltak de neste
fire årene i Øst-, Vest
og Midt-Telemark.
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16 la inn anbud og i finaleheatet
slo Idea Kompetanse AS den
danske giganten AS 3 Employ
ment, et selskap som sikret seg
Grenland og er store i Norden
på det å skulle få arbeidsledige
og sykemeldte ut i arbeid igjen.

Bistand til 700
– Dette er et svært viktig opp

drag for oss og vi er lettet over
at vi nå har fått en treårig avtale
med opsjon på ytterligere ett
år, sier administrerende direk
tør Marit Kasin.
Mellom 90 og 110 mennesker
får til enhver tid bistand for
igjen å kunne delta i arbeids
livet. I løpet av treårsperioden
regner Idea og Nav med at
rundt 700 mennesker vil bli til
budt hjelp på veien inn i ar
beidslivet. Idea har opparbeid
et seg solid kompetanse innen
området og har i da 10 ansatte
knyttet til dette området.

Bredt anlagt samarbeid
Idea har gjennom avtalen med
Nav sikret et bredt grunnlag for
å lykkes med arbeidet ved å
knytte til seg Rjukan Lys, Sel

jord Personal, Kvito i Kviteseid
og Kanja i Nome som under
leverandører.

Proffe på anbud
– Det har vært krevende å være
med på denne anbudskonkur
ransen som i sin helhet har
vært håndtert av Nav Tele
mark. I anbudsvurderingen har
pris vært vektlagt med 40 pro
sent, kvalitet med 60 prosent,
forteller Navleder Geir Midtbø
som ikke har vært med på saks
behandlingen og anbudsrund
en. Det er Nav Telemarks Ståle
Wam som har ført forhandling
ene knyttet til den betydelige
avtalen
– Idea Vekst vant på kvalitet
og vi har jo sett at de har hatt
svært god levering med opp

mot 70 prosent tilbakeføring i
arbeidslivet tidligere. Vi lokalt
på Nav både håper og tror at de
fortsatt skal levere så godt, sier
Geir Midtbø.

Avgjørende samarbeid
– Jeg vil understreke at våre
gode resultater avgjøres av
viljen i næringslivet til å gi
mennesker nye muligheter. Vi
har et fantastisk samarbeid
med ulike bransjer. Det er en av
våre viktigste ressurser for å gi
arbeidsledige og mennesker
utenfor arbeidslivet nye mulig
heter. Vår oppgave er å tilrette
legge for den enkelte og ar
beidsgiver slik at alle kommer i
en vinnvinnsituasjon, sier av
delingsleder ved Idea Kompe
tanse, Trine Brox.

