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MANGFOLD OG MULIGHETER
Vår virksomhet har et spesielt samfunnsansvar. Vi skal bidra til å gi mennesker muligheter. Dette skal
realiseres ved å tilrettelegge arbeid og aktiviteter for de som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet,
tilpasset de enkeltes forutsetninger og ferdighetsnivå. Videre skal vi avklare muligheter for å komme ut
i arbeid gjennom kartlegging og oppfølging – og vi skal gi bistand til deltakere, der målet er fast arbeid i
ordinære bedrifter.
Dette er utgangspunktet for alt arbeid i Sandnes Pro-Service. Med det store antall mennesker vi er i løpende
kontakt med – enten i daglig arbeid i en av våre avdelinger, eller i et attføringsløp hvor målet er arbeid i en
ordinær bedrift – så medfører dette at de individuelle rammebetingelsene er sammensatte og varierende.
For å realisere ambisjonen om å være en utviklingsarena for den enkelte, medfører dette at vi må tilby ulike
og individuelt tilpassede tilbud.
Som en kompetansebedrift med solid faglig grunnlag for vår virksomhet, er vi avhengig av å ha
medarbeidere med et solid ståsted, og som har fokus på utvikling av arbeidstakere og brukere av våre
tjenester. Samtidig som dette er vår kjerneoppgave, skal vi også ha en drift som er økonomisk sunn, og
som gir forutsigbarhet og tilstrekkelige rammer for å kunne videreutvikle virksomheten.
Oppsummeringen for 2014 viser at vi langt på vei har lykkes med å nå disse målene. Generelt har bedriften
hatt høy aktivitet innenfor de ulike virksomhetsområdene. Resultatene har vært gode, både i forhold til
kravene fra NAV med hensyn til formidling til arbeid og gjennomstrømming i attføringstiltakene – samt at
en har levert et solid økonomisk bidrag fra driften.
Dette hadde ikke vært mulig uten trygge og kompetente medarbeidere, som tar ansvar både for
resultatoppnåelse og medarbeiderutvikling på sine områder.
Utfordringene for bransjen og Sandnes Pro-Service blir gradvis endret. De overordnede politiske føringene
er at dagens skjermede sektor vil bli ytterligere nedbygget, og stadig mer av aktiviteter og tjenester vil være
gjenstand for konkurranseutsetting. Dette vil også medføre enda klarere fokus på resultater og effektivitet.
For bedriften gir dette nye utfordringer. Samtidig som konkurransen skjerpes, vet en at behovene for
tilrettelegging og inkludering er store og økende – og også at mørketallene sannsynligvis er betydelige.
Bedriften har kompetanse og erfaring, og har vist at en er i stand til å levere resultater – og er på denne
måten klar til å møte nye rammebetingelser.
Endrede og tøffere konjunkturer ga ringvirkninger for de områdene hvor vi er leverandører til
konkurranseutsatt virksomhet. Dette resulterte i at inntektene fra produksjon og salg ble redusert fra
kr 31 573 363 i 2013 til kr 30 670 669 i 2014. Vekst i antall brukere sammen med generell økning i
tilskuddssatser medførte at totale driftsinntekter i 2014 viste en vekst på 1,4 % til totalt kr 67 027 819.
Årets resultat etter finans er kr 7 371 188, mot kr 2 452 583 i 2013. Av det ordinære resultatet er
kr 5 117 220 endringer i bedriftens pensjonsforpliktelser. Denne pensjonseffekten må regnskapsmessig
inntektsføres i 2014.
Målsettingen med en virksomhet som vår er ikke å maksimere inntjening og overskudd. Men for å kunne
videreutvikle bedriften i tråd med endrede krav – og for å kunne være en attraktiv og utviklende arbeidsplass
– er det sentralt at Sandnes Pro-Service har et solid økonomisk fundament og resultater som gir
handlefrihet.
Resultatet for 2014 gir et godt utgangspunkt for å kunne skape enda bedre arenaer for vår kjerneoppgave:
Utvikling av den enkelte.
Hana, 2. mai, 2015

Oddvar Bjørkvik
Adm. dir.
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ÅRSRAPPORT DRIFT
Avdelingene ved Sandnes Pro-Service gir et bredt og variert arbeidstilbud til deltakere med behov for varig
tilrettelagt arbeid, og andre som trenger arbeidspraksis i et skjermet miljø.
Kravspesifikasjon fra NAV er styrende for det faglige arbeidet, og utgangspunktet er individuell
tilrettelegging og systematiske oppfølginger av hver enkelt arbeidstaker. I dette arbeidet består grunnmuren
av medarbeidersamtaler, halvårsevalueringer og individuelle kvalifiseringsplaner.
Fellestjenester
Avdelingen har i tillegg til distribusjon av jobbfrukt og oppdrag for driftsavdelingene, også ansvar for kjøring
av arbeidstakere mellom bedriftens avdelinger og for intern kantinedrift. Kantinen har en sentral plass i
bedriften. I tillegg til at det serveres god og næringsrik mat er kantinen en viktig sosial arena og møteplass.
Hver dag betjener hovedkjøkkenet på Hana våre tre kantiner, i tillegg til at det lages mat for møter og ulike
tilstelninger.
Transport og utlevering av frukt legger beslag på størstedelen av kapasiteten – og med nær 2000 fruktkurver
i uken er avdeling og bedrift godt synlig på store deler av Nord-Jæren. Avdelingen gir et tilbud til et stort
antall arbeidstakere, både fast tilknyttet fellestjenester – og til deltakere fra øvrige avdelinger som trår til
ved behov.
Bilparken består av 16 kjøretøy av ulik størrelse og type.
Pakkeavdeling Ålgård
Avdelingen er lokalisert på Ålgård i Gjesdal kommune. Arbeidet er konsentrert om å pakke og sende ut
bokpakker for Stabenfeldt forlag, til kunder i Norge, Sverige og Finland. Dette innebærer at det utføres
mange ulike arbeidsoppgaver som gir mulighet til å tilpasse arbeidet individuelt.
Ved avdelingen er det 32 faste arbeidstakere, samt elever fra videregående skole som har
praksisutplassering. I tillegg har avdelingen i flere år også tilbudt praksisplasser for studenter fra
Diakonhjemmets høyskole i Sandnes.
Arbeidet i avdelingen gir store muligheter for å kunne gi et tilpasset arbeidstilbud, og for læring og utvikling
av den enkelte.
Tre
Avdelingen gir et arbeidstilbud til totalt 24 personer. 20 gjennom tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), to via
Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS) og to har tilrettelagt tilbud i samarbeid med Sandnes kommune.
I tillegg har to elever fra Øksnevad videregående skole praksisplasser i avdelingen.
Flere av arbeidstakerne har besøkt andre bedrifter og sett hvordan deres produksjon foregår. Avdelingen
har investert i nye maskiner, og det er gitt opplæring i bruk av disse. På avdelingen er det i løpet av året
arrangert flere allmøter hvor arbeidstakerne har tatt opp aktuelle saker knyttet til arbeidet og arbeidsmiljøet
generelt.
Gjennom året har vi hatt en stabil produksjon og jevnt salg av våre produkter, både til etablerte og nye
kunder. Produktspekteret er fra ulike hagemøbler, boder, lekehytter og skur – til pressing av spon og
pakking og salg av ved.
Avdelingen og tilbudet er også markedsført aktivt, både gjennom aviser, nett og ved messedeltakelse.
Produksjon
I løpet av året har avdelingen hatt rundt 55 arbeidstakere fra de ulike tiltakene i bedriften i aktivitet.
Det har vært bra med oppdrag hele året, og spesielt gledelig er at den økte oppdragsmengden for søm
fortsatte i 2014. Vi har utført oppdrag for de fleste av våre gamle og etablerte kunder, og vi har fått
spennende oppdrag fra nye. Blant annet leverte vi alle gardinene til Sandnes helsehus, en stor og viktig
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oppgave som også legger grunnlaget for andre forespørsler og oppdrag. Av rene pakkeoppdrag har vi startet
samarbeid med Lervig Kaffe om pakking, kaffemaling og utkjøring av deres produkter. Dette er i en sped
startfase, men kan gi spennende muligheter over tid.
Mekanisk produksjon/pakking har også lagt bak seg et godt år, med oppdrag som følger oss inn i 2015.
Størstedelen er knyttet til våre etablerte og langsiktige samarbeidspartnere, hvor vi også har fått nye
utfordringer som både er spennende og krevende.
I samarbeid med en lokal gründer har vi startet produksjon og salg av skistativ, noe som har gitt vår
sveiserlærling og de andre sveiserne mye og egnet arbeid.
Våre faste kunder har bidratt med gode oppdrag, og i tillegg er vi involvert i ulike nye prosjekter,
bl.a. monteringsoppdrag og netthandel.
Frukt
I 2014 har Hana-avdelingen sysselsatt om lag 15 arbeidstakere med fast VTA-plass. I tillegg har en i snitt
fått hjelp av 7 arbeidstakere fra andre tiltak.
Fra 1.8.2014 har Skurve-avdelingen hatt 5 faste VTA-plasser i tillegg til at avdelingen har fått hjelp av inntil
7 arbeidstakere fra andre avdelinger eller tiltak.
Selv om volumet har vist en viss reduksjon som følge av tøffere markedsforhold, er antall kurver som pakkes
fremdeles betydelig. Av det totale antallet jobbfruktkurver pakkes nå ca. 250 på Skurve.
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STYRET

Styret i Sandnes Pro-Service – fra venstre: Henning Løland, Mona-Lisa Hovland, Karen Irene Stangeland,
Tore Andreas Haaland (styreleder), Oddvar Bjørkvik (adm. dir.), Brit Torill Ø. Corneliussen, Edmund Sandvik
og Elin Selvikvåg.
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RESULTATREGNSKAP
Note

2014

2013

Salgsinntekt

30 670 669

31 573 363

Driftstilskudd stat

29 594 411

28 541 390

6 406 779

5 684 130

333 960

290 794

22 000

800

SUM DRIFTSINNTEKTER

67 027 819

66 090 478

Varekostnad

11 581 542

11 859 161

Driftstilskudd kommune
Leieinntekter
Annen driftsinntekt

Lønnskostnad

2

41 129 056

38 319 865

Endring pensjonsforpliktelser

11

-5 117 220

289 906

Ordinære avskrivninger

5

1 954 823

1 990 000

Annen driftskostnad

2

10 008 970

10 972 507

59 557 171

63 431 439

7 470 648

2 659 039

Renteinntekt

294 809

221 624

Rentekostnad

349 675

394 914

44 594

33 166

-99 460

-206 456

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER

7 371 188

2 452 583

ORDINÆRT RESULTAT

7 371 188

2 452 583

ÅRSRESULTAT

7 371 188

2 452 583

Overføringer til annen egenkapital

7 371 188

2 452 583

7 371 188

2 452 583

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

Annen finanskostnad
RESULTAT AV FINANSPOSTER

SUM OVERFØRINGER
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BALANSE PER 31.12.
EIENDELER
Note

2013

Tomter og bygninger

5, 6

27 445 860

28 272 036

Maskiner og anlegg

5, 6

2 554 698

2 939 413

30 000 558

31 211 448

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER
Investering i tilknyttet selskap

10

106 667

106 667

Pensjonsmidler

11

7 375 618

2 258 398

7 482 285

2 365 065

37 482 843

33 576 513

1 077 088

1 019 557

1 077 088

1 019 557

4 046 394

3 655 978

Andre kortsiktige fordringer

2 740 233

2 294 788

SUM FORDRINGER

6 786 627

5 950 766

12 999 301

10 766 194

SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER

12 999 301

10 766 194

SUM OMLØPSMIDLER

20 863 016

17 736 517

SUM EIENDELER

58 345 859

51 313 030

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
SUM ANLEGGSMIDLER
Varebeholdning
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SUM VARER OG ANNEN BEHOLDNING
Kundefordringer

Bankinnskudd og kontanter

8

2014

3

8

EGENKAPITAL OG GJELD
Note

2014

2013

120 000

120 000

Overkurs

830 000

830 000

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

950 000

950 000

Annen egenkapital

39 620 997

32 249 809

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

39 620 997

32 249 809

Aksjekapital

7

SUM EGENKAPITAL

9

40 570 997

33 199 809

Gjeld til kredittinstitusjoner

6

7 620 000

8 760 000

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

7 620 000

8 760 000

Leverandørgjeld

2 033 449

1 843 289

Skyldig offentlige avgifter

3 097 500

3 001 081

Annen kortsiktig gjeld

5 023 912

4 508 851

SUM KORTSIKTIG GJELD

10 154 862

9 353 221

SUM GJELD

17 774 862

18 113 221

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

58 345 859

51 313 030

Sandnes, 24. mars 2015

Tore Andreas Haaland
Styreleder

Mona-Lisa Hovland
Styrets nestleder

Elin Selvikvåg
Styremedlem

Karen Irene Stangeland
Styremedlem

Edmund Sandvik
Styremedlem

Henning Løland
Styremedlem

Brit Torill Ø. Corneliussen
Styremedlem

Oddvar Bjørkvik
Adm. dir.
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014
Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder
for store foretak.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.
Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet
ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig
verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og konsernbidrag inntektsføres som annen
finansinntekt.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det
for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varer
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Prosjekter er medtatt etter løpende avregning. Fullføringsgraden er beregnet etter andel av påløpte
kontraktskostnader. Det er tatt hensyn til usikkerhet ved beregning av forventet opptjent fortjeneste.
Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling)
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres
samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter,
kostnadsføres når de påløper.
Note 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Lønnskostnader

2014

2013

31 141 149

29 177 146

Arbeidsgiveravgift

4 982 708

4 648 268

Pensjonskostnader

4 055 695

3 559 351

949 503

935 100

41 129 056

38 319 865

50,87

51

110

135

Daglig leder

Styre

Lønn

949 436

229 500

Annen godtgjørelse

168 886

0

Lønninger

Andre ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk: Administrasjon og ledelse
Yrkeshemmede
Ytelser til ledende personer
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Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte i administrasjon og ledelse er dekket ved en kollektiv
pensjonsforsikring. Forpliktelsen er balanseført.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2014 utgjør kr 63 000.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 7 500. Alle beløp er ekskl. mva.
Note 3. Kundefordringer
2014

2013

Kunder til pålydende

4 120 729

3 730 313

Avsatt til delkredere

-74 335

-74 335

4 046 394

3 655 978

Årets konstaterte tap

0

78 702

Reduksjon avsetning delkredere

0

0

Mottatt på tidligere avskrevne fordringer

0

0

Sum
Spesifikasjon av tap på kundefordringer:

Note 4. Vurdering av varebeholdning
Råvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Ferdigvarer er vurdert til utsalgspris minus avanse.
Note 5. Varige driftsmidler
Tomt
Anskaffelseskost 01.01.

Bygg Driftsløsøre

Totalt

6 705 418

33 730 258

6 394 559

46 830 235

Tilgang

0

134 821

609 113

743 934

Avgang

0

0

0

0

6 705 418

33 865 079

7 003 672

47 574 169

0

-13 124 637

-4 448 973

-17 573 610

6 705 418

20 740 442

2 554 699

30 000 559

0

960 996

993 827

1 954 823

25 år

3-5 år

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.
Årets avskrivninger
Levetid
Avskrivningsplan

Ingen avskr.

Note 6. Langsiktig gjeld/pantstillelser og garantier

2014

2013

Gjeld til kredittinstitusjoner

7 620 000

8 760 000

Herav gjeld som forfaller mer enn
5 år etter regnskapsårets slutt

1 920 000

3 080 000

7 620 000

8 760 000

27 445 860

28 727 036

2 554 698

2 939 413

Gjeld som er sikret med pant o.l.:
Gjeld til kredittinstitusjoner

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld:
Tomt og bygninger
Driftsløsøre
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Note 7. Antall aksjer, aksjeeiere m.v.
Aksjekapitalen i Sandnes Pro-Service AS per 31.12. består av følgende aksjeklasser:
Antall

Pålydende

Bokført

120

1 000

120 000

Ordinære

Eierandel

Sandnes kommune

100

83,33 %

Gjesdal kommune

20

16,67 %

Totalt antall aksjer

120

100 %

Ordinære aksjer

Aksjene har lik stemmerett og lik rett til utbytte.
Eierstruktur:
De største aksjonærene i % per 31.12. var:

Note 8. Bundne midler
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 1 137 896.
Note 9. Egenkapital

Aksjekapital

Overkursfond

Annen egenkapital

Sum

120 000

830 000

32 249 809

33 199 809

7 371 188

7 371 188

830 000

39 620 997

40 570 997

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Egenkapital 31.12.

120 000

Note 10. Aksjer i tilknyttet selskap
Selskap

Forr.kontor

Eierandel

Selskapets
egenkapital 100 %

Selskapets
resultat 100 %

JSI Jobbkompetanse AS

Sandnes

33,33 %

532 644

-314 495

Note 11. Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 68 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige
ytelser. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap.
Selskapet har fra og med 2015 gått over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsforsikring. Endringen
medfører en reduksjon i forpliktelsen.
2014
2013
Årets pensjonsopptjening

2 779 762

2 817 985

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

1 894 477

1 814 589

Avkastning på pensjonsmidler

-1 745 567

-1 335 526

Amortisering av estimatavvik

1 047 125

509 446

Netto adm. kostnader

371 838

242 213

Arbeidsgiveravgift

465 372

499 036

-6 810 860

0

1 211 371

0

-786 482

4 547 744

Beregnede pensjonsforpliktelser

-55 309 761

-51 774 317

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

46 700 801

38 536 295

Påløpte pensjonsforpliktelser eksklusiv aga

-8 608 960

-13 238 023

Arbeidsgiveravgift

-1 213 863

-1 866 562

Påløpte pensjonsforpliktelser inklusiv aga

-9 822 823

-15 104 584

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

17 198 441

17 362 983

7 375 618

2 258 398

Resultatført nettoforpliktelse levealdersjustering
Resultatført planendringseffekt
Netto pensjonskostnad

Netto pensjonsmidler
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2014

2013

Forventet avkastning

3,80 %

4,40 %

Diskonteringsrente

3,00 %

3,70 %

Lønnsregulering

3,25 %

3,50 %

G-regulering

3,00 %

3,25 %

Regulering av løpende pensjon

2,25 %

2,50 %

0%

0%

Økonomiske forutsetninger:

Forventet uttak AFP

Selskapet er tilsluttet fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP)
AFP-ordningen er endret fra og med 2010. Den gamle ordningen med mulig uttak fra 62 år til 67 år er
opphørt, og det er inngått ny avtale om livslang AFP med mulig uttak fra 62 år.
For den nye AFP-ordningen finnes ikke nok data til å beregne forpliktelsen. I årene fram til tilstrekkelige data
kan fremskaffes, vil AFP-ordningen bli behandlet som en innskuddspensjon. Det vil si at årets betalte premie
utgiftsføres og at det ikke beregnes noen fremtidig forpliktelse.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2014

2013

4 186 791

4 732 489

-57 531

82 715

-390 416

965 502

Endring i leverandørgjeld

190 160

-781 135

Endring i andre tidsavgrensningsposter

166 037

345 592

4 095 041

5 345 163

Kjøp aksjer

0

0

Tilgang tomter

0

0

22 000

0

Investering i varige driftsmidler

-743 934

-1 897 059

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-721 934

-1 897 059

Netto endring av langsiktig gjeld

-1 140 000

-1 140 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-1 140 000

-1 140 000

2 233 107

2 308 104

Likviditetsbeholdning 01.01.

10 766 194

8 458 090

Likviditetsbeholdning 31.12.

12 999 301

10 766 194

7 371 188

2 452 583

-5 117 220

289 906

-22 000

0

Ordinære avskrivninger

1 954 823

1 990 000

Tilført fra årets virksomhet

4 186 791

4 732 489

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
*)Tilført fra årets virksomhet
Endring i varelager
Endring i kundeforhold

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Solgt varige driftsmidler (salgssum)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Netto endring av likvider

*)
Årets resultat
Endring pensjonsforpliktelser
Gevinst ved salg driftsmidler
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STYRETS BERETNING FOR 2014
Sandnes Pro-Service AS er eiet av kommunene Sandnes og Gjesdal, med andeler på henholdsvis 83,3 % og
16,7 %. Bedriftens virksomhetsidé er å gi yrkeshemmede muligheter for videreutvikling av personlige og
arbeidsmessige ferdigheter gjennom tilrettelegging, kvalifisering og attføring.
Sandnes Pro-Service er godkjent som leverandør av ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV. I tillegg er bedriften
involvert i flere ulike prosjekter i nært samarbeid med eierkommunene.
Sandnes Pro-Service har sammen med øvrige forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter en sentral rolle i norsk
arbeidsmarkedspolitikk. Selv om utviklingen for de fleste arbeidstakere har gått i positiv retning, er det
også trekk ved arbeidslivet som er utfordrende. Noen av de strukturelle endringene i arbeidsmarkedet, som
økte produktivitets- og omstillingskrav, kan for enkelte medføre økt risiko for helseproblemer og frafall fra
arbeidslivet.
Verdiskapningen som skjer innen rammene for tilrettelagt arbeid er betydelige i et samfunnsmessig
perspektiv. Enda viktigere er hva Sandnes Pro-Service betyr for den enkelte bruker og arbeidstaker. Verdien
av arbeids- og fellesskap, og av en arena for trivsel og utvikling, kan ikke føres i noe regnskap, men er likevel
selve kjernen i vår virksomhet.

Gro og Hans byr på fristelser i kantinen.
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Fokuset på bransjen, og på hvilken rolle skjermede virksomheter skal ha i den fremtidige arbeidsmarkedspolitikken, vil medføre endringer i våre fremtidige rammebetingelser. I denne situasjonen er det mer enn
noen gang viktig å opprettholde våre mål og krav til oss selv som kompetansebedrift på våre områder.
Bedriftens mål er å tilstrebe kvalitet i alle leveranser og relasjoner, og tilbakemelding fra partnere og kunder
viser at vi langt på vei lykkes med dette.
Samlet omsetning i 2014 var 67,0 mill. kr, mot 66,1 mill. kr i 2013. Av de totale driftsinntektene utgjorde
inntektene av kommersielt salg 30,7 mill. kr.
Årets resultat etter finans er kr 7 371 188, mot kr 2 452 583 i 2013. Av det ordinære resultatet er
kr 5 117 220 endringer i bedriftens pensjonsforpliktelser. Denne pensjonseffekten må regnskapsmessig
inntektsføres i 2014. Uten denne korrigeringen ville resultatet har vært kr 2 253 968.
Bedriften er preget av et godt arbeidsmiljø. Det var i 2014 et sykefravær blant ordinære ansatte på 7 %,
fordelt med 9,4 % for kvinner og 3,8 % for menn. Korttidsfraværet er relativt lite, mens langtidsfraværet
trekker opp. Det har ikke vært alvorlige skader i virksomheten i 2014.
Bedriften arbeider systematisk på hele HMS-området, bl.a. i tett samarbeid med Stamina helse. I den årlige
evalueringen ble det konstatert at bedriften har et godt system for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, som
dekker myndighetskrav og interne regler. Det er fokus på forbedringsarbeid, og dette prioriteres i
organisasjonen. Sandnes Pro-Service har også et kvalitetssikringssystem som bygger på krav stilt av
Equass Assurance.
Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og
rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge,
språk, religion og livssyn – samt nedsatt funksjonsevne.
Bedriftens mål er at det skal være full likestilling mellom kvinner og menn med hensyn til lønn, rekruttering
og avansement – samt at det ikke skal forekomme noen form for diskriminering, og bedriften har en aktiv
holdning med hensyn til å fremme lovens formål innen vår virksomhet.
Per 31.12. 2014 var det 51 årsverk i bedriften – og 55 ansatte, fordelt med 32 kvinner og 23 menn.
Bedriften driver ikke produksjon som medfører forurensning av det ytre miljø.
Styret mener at årsregnskapet med noter gir fyllestgjørende informasjon om selskapets stilling og drift i
regnskapsåret. Det har ikke inntruffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet.
Bedriften har avlagt sitt regnskap i henhold til regnskapslovens forutsetning for fortsatt drift. Det bekreftes
at denne forutsetningen er oppfylt.
Sandnes Pro-Service er en kompetansebedrift i vid forstand. I et marked og en bransje som blir stadig mer
konkurranseutsatt og hvor kravene stadig skjerpes, kan bedriften vise til solide faglige og økonomiske
resultater.
Med fortsatt fokus på våre kjerneoppgaver, og ved hele tiden å sette arbeidstakere og deltakere i sentrum,
er styret overbevist om at dette legger grunnlaget for gode resultater også fram i tid.
Selskapet kan etter vedtektene ikke dele ut utbytte. Hele overskuddet på kr 7 371 188 foreslås overført til
annen egenkapital.
Sandnes, 24. mars 2015
Tore Andreas Haaland
Styreleder

Mona-Lisa Hovland
Styrets nestleder

Elin Selvikvåg
Styremedlem

Karen Irene Stangeland
Styremedlem

Edmund Sandvik
Styremedlem

Henning Løland
Styremedlem

Brit Torill Ø. Corneliussen
Styremedlem

Oddvar Bjørkvik
Adm. dir.
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Åpen dag – spennende maskiner.
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FAGAVDELINGEN
For fagavdelingen ved Sandnes Pro-Service har 2014 vært preget av stor pågang og høy aktivitet. 578 ulike
brukere har hatt et eller annet tjenestetilbud i bedriften gjennom året. Samtidig stod det ved årsskiftet også
119 brukere på registrerte ventelister for å kunne motta et tilbud. Et tall som er urovekkende høyt, samtidig
som det gir en pekepinn på at våre tjenester er verdsatt og etterspurt.
Som en konsekvens av økt pågang har vi hatt en markert vekst i salg av såkalte kjøpeplasser som er knyttet
til enkeltbrukeres behov – et behov definert av NAV eller hjemkommune.
I løpet av året har vi igjen vunnet anbudet på NAV-tiltaket Avklaring gjennom selskapet JSI Jobbkompetanse.
På grunn av endringer i hele NAVs tiltaksportefølje vil vi måtte forberede oss på ny anbudsrunde allerede i
2015.
Avklaring
Det ble i 2014 gjennomført 116 avklaringssaker for NAV. I hovedsak settes det av 4 uker til strukturert
kartlegging/avklaring av muligheter og behov brukeren har for å kunne klare å komme tilbake i arbeid.
Etter å ha drevet tiltaket noen år, har vi medarbeidere som har opparbeidet god erfaring med
gjennomføringen. Vårt nedslagsfelt er brukere som henvises fra NAV Sandnes. Det opereres stort sett med
ventelister på rundt 30 personer, noe som dessverre gjør at ventetiden kan bli lang.
Arbeid med bistand – AB
I 2014 ble 55 % av henviste deltakere utskrevet til ordinært arbeid. Dette er noe lavere enn måltallet gitt av
NAV (60 %). Resultatet er imidlertid i toppsjiktet, både nasjonalt og regionalt. Dette vitner om faglig godt
arbeid i avdelingen. Kontakten med NAV er god, og tilbakemeldingene på tjenestene vi leverer er svært
positive både fra fylkes- og kommunenivå.
Et konstruktivt og nært samarbeid er grunnleggende for jobben vi gjør; mellom jobbkonsulent og deltaker,
innad i avdelingen og med våre samarbeidspartnere i det lokale næringslivet. Oppfølgingen av deltakerne er
alltid individuelt tilpasset, og med et overordnet mål om arbeid.
Det har vært en gjennomstrømning på 89 deltakere i tiltaket i 2014. Av disse gikk 49 ut i arbeid. Til sammen
24 deltakere fikk innvilget uføretrygd, eller ble utskrevet som følge av sykdom eller medisinsk rehabilitering.
De som ble skrevet ut av tiltaket, hadde i snitt vært i AB i 80 uker.

Venteliste
Ventelistene i 2014 har vært relativt stabile. Gjennomsnittlig ventetid har vært på mellom tre og fire måneder.
Antallet innsøkte deltakere har generelt ligget mellom 40 og 50. Vi bruker tid sammen med NAV for å se om
enkelte personer kan benytte seg av alternative tilbud for å redusere ventetiden.
Ansatte
De ansatte i AB jobber til enhver tid med 132 deltakere. 15 jobbkonsulenter var i 2014 tilknyttet tiltaket,
fordelt på 11 årsverk.
Sommeren 2014 gjennomførte vi en samlokalisering av APS og AB. Teamlederne i AB overtok da også
ansvaret for tiltaket APS, og konsulentene som jobbet der. Dette har vært en vellykket endring, og vi har
sett en positiv effekt for begge tiltak. Tilbakemeldingene fra jobbkonsulentene har også vært positive. Vi
har kunnet utnytte personalressursene våre på en mer effektiv måte, samtidig som informasjonsflyt og
samarbeid er blitt gjort lettere.
Kontakt med næringslivet
En stor og avgjørende del av jobben som gjøres i AB, foregår med våre deltakere ute i, og sammen med,
bedrifter i det lokale næringslivet. Skal vi kunne levere sluttproduktet vårt til NAV – som er folk i arbeid –
må arbeidsgiverne vi samarbeider med være villige til å ta imot og ansette våre deltakere.
I 2014 hadde vi et aktivt samarbeid med rundt 230 bedrifter. Vår vektlegging på god oppfølging og tett dialog
med arbeidsgiver gjør at vi opprettholder en god relasjon også i perioder hvor vi ikke har et aktivt samarbeid
med deltakere i bedriften.
Brukerevaluering
Det er gjennomført brukerundersøkelse for 2014, både for deltakere som ble utskrevet av tiltaket, og for
veiledere på NAV-kontorene. Dette i henhold til bransjemålingen BATT (benchmarking attføring). Vi scorer
høyt på samlet tilfredshet både hos deltakere (5,1) og NAV-veiledere (4,8). Maksimalscore var 6,0.
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Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
APS er et arbeidsrettet tiltak for de som har behov for å prøve ut og avklare arbeidsevnen sin i en
arbeidsmarkedsbedrift. Sandnes Pro-Service har 13 NAV-godkjente APS tiltaksplasser, disse skal brukes til
arbeidsforberedende trening for personer hvor det langsiktige målet er å komme seg ut i ordinært arbeid.
APS tilbyr arbeidspraksis innen Sandnes Pro-Service sine produksjonsområder som kantine, resepsjon,
tre-produksjon, mekanisk avdeling, pakking, jobbfrukt, tekstilavdeling og innen sjåfør/ transportavdelingen.
Når en deltaker kjenner seg trygg og klar for arbeidspraksis i ordinær bedrift, legger vi til rette for det.
Er dette vellykket, er en ansettelse mulig.
APS – Vilje Viser Vei (VVV)
APS – VVV har 10 NAV-godkjente tiltaksplasser og er et lavterskeltilbud for personer med psykiske
helseplager. Formålet er at en gjennom samtale og arbeidstrening skal få avklart sitt videre forhold til
arbeidsmarkedet. Det er to arbeidspraksisarenaer i APS – VVV:

APS – Vilje Viser Vei – gård
I et samarbeid med Tryggvi Islandshestgård får deltakerne tilbud om arbeidsutprøving relatert til bl.a.
hest-, kanin- og hundehold i tillegg til ulike typer vedlikeholdsarbeid, ved-, blomster- og grønnsaksproduksjon. Tanken er at man i trygge omgivelser skal få kjenne arbeidsglede og livsglede som et første steg
på veien til arbeidsmarkedet.
APS – Vilje Viser Vei – bedrift
Arbeidstreningsarenaene for deltakere i VVV – bedrift foregår i de ulike produksjonsarenaene i Sandnes ProSerivce. Gjennom god oppfølgning tilbys våre deltakere arbeidsforberedende trening hvor det langsiktige
målet er å komme seg ut i ordinært arbeid.
Felles for APS og APS – VVV
Arbeid er målet
Vi har et godt samarbeid med det lokale næringslivet. I 2014 ble APS internt samlokalisert med AB.
Dette ser vi bidrar til et tettere samarbeid mellom avdelingene og gir god nytteverdi gjennom AB sitt godt
opparbeidede samarbeid med det lokale næringslivet.

Formidling til arbeid
Det jobbes godt i APS-avdelingene, noe våre tall gjenspeiler. APS leverer best resultat i Rogaland når det
gjelder overgang til arbeid. APS – VVV har ingen målkrav fra NAV, men leverer også gode resultater. Tallene
viser at alle våre deltakere er formidlet til noe konkret etter oppfølgning fra oss.
I APS ble 20 % skrevet ut til arbeid, noe som er identisk med NAVs mål. Videre ble 53 % formidlet til aktive
tiltak, herav noen til AB. 27 % av deltakerne søkte uføretrygd.
I APS – VVV er 69 % skrevet ut til aktivt tiltak som tiltakskjeding til AB, medisinsk behandling eller annen
oppfølgning. 31 % søkte uføretrygd.

Brukerevaluering
For å kunne gjøre en best mulig jobb, oppfordrer
vi våre deltakere om anonymt å evaluere vårt
arbeid og hvordan de har opplevd tiden i APS.
Hensikten er å finne gode målbare indikatorer
på alle deler av attføringsarbeidet og kunne
sammenligne seg med resten av landet.			
På en skala fra 1 til 6, der 6 er best, scorer vi
høyest på «Hvor fornøyd er du med hjelpen du
har fått fra jobbkonsulent?» med gjennomsnitt 5,5. Tilfredshet alt i alt med tiltaket APS
har score på 5,2. Dette forteller at våre jobbkonsulenter gjennomfører tett og god
oppfølgning av deltagerne.
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Varig tilrettelagt arbeid – VTA
Sandnes Pro-Service har 109 NAV-godkjente plasser (VTA) som disponeres av Sandnes kommune og
Gjesdal kommune. I tillegg har bedriften andre finansierte plasser fra omkringliggende kommuner med
utgangspunkt i spesifikke behov. Opplæring, kompetanseheving, mestring og livskvalitet er viktige begreper
som vektlegges i den daglige tilretteleggingen. Alle arbeidstakerne i VTA har uføretrygd som økonomisk
ytelse. Arbeidsarena for VTA er først og fremst bedriftens drifts- og produksjonsavdelinger, i tillegg prøver
noen seg i arbeidstrening i andre bedrifter. Arbeidet i VTA er regulert gjennom retningslinjer fra NAV og
bedriftens fagprosedyrer.
Til sammen 14 arbeidstakere fra VTA/APS, skoleelever og to arbeidsledere jobber daglig i BAMA sine lokaler
på Skurve.
Det er også tilrettelagt for arbeidspraksis i ordinær virksomhet:
• To arbeidstakere i butikk 1 dag per uke
• En arbeidstaker i bakeri 1 dag per uke
• En arbeidstaker i skadeforebygging 2 dager per uke
Tolk på arbeidsplass (TPA)
TPA er en samarbeidsordning styrt av
NAV Hjelpemiddelsentral, med tolker
ansatt på Sandnes Pro-Service og
Attende. Samarbeidet har også inkludert
Rott Regnskap og andre ordinære
arbeidsplasser via tiltaket Arbeid med
Bistand. Samarbeidet med Rott Regnskap
ble avsluttet i juni 2014 etter 6 år med
positive erfaringer. Tolkenes kombinasjon
av tolke- og sosialfaglig kompetanse
brukes i en helhetlig metodikk for å øke
døves muligheter i arbeidslivet. Dette
er en metodikk som vekker interesse
også utenfor vår bedrift. Det handler
om økt kunnskap, økt forståelse, bedre
kommunikasjon og arbeidsmiljø. Tolkene
er aktive bidragsytere i videreutvikling av
fagfelt og metodikk på lokalt, nasjonalt
og nordisk nivå.
Det har vært tilknyttet 8 døve/døvblinde
til tiltaket ved SPS i 2014. En person er
skrevet ut av tiltaket til 100 % arbeid i
2014.

Prosentvis fordeling i VTA etter hoveddiagnoser 2014:
Sosiale
tilpasningsvansker
18 %

Påførte
skader
5%

Sansetap
4%
Psykiske
helseplager
30 %

Psykisk
utviklingshemning
41 %

Misbruksproblem
2%

Tilrettelagt Arbeid – Mestringsenheten
Tiltaket er rettet mot personer med psykiske helseplager og er opprettet i samarbeid med Sandnes
kommune, Mestringsenheten. 9 personer kan til enhver tid være inne i tiltaket. Sandnes Pro-Service har
ansvaret for lønnskostnadene til hver enkelt deltaker. Arbeidskontrakten signeres av deltaker, Sandnes
kommune og Sandnes Pro-Service. Rammene i tiltaket er i hovedsak de samme som for VTA-tiltaket,
men regnes som et lavterskeltilbud med mulighet for rask oppstart.
Skoleelever og studenter
Sandnes Pro-Service tilbyr praksisplasser til elever og studenter som kommer fra ungdomsskole,
videregående skole, høgskole og universitet. Tilbudet skal kunne gi et innblikk i Sandnes Pro-Service sin
virksomhet når det gjelder egen læring og utføring av arbeidsoppgaver. Videre for å bli kjent med fremtidige
muligheter i forhold til arbeid for de som kan tenkes å bli fremtidige VTA-deltakere. For å sikre at elevene
og studentene får utbytte av praksisen, legges det opp til et systematisk og målrettet arbeid.
I 2014 har det vært 10 elever i arbeidsuke fra ungdomsskole, og 9 elever i opplæringsavtale fra 3. klasse,
videregående skole.
En vernepleierstudent fra Diakonhjemmet høgskole har gjennomført 1. års praksis på pakkeavdelingen,
Ålgård.
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Rådgivende utvalg
Det er opprettet tre ulike Rådgivende utvalg for tiltakene VTA, APS og APS – VVV. Et Rådgivende utvalg er et
organ som overvåker og kvalitetssikrer aktivitetene i tiltakene, og som ser til at rammer og regelverk følges
– på overordnet nivå og på individnivå. Utvalget er også et bindeledd mellom bedriften, kommunene og NAV.
Rådgivende utvalg diskuterer og gir råd i enkeltsaker vedrørende inntak, innhold, oppfølging og avslutning.
Behandlingen av personopplysninger er belagt med taushetsplikt. Hvert enkelt utvalg møtes ut fra behov fra
3 til 6 ganger i året etter en oppsatt plan.
RU for VTA

RU for APS

Ernst Bjørnøy
Tove-B. Svela
Marit Waldeland
Gunn Vignes
Oddvar Bjørkvik
Bjørn Kulleseid
Arnhild Tobiassen

SPS
NAV Sandnes
Gjesdal kom.
Sandnes kom.
SPS
SPS
SPS

Åshild Indergård
Linda Stokkeland
Lars Haugland
Ingrid H. Nygaard
Eirik Olimstad
Inger J. Eiane

RU for APS – VVV
NAV Sandnes
NAV Gjesdal
Lege
SPS
SPS
SPS

Linda Søreide
Kjell Ramsvik
Torbjørn Lyssand
Ingrid H. Nygaard
Aina Sevland
Nina Øverby

NAV Sandnes
NAV Rogaland
NAV Rogaland
SPS
SPS
SPS

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet – HMS-K
Kontinuerlig forbedring og oppmerksomhet rundt kvalitet er en naturlig del av arbeidshverdagen. Dette
gjenspeiles i arbeidsprosesser, tjenestetilbudet og produksjon. Forbedringsarbeid og dokumentasjon følges
opp gjennom bedriftens HMS-K-systemet. Det er utarbeidet detaljerte handlingsplaner innen industrivern,
IA og HMS-K.
Mål/resultat gjennomgås jevnlig med evalueringer og korrigerende tiltak. HMS-K-systemet presenteres
og kommuniseres i organisasjonen, og alle nyansatte får opplæring og veiledning.
Våren 2014 ble det gjennomført en øvelse i krisehåndtering i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
Brukerutvalg 2014
Sandnes Pro-Service har fokus på individuell tilrettelegging – den enkeltes ressurser skal bli sett og tatt
i bruk. Dette er også med på å sikre innflytelse og brukermedvirkning. Samarbeidet med den enkeltes
nettverk bidrar til et helhetlig tjenestetilbud.
Brukerutvalget i Sandnes Pro-Service er et talerør til for de som har et arbeidstilbud gjennom bedriftens
ulike tiltak.
Utvalget tar opp saker som er av betydning for det helhetlige arbeidstilbud, de kommer med innspill
til kvalitetsforbedringer, aktiviteter, utviklingsarbeid og de gjennomfører brukerundersøkelser. Deres
erfaringer og synspunkter brukes aktivt i utvikling, opplæring og organisering av arbeidsoppgavene.
Leder
Sekretær
Medlemmer

Jan B. Jakobsen
Cecilie Che Ling
Ingrid Postholm
Olav Andreassen
Marit Tjemsland
Idar Breivik

Utvalget har i 2014 blant annet
arbeidet med følgende saker:
• Kurstilbud
• Nye regler for uføretrygd
• Kvalitetsarbeid (eQuass)
• Skattetrekk for VTA-ansatte
• Sikkerhet og brannvern
• Handlingsplaner
• Kunstforening
• Bedriftsbesøk Avanti
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Tillitsvalgte
En åpen og direkte dialog med tillitsvalgte er med på å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø, bidra til
utvikling, økonomisk soliditet, trivsel og et sosialt fellesskap.
Bedriftens mangfold krever raushet og toleranse i det daglige arbeidet. Gjennom gjensidig respekt og
tilpasning bidrar dette til å sikre resultatoppnåelse og en videreutvikling av det gode arbeidsmiljøet.
Tillitsvalgte i VTA har i løpet av 2014 arbeidet med:
• Kurs for tillitsvalgt
• Tariffavtale, Fellesforbundet (VTA)
• Lokale forhandlinger
• Arbeidsmiljø og HMS-K-tiltak
• Planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter
• Fagopplæring
Bedriftsintern opplæring VTA
Opplæring i nye arbeidsoppgaver, bruk av ulike maskiner og utprøving i andre avdelinger foregår
kontinuerlig. Flere arbeidstakere arbeider fast i to forskjellige avdelinger.
•
•
•
•

Lærling i sveisefag – praksisperiode fire uker på Rosenberg
Førstehjelpskurs
Teorieksamen for lastebilsertifikat klasse C
LO – ungdomskonferanse – to arbeidstakere

Kompetanseutvalg ved Sandnes Pro-Service 2014
Kompetanseutvalget kartlegger, planlegger og gjennomfører opplæring innenfor vedtatte rammer.
Planlegging og prioritering skjer i samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere.
Utvalget har bestått av hovedtillitsvalgt Mona Monsen, faglig leder VTA Arnhild Tobiassen,
teamleder Ingrid H. Nygaard, rådgiver Øyvind Haara, sekretær Bjørn Kulleseid og leder Ernst Bjørnøy.

Tom Asle i mekanisk avdeling.
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Kompetanseheving 2014
Gjennomførte og prioriterte områder:
Gjennomført
Lederopplæring

IA – Ses i morgen, konflikthåndtering
IA – Sykefravær oppfølging
IA – Kurs, krise og stressmestring
HMS – Arbeidsmiljø
Ledelse av IA-arbeidet
IA – Kurs, sykepengeåret nærmer seg slutten
Innføringskurs i styrearbeid
Kvalitetsarbeid i VTA – ASVL

Drift og produksjon

Lift-håndtering
HMS-kurs for ledere
Jobbfruktskole

Karriereveiledning og metodeopplæring

Motiverende intervju/samtale
Frog Online, selvledelseskurs
Bedringsprosesser:
Tilfriskning – aktiv deltaker i egen bedringsprosess
Work in Progress (IPS)
Veilederkurs UIS
Wie – Mitt valg

Behovs- og arbeidsevnevurdering

SCI structured career interview
Sosial angst
Aldring og helse – utfordringer i VTA
Caseveiledning/informasjon Williams syndrom
Caseveiledning/informasjon Duchenne/Becker Muskeldystrofi
Prader Willis syndrom

Helse – sikkerhet

Pluss 2 arbeidsmiljø
Førstehjelp
Hjertestarter
Epilepsikurs
Trim på arbeidsplassen

Konferanser – messer

AB – APS – VTA konferanse
IA – Konferanse
FLTs Superkurs
Fagkonferanse ASVL

Salg – markedsføring

Næringsforeningen (div.)

Data

Hjemmeside – Intranett – Facebook

Videreutdanning

Personalledelse
Sosial angst
Psykisk helse
Energityvene – utmattelse i sykdom og hverdag

Fellesarrangement

Personalsamling:
Endrede rammevilkår/utfordringer for Sandnes Pro-Service
Fagdag:
Tilknytningsforstyrrelser – utfordringer og muligheter
i arbeidslivet

Sandnes Pro-Service har som mål at alle ansatte settes i stand til å utføre gode og riktige tjenester på
en effektiv måte. Alle ansatte har deltatt i, eller fått tilbud om, kurs/opplæring i løpet av 2014. Bedriftens
medarbeidere er motiverte til å tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter. Dette bidrar til at bedriften er
konkurransedyktig, både faglig og produksjonsmessig.
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