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ARBEID TIL ALLE
Grunnlovens bestemmelse om rett til arbeid gjelder også personer med nedsatt arbeidsevne, og den skal
også omfatte de som av ulike årsaker har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.
Vårt samfunnsoppdrag er å gi den enkelte mulighet til å realisere sitt potensial. Dette gjøres ved
tilrettelegging for de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, tilpasset de enkeltes forutsetninger
og ferdighetsnivå.
Dette er kjernen av vår virksomhet. En viktig forutsetning for å lykkes i dette arbeidet er at vi har
medarbeidere som lever opp til det vi har definert som våre grunnverdier; raushet, fleksibilitet og
kompetanse.
2016 har vært et utfordrende år for Sandnes Pro-Service. Til tross for meget gode resultater og positive
tilbakemeldinger fra NAV, tapte vi anbudene for det nye Oppfølgingstiltaket som erstattet Arbeid med
Bistand, samt Avklaring, sistnevnte i regi av JSI Jobbkompetanse.
Konsekvensen av dette er nedbygging av et virksomhetsområde og et fagområde vi hadde hatt i lang tid,
og hvor vi hadde bygget opp en betydelig kompetanse. Det medførte også at vi gjennom året måtte si adjø
til mange gode kollegaer.
Vi må forholde oss til nye rammebetingelser, og gjøre tilpasninger ut ifra nye føringer for bransje og bedrift.
Med dette som utgangspunkt har vi hatt fokus på våre tiltak innen skjermet sektor, og vi har som ambisjon
å videreutvikle og styrke vårt tilbud innen disse områdene.
Innen det rogalandske næringslivet var året i stor grad fortsatt preget av oljenedturen. Dette har også gitt
ringvirkninger for oss, i form av svakere omsetning og en mindre grad av forutsigbarhet på driftsområdene.
Med endrede og tøffere rammebetingelser har vi prioritert markedsføring, profilering og salg langt
sterkere enn tidligere. I tillegg til ansettelse av medarbeider med ansvar for disse områdene, har vi også
vært mer aktive utad – både i oppsøkende salg, på eksterne arenaer og i sosiale medier. Blant annet har vi
videreutviklet vår facebook-side, og har nå godt over 3000 følgere.
Totalt kommersielle salg var i 2016 kr 25,5 mill., mot kr 27,5 mill. året før – og samlet omsetning, inkludert
driftsstøtte og salg av arbeidsplasser var kr 59,6 mill., sammenliknet med kr 64,5 mill. i 2015.
Det regnskapsmessige resultatet i 2016 var kr 1 457 085.
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.
I tillegg til de bedriftsøkonomiske resultatene viser både målinger av brukertilfredshet og tilbakemelding fra
NAV, eiere og øvrige samarbeidspartnere at vi leverer på det som er vår hovedoppgave; vekst og utvikling for
den enkelte.
Hana, 2. mai 2017

Oddvar Bjørkvik
Adm. dir.
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ÅRSRAPPORT DRIFT
Driftsavdelingene ved Sandnes Pro-Service gir et bredt og variert arbeidstilbud til tiltaksdeltakere i VTA, APS,
Tilrettelagt arbeid og øvrige som er her via kommunale kjøpeplassordninger eller på grunn av utplasseringer
fra videregående skoler. Siktemålet er å få til en individuell tilrettelagt arbeidshverdag som muliggjør en
produktiv sysselsetting, læring, arbeidstrening og høy grad av trivsel.
Gjennom avtaleverket med NAV og gjennom mange års utvikling har vi fått på plass et faglig fundament
og en systematikk som er styrende for det daglige arbeidet i avdelingene og med den enkelte arbeidstaker.
Noe av grunnelementene er bl.a. halvårige medarbeidersamtaler med tilhørende utarbeidelse av Min Plan
(individuelle handlingsplaner).
TreBra
På tross av nedgangskonjunktur har avdelingen gjennom året hatt høy aktivitet og en meget god
ordretilgang. Vi opplever et økende behov for denne type tjenester, ettersom det blir stadig færre
snekkerverksteder i distriktet.
I snitt har 24 personer hatt sin daglige arbeidsplass ved avdelingen. I løpet av året er det arrangert allmøter
hvor arbeidstakerne har tatt opp aktuelle saker, knyttet til arbeidet og arbeidsmiljø. Tilbakemelding fra
arbeidstakerne er at arbeidsmiljøet oppleves godt og inkluderende.
Avdelingen har en maskinpark med flere trebearbeidingsmaskiner som krever varsom bruk. HMS-arbeidet
har stått i fokus med utarbeiding av risikovurdering og sikkerhetsinstrukser. Dette for å sikre dokumentert
opplæring av arbeidstakere og personell for øvrig.
Arbeid med å kvalitetsutvikle eksisterende og nye produkter er noe som står høyt på agendaen for
avdelingen.
Fruktavdelingen
Året har vært preget av nedgangen i aktivitet i olje- og servicesektoren i vårt nedslagsfelt.
I 2015 solgte vi 75.801 kurver, i 2016 landet vi på 65.490.
En økt innsats på salg og markedsføring har medført en vekst i siste halvår. Ved årsskiftet lå vi nokså stabilt
på 1400 produserte og solgte korger i uka.
Vi har to lokasjoner, på Hana og i Bama sine lokaler på Skurve. På Hana er det to arbeidsledere og
en avdelingsleder, 14 deltakere i VTA-tiltaket og ca. ni deltakere fra andre tiltak. Til sammen er det
31 arbeidstakere som har en tilknytning til fruktavdelingen på hel- eller deltid. Flere personer har
arbeidsoppgaver på andre avdelinger en eller flere dager i uka.
På Skurve er det to arbeidsledere og åtte faste arbeidstakere. I tillegg brukes Skurve som utprøvingsplass
for APS-deltakere samt skoleelever.
I 2016 startet en å utføre arbeidsoppgaver for Matvare Expressen på Skurve i tillegg til pakkearbeid for
Bama. Det gir både avvekslende merarbeid og merinntekter. Disse ordningene har potensiell vekstmulighet.
Pakkeavdeling Ålgård
Avdelingen er plassert sentralt i Gjesdal kommune. Oppgavene består i hovedsak av pakking av bokpakker
for Stabenfeldt. Bokpakkene blir sendt til Norge, Sverige og Finland. I tillegg driver vi internvaskeri for SPS,
og har daglig internpostkjøring for Sandnes kommune. Det siste året har også pakkeavdelingen startet et
samarbeid med Norganic. Vi pakker om diverse økologiske produkter fra «big bag» til mindre enheter. Vi tar
oss også av varemerking av deres produkter.
Det er 29 faste arbeidstakere på avdelingen, samt at vi har skoleelever fra videregående skole som ukentlig
er utplassert i praksis. Arbeidet ved avdelingen gir i stor grad mulighet for å gi et tilpasset arbeidstilbud, og
vi kan fokusere på læring og utvikling for den enkelte.
Produksjonsavdelingen
2016 var et år med gjennomgående god aktivitet, men mer i bølger enn før. Fortsatt har avdelingen 48 – 53
arbeidstakere som har et tilbud i tiltakene VTA, TA og APS.
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Mekanisk avdeling hadde en rolig vår, mens høsten ble travel. En årsak til dette var produksjon av skistativ
utviklet av en lokal gründer. Høsten ga oss mer sveiseoppdrag enn hva vi klarte ut ifra arbeidsstokkens
kapasitet, plass og utstyr. I 2016 har vi startet to nye opplæringsløp innen sveisefaget – en ordinær
lærekandidat og en som skal kvalifisere seg for kompetansebevis.
På søm-/pakkeavdelingen har 2016 vært et år med forholdsvis stor nedgang i sømoppdrag. Hovedårsaken
er at en stor samarbeidspartner på dette området flyttet sin virksomhet til Oslo i april/mai. I desember 2016
fikk vi imidlertid oppdraget med Rundeskogen BOAS, 450 stk. gardinlengder, gjennom samarbeidet med en
lokal aktør. Utfordringen videre er å finne nye oppdrag, evt. øke volum på eksisterende produkter, spesielt
vår egen klut. Det jobbes aktivt med dette, og vi er kommet inn på nye steder som kan bidra til økt salg.
Fellestjenester
Transportavdelingen har i 2016 merket nedgangen i antall fruktleveranser. Ruteplanlegging er en dynamisk
prosess, og antall biler og ruter blir derfor endret i takt med aktuelle behov. Vi leier fremdeles inn
transporttjenester, to biler hver mandag. Vi har god kapasitet til å betjene våre kunder resten av uka. 2016
var et år med lengre sykdomsfravær for avdelingens to ledere, heldigvis ikke på samme tid. Det er godt
samarbeid mellom fellestjenester og andre avdelinger, og vi er helt nødt i perioder å låne «arbeidstakere»
fra andre avdelinger for å få kabalen med sjåfører og sidemenn til å gå opp.
Kantinen har en sentral plass i bedriften. I tillegg til at det serveres god og næringsrik mat, er det en viktig
sosial arena og møteplass. Hver dag betjener hovedkjøkkenet på Hana våre tre kantiner, i tillegg til at det
lages mat til møter og ulike tilstelninger.
Som en følge av endrede rammebetingelser og tøffere konkurranse, ansatte vi i 2016 en egen medarbeider
med ansvar for markedsføring og salg. Dette er en viktig og nødvendig satsing, som gir oss nye muligheter
– både til å profilere bedriften og det mangfoldet den representerer, og det gir mulighet til å bearbeide
etablerte og nye kunder på en langt bedre måte enn tidligere.

Preben Nedrebø, solid
arbeid i mekanisk avdeling.
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STYRET

Styret i Sandnes Pro-Service – fra venstre: Kleng Stokdal, Henning Løland, Eva Espeli Pettersen,
Tore Andreas Haaland (styreleder), Oddvar Bjørkvik (adm. dir.), Brit Torill Ø. Corneliussen, Svein Tore Biland
og Elin Selvikvåg. Fraværende: Karen Irene Stangeland.
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RESULTATREGNSKAP
Note

2016

2015

Salgsinntekt

25 235 222

27 182 087

Driftstilskudd stat

26 766 284

30 044 380

7 331 333

6 991 075

278 337

291 728

0

3 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

59 611 176

64 512 269

Varekostnad

10 466 327

10 967 572

Driftstilskudd kommune
Leieinntekter
Annen driftsinntekt

Lønnskostnad

2

36 806 619

40 428 050

Ordinære avskrivninger

5

1 861 036

1 945 117

Annen driftskostnad

2

8 989 912

10 027 359

58 123 894

63 368 098

1 487 283

1 144 170

Renteinntekt

94 201

171 258

Rentekostnad

81 409

155 770

Annen finanskostnad

42 988

44 860

-30 197

-29 372

ORDINÆRT RESULTAT

1 457 085

1 114 798

ÅRSRESULTAT

1 457 085

1 114 798

1 457 085

1 114 798

1 457 085

1 114 798

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

RESULTAT AV FINANSPOSTER

Overføringer til annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER
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BALANSE PER 31.12.
EIENDELER
Note

2015

Tomter og bygninger

5, 6

25 727 565

26 625 994

Maskiner og anlegg

5, 6

1 705 115

2 048 990

27 432 680

28 674 984

0

106 667

7 666 677

7 265 142

Egenkapitaltilskudd KLP

1 183 267

1 044 709

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

8 849 944

8 416 518

36 282 624

37 091 502

822 470

1 107 965

822 470

1 107 965

2 811 155

3 848 610

Andre kortsiktige fordringer

2 658 011

3 127 919

SUM FORDRINGER

5 469 166

6 976 529

11 449 619

9 490 865

SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER

11 449 619

9 490 865

SUM OMLØPSMIDLER

17 741 255

17 575 359

SUM EIENDELER

54 023 879

54 666 861

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER
Investering i tilknyttet selskap
Pensjonsmidler
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SUM ANLEGGSMIDLER
Varebeholdning

4

SUM VARER OG ANNEN BEHOLDNING
Kundefordringer

Bankinnskudd og kontanter

8

2016

3

8

EGENKAPITAL OG GJELD
Note

2016

2015

Aksjekapital

7, 9

120 000

120 000

Overkurs

9

830 000

830 000

950 000

950 000

42 192 881

40 735 795

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

42 192 881

40 735 795

SUM EGENKAPITAL

43 142 881

41 685 795

1 840 000

2 980 000

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

1 840 000

2 980 000

Leverandørgjeld

1 949 820

2 020 918

Skyldig offentlige avgifter

2 792 054

3 431 163

Annen kortsiktig gjeld

4 299 125

4 548 985

SUM KORTSIKTIG GJELD

9 040 998

10 001 066

SUM GJELD

10 880 998

12 981 066

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

54 023 879

54 666 861

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL
Annen egenkapital
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Gjeld til kredittinstitusjoner
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Sandnes, 4. april 2017

Tore Andreas Haaland
Styreleder

Eva Espeli Pettersen
Styrets nestleder

Elin Selvikvåg
Styremedlem

Karen Irene Stangeland
Styremedlem

Kleng Stokdal
Styremedlem

Henning Løland
Styremedlem

Brit Torill Ø. Corneliussen
Styremedlem

Oddvar Bjørkvik
Adm. dir.
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016
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.
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

2016

2015

28 920 419

30 808 506

Arbeidsgiveravgift

4 515 389

5 078 948

Pensjonskostnader

2 407 504

3 532 909

963 307

1 007 687

36 806 619

40 428 050

44,5

50,6

86

110

Daglig leder

Styre

1 021 449

231 350

134 536

0

Lønninger

Andre ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk: Administrasjon og ledelse
Yrkeshemmede
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
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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 2016 utgjør kr 59 000.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 8 500. Alle beløp er ekskl. mva.
Note 3. Kundefordringer
2016

2015

Kunder til pålydende

2 861 155

3 898 610

Avsatt til delkredere

-50 000

-50 000

2 811 155

3 848 610

15 349

62 062

0

-24 335

-25 295

0

Sum
Spesifikasjon av tap på kundefordringer:
Årets konstaterte tap
Reduksjon avsetning delkredere
Mottatt på tidligere avskrevne fordringer

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

33 998 117

7 350 178

48 053 713

Tilgang

0

0

618 731

618 731

Avgang

0

0

0

0

6 705 418

33 998 117

7 968 909

48 672 444

0

-14 975 969

-6 263 795

-21 239 764

6 705 418

19 022 148

1 705 114

27 432 680

0

898 429

962 607

1 861 036

Ingen

25 år

3-5 år

Ingen avskr.

Lineær

Lineær

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

Note 6. Langsiktig gjeld/pantstillelser og pantsettelser
Gjeld til kredittinstitusjoner
Herav gjeld som forfaller mer enn
5 år etter regnskapsårets slutt

2016

2015

1 840 000

2 980 000

0

0

1 840 000

2 980 000

25 727 565

26 625 994

1 705 115

2 048 990

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

Ordinære aksjer

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

100 %

Note 8. Bundne midler
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 1 162 837.
Note 9. Egenkapital

Aksjekapital

Overkursfond

Annen egenkapital

Sum

120 000

830 000

40 735 796

41 685 796

1 457 085

1 457 085

42 192 881

43 142 881

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Egenkapital 31.12.

120 000

830 000

Note 10. Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 26 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.
2016

2015

328 398

373 180

1 367 712

1 267 346

-1 619 413

-1 493 007

0

0

120 685

231 084

27 831

53 383

Resultatført nettoforpliktelse levealdersjustering

0

0

Resultatført planendringseffekt

0

0

Resultatført aktuarielt tap

405 097

1 166 747

Netto pensjonskostnad

630 310

1 598 733

Beregnede pensjonsforpliktelser

-53 592 732

-50 925 982

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

52 306 382

49 279 681

Påløpte pensjonsforpliktelser eksklusiv aga

-1 286 350

-1 646 301

-181 375

-232 128

Påløpte pensjonsforpliktelser inklusiv aga

-1 467 725

-1 878 429

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

9 134 402

9 143 571

Netto pensjonsmidler

7 666 677

7 265 142

Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Amortisering av estimatavvik
Netto adm. kostnader
Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift
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2016

2015

Forventet avkastning

3,60 %

3,30 %

Diskonteringsrente

2,60 %

2,70 %

Lønnsregulering

2,50 %

2,50 %

G-regulering

2,25 %

2,25 %

Regulering av løpende pensjon

1,48 %

1,48 %

Økonomiske forutsetninger:

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
2016

2015

2 916 586

3 167 391

285 495

-30 877

1 037 455

197 784

-71 098

-12 532

-550 953

-1 573 657

3 617 485

1 748 109

100 000

0

Tilgang tomter

0

0

Solgt varige driftsmidler (salgssum)

0

3 000

Investering i varige driftsmidler

-618 731

-619 544

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-518 731

-616 544

Netto endring av langsiktig gjeld

-1 140 000

-4 640 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-1 140 000

-4 640 000

Netto endring av likvider

1 958 754

-3 508 435

Likviditetsbeholdning 01.01.

9 490 865

12 999 300

11 449 619

9 490 865

1 457 085

1 114 798

-401 535

110 476

0

-3 000

Ordinære avskrivninger

1 861 036

1 945 117

Tilført fra årets virksomhet

2 916 586

3 167 391

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
*)Tilført fra årets virksomhet
Endring i varelager
Endring i kundeforhold
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Kjøp aksjer

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Likviditetsbeholdning 31.12.
*)
Årets resultat
Endring pensjonsforpliktelser
Gevinst ved salg driftsmidler
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ÅRSBERETNING 2016
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.
Utenforskap i arbeidslivet er en av Norges største utfordringer. På landsbasis står minst 5000 personer i kø
for å få en tilrettelagt arbeidsplass. Og mørketallene er store.
Sammen bistår arbeidsmarkedsbedriftene hvert år flere tusen mennesker på veien til ordinært arbeid,
og tilbyr varig tilrettelagt arbeid for personer med uførepensjon. Slik bidrar våre bedrifter til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner næringslivet med kvalifisert arbeidskraft.
Mange av tiltaksdeltakerne og de som er varig ansatt, har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet
i en situasjon der de trenger drahjelp for å komme videre i livet. Andre er unge mennesker som har falt ut
fra skolen – personer med utviklingshemming, personer med rusproblemer, eller personer som av andre
årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.
Mangfoldet i Sandnes Pro-Service er stort – med et bredt tilbud av arbeidsarenaer, og med ulik grad av
tilrettelegging.
Bedriften har en allsidig virksomhet innen områdene mekanisk produksjon, tekstil, jobbfrukt, trevare,
pakking, transport, kantine – samt at det drives opplæring, avklaring og attføring. I tillegg til aktiviteten
ved vårt anlegg på Hana har vi produksjonsavdelinger på Ålgård og i Bamas anlegg i Skurve Næringspark
i Gjesdal.
Verdiskapningen som skjer innen rammene for tilrettelagt arbeid, er betydelige i et samfunnsøkonomisk
perspektiv. Enda viktigere er hva Sandnes Pro-Service betyr for den enkelte bruker og arbeidstaker.
2016 var utfordrende på flere plan. Fortsatt svake konjunkturer og press på lønnsomhet i flere bransjer har
gitt økte utfordringer innen de fleste av våre driftsområder. Dette er møtt med mer aktiv og systematisk
markedsjobbing, og bruk av økte ressurser på dette feltet.
Samtidig ble tiltakene Arbeid med Bistand og Attføring konkurranseutsatt i 2015, og tildelt kommersielle
foretak.
Dette medførte at vi måtte si opp totalt 10 årsverk – og arbeidsforholdene ble avviklet i løpet av 2016.
Konsekvensen av dette er tap av et innarbeidet og sterkt fagmiljø, gode kollegaer – og en betydelig
omsetning.

Grethe Botne, Romi Anecillo
og Gunn Karin Røsand på
pakkeavdelingen, Ålgård.
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Med utgangspunkt i nye rammebetingelser for bransje og bedrift har fokuset vært rettet mot å styrke vår
posisjon innen våre hovedområder i skjermet sektor; Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidspraksis i
skjermet sektor (APS). Sistnevnte tiltak vil i løpet av 2017 konverteres til et nytt tiltak, Arbeidsforberedende
trening (AFT), med et litt annet og utvidet innhold.
Samlet omsetning i 2016 var kr 59,6 mill., mot kr 64,5 mill. året før. Av de totale driftsinntektene utgjorde
inntektene fra kommersielt salg kr 25,5 mill.
Årets resultat etter finans er kr 1 457 085. I resultatet inngår reduserte lønnskostnader med kr 3,6 mill.,
hvorav reduserte pensjonskostnader utgjør kr 1,1 mill.
Bedriften er preget av et godt arbeidsmiljø. Det var i 2016 et sykefravær blant ordinære ansatte på 7,1 %,
fordelt med 9,4 % for kvinner og 4,5 % for menn. Korttidsfraværet er relativt lite, mens langtidsfraværet
trekker opp. Det har ikke vært alvorlige skader i virksomheten i 2016.
Bedriften arbeider systematisk på hele HMS-området, bl.a. i tett samarbeid med SAMKO – Bedriftshelsetjeneste. 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.
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 2016 var det 40 årsverk i bedriften – og 42 ansatte, fordelt med 23 kvinner og 19 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. Bedriften har avlagt sitt regnskap i henhold til regnskapslovens forutsetning for fortsatt drift.
Det bekreftes at denne forutsetningen er oppfylt.
Endringer i rammebetingelsene har gitt nye utfordringer. Samtidig ser vi at behovene på våre områder er
store og voksende. I et arbeidsliv med stadig økende krav til produktivitet og effektivitet vil flere ha behov
for en tilrettelagt arbeidsplass – eller en trygg arena for opptrening for å kunne returnere til det ordinære
arbeidslivet.
Med vår kompetanse og erfaring er styret overbevist om at med fortsatt fokus på våre kjerneoppgaver, vil
bedriften legge grunnlag for fortsatt gode resultater også fram i tid.
Når vi på slutten av året fikk tilbud av NAV om en ekstra tildeling av 17 nye APS-deltakere – plasser som i
løpet av 2017 skal konverteres til det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening, AFT – ser vi på det som en
bekreftelse på at vi er på rett vei, og at vi styrker vårt fundament som en solid og kompetent aktør innen vår
sektor.
Selskapet kan etter vedtektene ikke dele ut utbytte. Hele overskuddet på kr 1 457 085 foreslås overført til
annen egenkapital.
Sandnes, 4. april 2017

Tore Andreas Haaland
Styreleder

Eva Espeli Pettersen
Styrets nestleder

Elin Selvikvåg
Styremedlem

Karen Irene Stangeland
Styremedlem

Kleng Stokdal
Styremedlem

Henning Løland
Styremedlem

Brit Torill Ø. Corneliussen
Styremedlem

Oddvar Bjørkvik
Adm. dir.
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FAGAVDELINGEN
For Fagavdelingen ble 2016 et år preget av store endringer. Som følge av at vi tapte anbudsrunden i NAV
om videreføring av tiltakene Avklaring og Oppfølging (tidligere Arbeid med Bistand) ble disse tiltakene faset
ut fram mot sommeren/høsten. Dyktige medarbeidere gjennom flere år måtte sies opp, og tilpasninger i
bemanningen måtte gjennomføres.
Som en følge av dette valgte vi også å trekke oss ut av JSI Jobbkompetanse og selge vår andel til Jæren
Industripartner, som fremdeles hadde noe aktivitet knyttet til firmaet.
I desember fikk vi en økning i tiltaksporteføljen på 17 APS-plasser, med umiddelbar virkning. Et positivt
signal, som innebar tilpasninger for å møte denne utfordringen.
I sum har Sandnes Pro-Service representert et arbeidsrettet tilbud av ulik størrelsesorden til 418
ulike personer i løpet av året. Tilbakemeldinger gjennom resultatmålinger, brukerevalueringer og fra
samarbeidspartnere på utførte tjenester tilsier at det holdes et høyt faglig nivå og at brukerne av tjenestene
opplever seg godt ivaretatt. Ut ifra dette perspektivet må vi si at 2016 har gitt gode resultater, alt tatt i
betraktning.
Avklaring
Tiltaket ble som tidligere nevnt faset ut i løpet av 2016, etter at JSI Jobbkompetanse tapte anbudskonkurransen i NAV. Det ble totalt gjennomført 66 avklaringssaker fordelt på en arbeidsinnsats på
264 arbeidsuker fram til endelig avslutning i november. Det gir et gjennomsnitt på nøyaktig 4 uker per
gjennomførte avklaringssak. Kapasitetsmessig startet nedbemanningen i tiltaket allerede fra april av
ulike årsaker.
Arbeid med bistand (AB)
Sandnes Pro-Service har driftet arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand i regi NAV i årene 2001 – 2016.
Tiltaket startet i sin tid med 18 deltakere, og ble avsluttet med 132 deltakere.
Arbeid med bistand var et av arbeidsmarkedstiltakene til NAV som ble anbudsutsatt i 2015 med marginalt
endrede rammer – under navnet Oppfølging. Den 30. november 2015 ble det klart at AS3, og ikke Sandnes
Pro- Service skulle drive tiltaket Oppfølging fra 1. juli 2016. Dette innebar at 11 årsverk tilknyttet Arbeid med
bistand ble overtallige fra 30.06.2016.
Bedriften måtte følgelig gå til oppsigelse av en hel fagstab, samtidig som vi skulle ivareta de gjenværende
på best mulig måte. Samtidig skulle vi ha ordinær drift av AB frem til 30.06.2016.
Fra januar til april hadde vi full kapasitet med 132 deltakere.
Det var inntaksstopp fra mai, med utfasing av deltakere ut juni. Jobbkonsulentene jobbet for å finne gode
løsninger for den enkelte deltaker. 58 deltakere ble overført til Oppfølging, og 45 deltakere ble overført
til NAV for videre oppfølgning, herav 23 personer som var i arbeid. Ved avslutning var det 50 personer på
venteliste til AB. Dette viser at vi på det tidspunktet var en foretrukket leverandør av AB- tjenester i vårt
område.
Sandnes Pro- Service har i mange år ligget i øverste resultatsjikt når det gjelder å hjelpe mennesker med
behov for bistand ut i jobb. Vi har utviklet en arbeidsmodell som har fungert på dette området. Det var
beklagelig å avslutte noe som fungerte bra og det var trist å måtte ta farvel med gode kollegaer.
I løpet av perioden januar til juni ble 44 personer skrevet ut til ordinært arbeid.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS og APS – VVV)
APS
APS er et arbeidsrettet tiltak som skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne
for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Tiltaksplassene skal brukes til
arbeidsforberedende trening hvor det langsiktige målet er å komme seg ut i ordinært arbeid.
I november fikk Sandnes Pro-Service den gode nyheten fra NAV om å øke antall tiltaksplasser med 17, dvs.
en økning fra 13 til 30 deltakere. Vi hadde fra januar til oktober 13 APS deltakere i tiltaket, økte til 15 fra
oktober og hadde en gradvis økning til 18 aktive deltakere ved årsslutt, med videre plan om økning til 30
deltakere på nyåret 2017.
Sandnes Pro-Service har flere avdelinger med et variert spekter av arbeidsoppgaver å tilby deltakerne.
Kantine, sentralbord, tre-produksjon, mekanisk produksjon, pakkeoppdrag, jobbfrukt, søm- og
tekstilproduksjon samt sjåfør-/transportoppdrag. I tillegg har vi en egen avdeling integrert i Bama sitt
produksjonsanlegg på Skurve. Her får deltakerne et individuelt tilrettelagt tilbud hvor det gis mulighet for
kartlegging, utprøving og utvikling av ferdigheter. Våre arbeidsarenaer skal som mål ha stor overføringsverdi
til produksjons- og arbeidslivet i vår region. Når deltaker er klar for utprøving i ordinært arbeidsliv, vil vi
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legge til rette for det. Målet er å styrke deltakers muligheter for å få ordinært arbeid. l løpet av 2016 har om
lag halvparten av deltakerne i APS til enhver tid hatt arbeidstrening i ordinær bedrift, flere deltakere etter
en arbeidstreningsperiode i en av våre avdelinger først.
I 2016 ble 21,4 % av deltakerne utskrevet til ordinært arbeid, noe som er et godt resultat for denne
målgruppen. Vi ligger noe over NAV sitt formidlingskrav på 20 %. Dette vitner om faglig godt arbeid i
avdelingen og et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere i det lokale næringsliv.

APS – Vilje Viser Vei
APS – VVV er et lavterskel attføringstilbud for personer med psykiske helseplager. Formålet er at en
gjennom samtale og arbeidstrening skal få avklart sitt videre forhold til arbeidsmarkedet. For deltakere som
kjenner seg klare for arbeidstrening i ordinær bedrift, legger vi til rette for det. I 2016 hadde vi flere deltakere
som etter en opptreningsperiode på gård eller bedrift gikk videre til arbeidstrening i ordinære bedrifter.
Sandnes Pro-Service har ansvar for 10 tiltaksplasser i Vilje Viser Vei.
Det er to ulike arenaer for arbeidstrening i APS – VVV:
APS – Vilje Viser Vei – gård
I et samarbeid med Tryggvi Islandshestgård får deltakerne tilbud om arbeidstrening relatert til
bl.a. hest, kanin, hundehold i tillegg til ulike typer vedlikeholdsarbeid, vedproduksjon, blomster- og
grønnsaksproduksjon. Tanken er at man i trygge omgivelser skal få kjenne arbeidsglede og livsglede som
et første steg på en strukturert vei tilbake til arbeidsmarkedet.
APS – Vilje Viser Vei – bedrift
Arbeidstreningsarenaene for deltakere i VVV – bedrift foregår i de ulike produksjonsarenaene i bedriften.
Gjennom oppfølging tilbys våre deltakere arbeidsforberedende trening hvor det langsiktige målet er å
komme ut i ordinært arbeid.

Formidling
Det er ingen formidlingskrav i VVV-tiltaket, men vi er opptatt av å formidle gode løsninger for den enkelte.
Det ble skrevet ut 6 deltakere i 2016.
Brukerevaluering
Det ble gjennomført brukerundersøkelse for 2016, både for deltakere som ble utskrevet av tiltakene APS
og APS – Vilje Viser Vei, og for veiledere på NAV-kontorene.
En benchmark undersøkelse i regi av bransjen viser at vi scoret høyt på samlet tilfredshet både hos deltakere
(5,3) og NAV-veiledere (5,4), på en skala fra 1 til 6. Tilbakemeldinger fra deltakere var at de fikk god hjelp av
jobbkonsulent og arbeidsledere, på samme tid som de fikk bidra med å utforme innholdet i tiden de er aktive
i tiltaket. Vi er opptatt av å legge til rette for brukermedvirkning, noe disse tilbakemeldingene viser at vi
lykkes med.
Samarbeid
Vi har et tett og godt samarbeid med våre lokale NAV kontor, noe som er essensielt for å få til gode løsninger
for den enkelte deltaker. I 2016 har vi hatt deltakere fra NAV Sandnes, Gjesdal, Sola og Klepp.
Det gjennomføres fire møter i året i Rådgivende utvalg APS og APS – VVV. Utvalget er et bindeledd mellom
NAV tiltak, det lokale NAV kontoret og bedriften, og brukes som en arena for informasjonsutveksling, hvor
en har fokus på innhold i tiltaket og rådgiving i enkeltsaker. Utover samarbeid med NAV har vi tett samarbeid
med det øvrige hjelpeapparat som bl.a. DPS, Mestringsenheten i Sandnes, Psykisk helse i Gjesdal kommune,
LAR, Fagteam rus, barnevern, fastleger, psykologer og psykiatere.

Anne Lise Kyvik og Knut Arne
Øye, dyktige medarbeidere
innen søm- og trearbeid.
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Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Bedriften har 109 NAV-godkjente plasser i VTA som disponeres av uføretrygdede innbyggere i Sandnes og
Gjesdal kommuner ut ifra et trekantsamarbeid mellom Sandnes Pro-Service, NAV og kommunene. I tillegg
har bedriften 13 andre finansierte plasser fra omkringliggende kommuner med utgangspunkt i spesielle
behov. Opplæring, kompetanseheving, mestring og livskvalitet er viktige begreper som vektlegges i den
daglige tilretteleggingen. Alle arbeidstakere i VTA har uføretrygd som økonomisk ytelse.
Arbeidsarenaene for VTA er først og fremst bedriftens ulike drifts- og produksjonsavdelinger. I tillegg får
noen arbeidstakere prøve seg i arbeidstrening i andre bedrifter vi samarbeider med i nærområdet. Vi har
egne etablerte arbeidsarenaer på Hana i Sandnes og i Gjesdal v/Kongeparken, i tillegg til at vi er etablert
i Bama sine lokaler på Skurve med en egen pakkeavdeling. På Skurve arbeider til sammen åtte
arbeidstakere pluss to arbeidsledere og eventuelle skoleelever fra videregående skoler.
Arbeidstilbudet i VTA er regulert gjennom retningslinjer fra NAV og bedriftens godkjente fagprosedyrer.
I det daglige arbeidet har vi foruten kontakt med den enkelte arbeidstaker også utstrakt kontakt med det
kommunale, fylkeskommunale og statlige hjelpeapparat samt verger for å få til best mulig tilrettelegging.
Dette ut ifra en helhetlig tankegang som sier at «alt henger i hop med alt».

Bedriftsintern opplæring – VTA
Opplæring av arbeidstakere i nye arbeidsoppgaver, bruk av ulike maskiner/verktøy og utprøving i andre
avdelinger foregår kontinuerlig ut ifra individuelle planer. Ca. 1/3 av arbeidstakerne i VTA arbeider fast
i to ulike avdelinger.
Konkret opplæring for arbeidstakere på gruppebasis i 2016:
• Førstehjelpskurs
• Sikkerhetskurs for truckkjøring
• Symaskinkurs
• Tillitsmannsopplæring gjennom Fellesforbundet
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet:
• En arbeidstaker i bakeri to dager i uka.
• En arbeidstaker i transportfirma en dag i uka.
• En arbeidstaker i lagerarbeid en dag i uka.
Tilrettelagt arbeid –
Mestringseneheten Sandnes (TA)
Tiltaket er rettet mot personer
med psykiske helseplager og er
opprettet i samarbeid med Sandnes
kommune, Mestringsenheten. Ni
personer kan til en hver tid være
inne i tiltaket. Sandnes Pro-Service
har ansvaret for lønnskostnadene
til hver enkel deltaker.
Arbeidskontrakten signeres av
deltaker, Sandnes kommune og
Sandenes Pro-Service. Rammene
i tiltaket er i hovedsak de samme
som for VTA-tiltaket, men regnes
som et lavterskeltilbud innen
psykiatritilbudet i Sandnes med
mulighet for rask oppstart.
Tiltaket har vært fullt utnyttet
gjennom hele 2016.
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Diagnosefordeling VTA
Sosiale
tilpasningsvansker
19 %

Påførte
skader
4%

Sansetap
3%

Psykiske
helseplager
34 %

Psykisk
utviklingshemning
38 %

Misbruksproblem
2%

Tolk på arbeidsplass (TPA)
TPA er en samarbeidsordning styrt av NAV Hjelpemiddelsentral med døvetolker ansatt i Sandnes Pro-Service
og Attende. Samarbeidet har også inkludert andre ordinære arbeidsplasser via tiltaket Arbeid med bistand.
Tolkenes kombinasjon av tolkekompetanse 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 fagfeltet og metodikk på lokalt, nasjonalt og nordisk nivå.
Det har vært tilknyttet ni døve/døvblinde til de ulike tiltakene ved SPS i 2016.
Skoleelever og studenter
Aldersfordeling VTA
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 SPS sin virksomhet når det
gjelder egen læring og utføring av
arbeidsoppgaver. Videre for å bli kjent
med framtidige 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.
Vi prioriterer elever i målgruppen for
VTA. I 2016 har det vært ni elever i
arbeidsuke fra ungdomsskole, og ni
elever i opplæringsavtale fra 3./4.klasse,
videregående skole.
En 3.-års ergoterapistudent fra VID vitenskapelige høgskole, Sandnes, har hatt praksis i VTA/APS. Videre har
vi hatt fire studenter i praksis fra tolkestudiet ved Universitetet i Bergen.
Rådgivende Utvalg (RU)
Det er opprettet tre ulike RU for tiltakene VTA, APS og APS – VVV. RU er et organ som overvåker og
kvalitetssikrer aktivitetene i tiltakene, og som ser til at rammer og regelverk følges. RU er også et bindeledd
mellom bedriften, kommunene og NAV. RU diskuterer og gir råd i enkeltsaker vedrørende inntak, innhold,
oppfølging og avslutning. Behandlingen av enkeltsaker er belagt med taushetsplikt. Hvert enkelt utvalg
møtes fra 4 til 6 ganger i året etter en oppsatt plan.
Det er ventelister for inntak i alle tiltakene, spesielt gjelder dette for VTA. Derfor har RU en viktig oppgave
med å prioritere ved utskriving og inntak i tiltaket. For tiden har man vektlagt å prioritere unge søkere.
RU for VTA
Bjørg Tendenes
Janne M. Skjærpe
Gunn Vignes
Oddvar Bjørkvik
Bjørn Kulleseid
Arnhild Tobiassen
Ernst Bjørnøy

RU for APS
NAV Sandnes
Gjesdal kom.
Sandnes kom.
SPS
SPS
SPS
SPS

Åshild Indergård
Linda Stokkeland
Ingrid H. Nygaard
Inger J. Eiane
Øyvind Haara

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

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

NAV Sandnes
NAV Tiltak Rogaland
NAV Tiltak Rogaland
SPS
SPS
SPS

Helse. miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-IK)
I samarbeid med ansatte og deres representanter arbeides det målrettet med å unngå fare for helseskade
eller mistrivsel. Våren 2016 inngikk bedriften ny samarbeidsavtale med Samko BHT, leverandør av
bedriftshelsetjenester. De deltar på vernerunder og møter i arbeidsmiljøutvalget.
Det er utarbeidet detaljerte handlingsplaner innen industrivern, IA og HMS-IK. Forbedringsarbeid
og dokumentasjon følges opp gjennom bedriftens HMS-IK-system.
Kontinuerlig forbedring og oppmerksomhet rundt internkontroll og kvalitet er en naturlig del av
arbeidshverdagen. Dette gjenspeiles i arbeidsprosesser, tjenestetilbudet og produksjon.
Tiltak/mål/resultat gjennomgås jevnlig med evalueringer og korrigeringer.
HMS-IK systemet presenteres og kommuniseres i organisasjonen, og alle nyansatte får opplæring
og veiledning.
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Brukerutvalg (BU)
Utvalget tar opp saker som er av betydning for det helhetlige arbeidstilbud, det kommer med innspill til
kvalitetsforbedringer, aktiviteter og utviklingsarbeid, og det gjennomfører brukerundersøkelser. Deres
erfaringer og synspunkter brukes aktivt i utvikling, opplæring og organisering av arbeidsoppgavene. Dette er
også med på å sikre innflytelse og brukermedvirkning. Samarbeidet med den enkeltes nettverk bidrar til et
helhetlig tjenestetilbud og til at den enkeltes ressurser skal bli sett og tatt i bruk.
BU har i 2016 blant annet arbeidet med følgende saker:
• Evaluering av brukermedvirkning
• Gjennomgang av virkemidlene, aktivitetene som
bedriften har for brukermedvirkning
• Kurstilbud
• Kvalitetsarbeid (eQuass)
• HMS-IK førstehjelpskurs
• Handlingsplaner
• Kunstforening
• Seniortreff
• Trim-/turtilbud

BU
Leder
Sekretær
Medlemmer

Jan B. Jakobsen
Cecilie Chan
Ingrid Postholm
Olav Andreassen
Marit Tjemsland
Rozalinn Tveiten
Marius Guddal Mork

Leder turgruppe

Tom Asle Thorstensen

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 bedriften har et tett samarbeid med lokallaget (Fellesforbundet Sandnes og Omegn), og de
har deltatt på kurs for tillitsvalge, lokalt og sentralt.
Tillitsvalgte i VTA har i løpet av 2016 arbeidet med;
• Tariffavtale, Fellesforbundet (VTA)
• Lokale forhandlinger
• Valg på ansattes representanter til styre
• Arbeidsmiljø og HMS-IK tiltak
• Planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter
• Fagopplæring

Jan Arvid Hatteland Grude – sliping
med presisjon. Tonje Dahle på Ålgårdavdelingen – pakking med nøyaktighet,
tempo og humør.
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Kompetanseutvalg ved Sandnes Pro-Service 2016
Kompetanseutvalget kartlegger, planlegger og
gjennomfører opplæring innenfor vedtatte rammer.
Planlegging og prioritering skjer i samarbeid mellom
ansatte, tillitsvalgte og ledere.
Kompetanseheving 2016
Den viktigste ressursen i Sandnes Pro-Service er godt
kvalifiserte medarbeidere i alle deler av organisasjonen.
Opplæring og kompetanseheving skjer i samarbeid med
den enkelte, og med ansattes representanter. Målet er
at alle ansatte settes i stand til å utføre gode og riktige
tjenester på en kvalitativ og effektiv måte.

Kompetanseutvalg 2016
Tillitsvalgt
VTA
AB/APS
AB
Sekretær
Leder

Edmund Sandvik
Arnhild Tobiassen
Ingrid H. Nygaard
Øyvind Haara
Bjørn Kulleseid
Ernst Bjørnøy

Gjennomførte og prioriterte områder:
Gjennomført
Lederopplæring

IA – Unge inn i arbeidslivet – har vi råd til å la være?

Drift og produksjon

Instruert personell

Karriereveiledning og metodeopplæring

Kognitive belastninger hos personer med utviklingshemming
og autisme v/ psykologspesialist
Elisabeth Wigaard – arbeidslivscoach for personer under
30 år
Grunnleggende sexologi og juridisk kompetanse for å forstå
og anvende prosedyrepakken «Grep for å håndtere overgrep»

Helse – sikkerhet

Sikkerhetskurs for alle som kjører truck – 2 timer
Førstehjelpskurs
HMS-IK opplæring

Salg – markedsføring
Fellesarrangement

Markedsføring (15 st.)
Personalsamling Egersund
Bransjetreff med Pellegrino Riccardi

Diverse

Konferanse og fagtreff med temaet Utvikling av arbeidsmarkedet og prognose for 2016.
Endringer i arbeidslivets rammevilkår –
hvilken betydning har det for våre deltakere?

Den enkelte medarbeider har et bevisst forhold til egen kompetanse og utvikling av denne. Motiverte
medarbeidere tilegner seg kunnskap/ferdigheter som bidrar til at bedriften er konkurransedyktig både faglig
og produksjonsmessig.
Alle ansatte har deltatt/fått tilbud om kurs/opplæring i løpet av 2016.
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