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ARBEIDSINKLUDERING
Et løft for den enkelte – verdier for samfunnet.

Sandnes Pro-Service skal gjennom tilrettelegging, kvalifisering og attføring være ledende på å gi muligheter 
for videreutvikling av personlige og arbeidsmessige ferdigheter. Dette skal vi oppnå gjennom lønnsom og 
profesjonell produksjon av varer og tjenester.

På nasjonalt nivå er om lag 220 bedrifter organisert i ASVL, arbeidsgiverforeningen for vekst- og 
attføringsbedrifter. Medlemsbedriftene har individuelt tilrettelagte oppgaver til over 13 000 mennesker, og 
produserer kvalitetsvarer og tjenester til det åpne markedet til en verdi av over 1,3 milliarder kroner i året.

Ved å legge til rette for personlig mestring og vekst i et godt og trygt arbeidsmiljø, og ved hele tiden å se etter 
muligheter – ikke begrensninger – er våre medarbeidere med på å skape store verdier. Både i kroner og øre 
og reelle produkter, og i form av videreutvikling av den menneskelige kapitalen. Dette hadde ikke vært mulig 
uten medarbeidere som etterlever det som er kjerneverdiene våre; å være rause, fleksible og kompetente.

Utfordringene for bedriften blir over tid gradvis endret og skjerpet. Kravet til resultater og dokumentasjon 
vokser, og stadig mer av vår virksomhet er eksponert for konkurranse og anbud. Mangel på forutsigbarhet 
i forhold til politiske og administrative føringer er en utfordring for bransjen generelt, og for den enkelte 
bedrift. 

På den annen side er behovene på våre områder store og økende. Våre muligheter er å være proaktive i 
forhold til nye tiltak, prosjekter og anbud – for å utnytte den spisskompetansen vi har innen tilrettelegging og 
inkludering.

Aktivitetsnivået har vært jevnt høyt gjennom året. Inntekter fra salg, samt kjøp av tjenester og driftstilskudd 
fra stat og kommuner, gir en samlet omsetning i 2013 på kr 66 090 478, mot kr 64 967 962 året før.

Årets resultat for virksomheten, etter bonus til arbeidstakere og ordinært ansatte, er kr 2 452 583. Dette gir 
oss et godt utgangspunkt for å videreutvikle bedrift og medarbeidere – for å kunne gjøre en enda bedre jobb, 
og for å kunne leve opp til visjonen vår: Vi skaper muligheter.

Hana, 2. mai, 2014

Oddvar Bjørkvik
Adm. dir. 
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ÅRSRAPPORT DRIFT
Avdelingene ved Sandnes Pro-Service gir et bredt og variert arbeidstilbud. Hovedtilbudet er til deltakere 
med behov for varig tilrettelagt arbeid, og andre som trenger arbeidspraksis i et skjermet miljø. 
Kravspesifikasjonene fra NAV er styrende for det faglige arbeidet, den individuelle tilretteleggingen og den 
systematiske oppfølgingen av den enkelte arbeidstaker. Det er utarbeidet egne prosedyrer for gjennomføring 
av medarbeidersamtaler, halvårsevaluering og individuelle handlingsplaner.

Fellestjenester
Avdelingen har et vidt spekter av arbeidsoppgaver: Utkjøring av fruktkurver, transport av stykkgods, 
postdistribusjon for Sandnes kommune, kjøring av arbeidstakere mellom bedriftens ulike avdelinger – 
samt ansvar for kantinedriften. I tillegg til betjening av egne avdelinger, har kantinen også startet forsiktig 
med levering av møtemat og oppskåret frukt til eksterne avdelinger.

Avdelingen gir et tilbud til et stort antall arbeidstakere, både de som er fast tilknyttet fellestjenestene, og 
deltakere fra andre avdelinger som trår til ved behov.

Bilparken består av 17 kjøretøyer i ulik størrelse og type.

Pakkeavdeling Ålgård
Avdelingen med 37 faste arbeidstakere er plassert sentralt i Gjesdal kommune. Hovedoppgaven er pakking 
av bokpakker for Stabenfeldt forlag – for distribusjon til en rekke land over hele Europa. I tillegg til egne 
arbeidstakere har vi også flere skoleelever fra videregående skoler som til enhver tid er utplassert for å 
få praksis i bedriften. Det har også gjennom flere år blitt tilbudt praksisplass for vernepleierstudenter fra 
Diakonhjemmets høyskole i Sandnes.

Arbeidet gir gode muligheter for å gi et arbeidstilbud som er tilpasset våre deltakere, og avdelingen har et 
klart fokus på læring og utvikling av den enkelte.
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Felles innsats langs samlebåndet.



Frukt
Fruktavdelingen har lokasjoner på Hana og Skurve, og det sysselsettes her ca. 20 arbeidstakere. Noen av 
disse jobber også på andre avdelinger. 

På Skurveavdelingen benytter Sandes Pro-Service seg av et avsatt område i Bama sine lokaler. Denne 
modellen innebærer nærhet og kontakt med en ordinær bedrift. 

2013 har vært et år med utfordringer. Etter sommeren mistet vi en betydelig kunde. Målrettet jobbing har 
gjort at vi delvis har klart å kompensere for tapet.

Sandnes Pro-Service er den største av 80 jobbfruktbedrifter i Norge. Hver uke pakkes og leveres det ca. 
2000 fruktkurver ut til kunder på hele Nord-Jæren. Takket være fleksible produksjons- og logistikkløsninger 
klarer vi å betjene disse kundene på en god måte.

Undersøkelser og tilbakemeldinger viser at kundetilfredsheten er stor. Det jobbes kontinuerlig med å sikre 
at kundene får produkter av topp kvalitet.

Gjennom Bamas jobbfruktskole er opplæringen ivaretatt, både for arbeidstakere og arbeidsledere.

Tre
27 personer har et arbeidstilbud i avdelingen. I tillegg til faste VTA-deltakere er dette også en god arena 
for arbeidstakere fra andre tiltak i bedriften, samt for Øksnevad skole, hvor to elever har praksisplass i 
avdelingen.      

Vi leverer et stort spekter av ulike produkter både til privatpersoner og til samarbeidsbedrifter. For 
å markedsføre tilbudet og produktene som tilbys, har en benyttet annonsering i aviser, på nettet – 
og avdelingen har også deltatt på Utemessen i Stavanger Forum.

Gjennom året har flere av arbeidstakerne besøkt andre bedrifter for å se og lære av deres produksjon. 
Avdelingen har investert i nye maskiner, og det er gitt opplæring i bruk av disse. Det er også gjennom året 
arrangert flere allmøter, hvor arbeidstakerne har fått informasjon, og hvor det er tatt opp aktuelle saker 
knyttet til arbeidet og arbeidsmiljøet generelt.

Produksjon
I 2013 ble søm, pakking og mekanisk etablert som én felles avdeling. Totalt har enheten hatt om lag 45–50 
arbeidstakere fordelt på VTA, TA og deltakere fra APS. Arbeidsmengden har vært bra, men svingninger gjør 
det tidvis utfordrende å finne godt arbeid til de som trenger mest tilrettelegging. Mange har det siste året fått 
prøve seg på nye oppgaver, noe som har vist seg at arbeidstakerne har mestret bra, og som også var en av 
hovedmålsettingene for å slå sammen avdelingene. 

Avdelingen utfører i hovedsak leieproduksjon, og da innenfor søm, pakking, montering, kapping, boring, 
sveising, sliping, og CNC-maskinering, samt produksjon av egne produkter på mekanisk. Kundene har i 
hovedsak fulgt oss over lang tid, men den kunden som har vært med oss lengst, NINA forskningsstasjon på 
Ims, har avsluttet prosjektet med merking av fiskeyngel, og dermed forsvant et godt oppdrag som vi har hatt 
i nesten 30 år. 

Ny moderne dreiebenk ble i mai måned satt i drift på mekanisk avdeling, og den har vært viktig for å sikre 
kvalitet og levringsevne mot vår største kunde. Forespørsler fra nye kunder både innen søm, montering, 
pakking og boring, gjør at vi ser på 2014 som et spennende år.
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STYRET
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Styret i Sandnes Pro-Service – fra venstre: Oddvar Bjørkvik (adm. dir.), Eirik Olimstad, Mona-Lisa Hovland, 
Tore Andreas Haaland (styreleder), Mona Hommeland Monsen, Monica Sæstad Vatnekvam og Elin Selvikvåg.
Styremedlem Henning Løland var ikke til stede da bildet ble tatt.
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RESULTATREGNSKAP
Note 2013 2012

Salgsinntekt 31 573 363 31 494 202

Driftstilskudd stat 28 541 390 27 705 615

Driftstilskudd kommune 5 684 130 5 461 320

Leieinntekter 290 794 291 896

Annen driftsinntekt 800 14 928

SUM DRIFTSINNTEKTER 66 090 478 64 967 961

Varekostnad 11 859 161 11 636 991

Lønnskostnad 2 38 319 865 37 368 418

Endring  pensjonsforpliktelser 11 289 906 1 739 504

Ordinære avskrivninger 5 1 990 000 1 682 068

Annen driftskostnad 2 10 972 507 10 462 213

SUM DRIFTSKOSTNADER 63 431 439 62 889 194

DRIFTSRESULTAT 2 659 039 2 078 767

Renteinntekt 221 624 169 054

Rentekostnad 394 914 426 325

Annen finanskostnad 33 166 53 614

RESULTAT AV FINANSPOSTER -206 456 -310 885

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER 2 452 583 1 767 883

ORDINÆRT RESULTAT 2 452 583 1 767 883

ÅRSRESULTAT 2 452 583 1 767 883

Overføringer til annen egenkapital 2 452 583 1 767 883

SUM OVERFØRINGER 9 2 452 583 1 767 883
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BALANSE PER 31.12.

EIENDELER

Note 2013 2012

Tomter og bygninger 5, 6 28 272 036 28 789 716

Maskiner og anlegg 5, 6 2 939 413 2 514 673

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 31 211 449 31 304 389

Investering i tilknyttet selskap 10 106 667 106 667

Pensjonsmidler 11 2 258 398 2 548 304

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 2 365 065 2 654 971

SUM ANLEGGSMIDLER 33 576 513 33 959 359

Varebeholdning 4 1 019 557 1 102 272

SUM VARER OG ANNEN BEHOLDNING 1 019 557 1 102 272

Kundefordringer 3 3 655 978 4 621 480

Andre kortsiktige fordringer 2 294 788 2 246 126

SUM FORDRINGER 5 950 766 6 867 606

Bankinnskudd og kontanter 8 10 766 194 8 458 090

SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER 10 766 194 8 458 090

SUM OMLØPSMIDLER 17 736 517 16 427 968

SUM EIENDELER 51 313 030 50 387 328
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EGENKAPITAL OG GJELD

Note 2013 2012

Aksjekapital 7 120 000 120 000

Overkurs 830 000 830 000

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 950 000 950 000

Annen egenkapital 32 249 809 29 797 225

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 32 249 809 29 797 225

SUM EGENKAPITAL 9 33 199 809 30 747 225

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 8 760 000 9 900 000

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 8 760 000 9 900 000

Leverandørgjeld 1 843 289 2 624 424

Skyldig offentlige avgifter 3 001 081 2 759 626

Annen kortsiktig gjeld 4 508 851 4 356 052

SUM KORTSIKTIG GJELD 9 353 221 9 740 102

SUM GJELD 18 113 221 19 640 102

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 51 313 030 50 387 328

Sandnes, 30. april, 2014

Tore Andreas Haaland
Styreleder

Mona-Lisa Hovland
Styrets nestleder

Elin Selvikvåg
Styremedlem

Monica Sæstad Vatnekvam
Styremedlem

Eirik Olimstad
Styremedlem

Henning Løland
Styremedlem

Mona Hommeland Monsen
Styremedlem

Oddvar Bjørkvik
Adm. dir.



NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013
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. 
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Lønnskostnader 2013 2012

Lønninger 29 177 146 28 511 010

Arbeidsgiveravgift 4 648 268 4 511 290

Pensjonskostnader 3 559 351 3 198 651

Andre ytelser 935 100 1 147 468

Sum 38 319 865 37 368 418

Gjennomsnittlig antall årsverk: Administrasjon og ledelse 51 47,1

                                                        Yrkeshemmede 135 131

Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styre

Lønn 918 054 220 500

Annen godtgjørelse 168 886 0



Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte i administrasjon og ledelse er dekket ved en kollektiv 
pensjonsforsikring. Forpliktelsen er balanseført. 

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2013 utgjør kr 43 000,- .
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 7 000. Alle beløp er eks. mva.

Note 3. 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

Note 6. Langsiktig gjeld/pantstillelser og garantier
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Tomt Bygg Driftsløsøre Totalt

Anskaffelseskost 01.01. 6 705 418 33 268 639 4 959 118 44 933 175

Tilgang 0 461 619 1 435 440 1 897 059

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 6 705 418 33 730 258 6 394 558 46 830 234

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 0 -12 163 641 -3 455 145 -15 618 786

Balanseført verdi 31.12. 6 705 418 21 566 617 2 939 413 31 211 448

Årets avskrivninger 0 979 300 1 010 700 1 990 000

Levetid Ingen 25 år 3-5 år

Avskrivningsplan Avskrivning Lineær Lineær

2013 2012

Gjeld til kredittinstitusjoner 8 760 000 9 900 000

Herav gjeld som forfaller mer enn  
5 år etter regnskapsårets slutt 3 080 000 4 200 000

Gjeld som er sikret med pant o.l.:

Gjeld til kredittinstitusjoner 8 760 00 9 900 000

Balanseført verdi av eiendeler 
pantsatt for egen gjeld:

Tomt og bygninger 28 272 036 28 789 716

Driftsløsøre 2 939 413 2 514 673

2013 2012

Kunder til pålydende 3 730 313 4 695 815

Avsatt til delkredere -74 335 -74 335

Sum 3 655 978 4 621 480

Spesifikasjon av tap på kundefordringer:

Årets konstaterte tap 78 702 0

Reduksjon avsetning delkredere 0 0

Mottatt på tidligere avskrevne fordringer 0 0



Note 7. Antall aksjer, aksjeeiere m.v. 
Aksjekapitalen i Sandnes Pro-Service AS per 31.12. består av følgende aksjeklasser:

Note 8. Bundne midler 
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 1 095 918,-

Note 9. Egenkapital

Note 10. Aksjer i tilknyttet selskap

Selskap Forr.kontor Eierandel
  Selskapets  

egenkapital 100%
Selskapets  

resultat 100%      

JSI Jobbkompetanse AS Sandnes 33,33% 847 139 762 555

Note 11. Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 70 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige 
ytelser. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap.

2013 2012

Årets pensjonsopptjening 2 817 985 3 069 826

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 1 814 589 1 842 137

Avkastning på pensjonsmidler -1 335 526 -1 647 032

Amortisering av estimatavvik 509 446 1 312 874

Netto adm. kostnader 242 213 228 223

Arbeidsgiveravgift 499 036 492 535

Resultatført planendringseffekt 0 0

Netto pensjonskostnad 4 547 744 5 298 563

Beregnede pensjonsforpliktelser -51 774 317 -43 716 796

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 38 536 295 35 898 901

Påløpte pensjonsforpliktelser eks. aga -13 238 023 -7 817 895

Arbeidsgiveravgift -1 866 562 -1 102 323

Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. aga -15 104 584 -8 920 218

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 17 362 983 11 468 522

Netto pensjonsmidler 2 258 398 2 548 304
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Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 120 1 000 120 000

Aksjene har lik stemmerett og lik rett til utbytte.

Eierstruktur:

De største aksjonærene i % per 31.12. var:

Ordinære Eierandel

Sandnes kommune 100 83,33 %

Gjesdal kommune 20 16,67 %

Totalt antall aksjer 120 100 %

Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum

Egenkapital 01.01. 120 000 830 000 29 797 226 30 747 226

Årsresultat 2 452 583 2 452 583

Egenkapital 31.12. 120 000 830 000 32 249 809 33 199 809
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2013 2012

Økonomiske forutsetninger:

Forventet avkastning 4,40 % 4,80 %

Diskonteringsrente 3,70 % 3,90 %

Lønnsregulering 3,50 % 4,00 %

G-regulering 3,25 % 3,75 %

Regulering av løpende pensjon 2,50 % 3,00 %

Forventet uttak AFP 0 % 0 %

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
2013 2012

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

*)Tilført fra årets virksomhet 4 732 489 5 174 527

Endring i varelager 82 715 -236 350

Endring i kundeforhold 965 502 -727 200

Endring i leverandørgjeld -781 135 36 033

Endring i andre tidsavgrensningsposter 345 592 -456 471

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 5 345 163 3 790 539

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Kjøp aksjer 0 0

Tilgang tomter 0 0

Solgt varige driftsmidler (salgssum) 0 181 500

Investering i varige driftsmidler -1 897 059 -1 371 365

Netto kontantstrømmer fra invest.aktiviteter -1 897 059 -1 189 865

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Netto endring av langsiktig gjeld -1 140 000 -1 140 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1 140 000 -1 140 000

Netto endring av likvider 2 308 104 1 460 674

Likviditetsbeholdning 01.01. 8 458 090 6 997 416

Likviditetsbeholdning 31.12. 10 766 194 8 458 090

*)

Årets resultat 2 452 583 1 767 883

Endring pensjonsforpliktelser 289 906 1 739 504

Gevinst ved salg driftsmidler 0 -14 928

Ordinære avskrivninger 1 990 000 1 682 068

Tilført fra årets virksomhet 4 732 489 5 174 527
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STYRETS BERETNING FOR 2013
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.

Selv om Norge er i verdenstoppen med hensyn til andelen av befolkningen som er sysselsatt, står også 
en betydelig andel av personer i arbeidsdyktig alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar ulike 
helserelaterte ytelser. Mens det er tendens til stabilitet eller nedgang i uføreandelen for de fleste alders-
grupper, har marginalisering og uføretrygding vist økning blant unge – noe som representerer en særlig 
alvorlig utfordring. En stor og stigende del av denne gruppen har psykiske helseproblemer, og det er 
sannsynlig at mange av disse etter hvert vil øke overgangen til uføretrygd.

Økende krav til effektivitet i arbeidslivet, økende flyt av arbeidskraft og tjenester og fortsatt høyt omstillings-
tempo, er noen trekk som kan gjøre det mer krevende å opprettholde høy yrkesdeltakelse blant personer 
med nedsatt arbeidsevne i årene framover.

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. Verdien 
av arbeid og fellesskap, og av en arena for trivsel og utvikling, kan ikke føres i noe regnskap, men er likevel 
selve kjernen i vår virksomhet.

I denne sammenheng er forretningsmessig virksomhet og verdiskapning et viktig og nødvendig virkemiddel 
for å bidra til utvikling av den enkelte – enten målet er å returnere til arbeidslivet eller det er innen rammen 
av vår bedrift som varig arbeidsplass.

Bedriften har en allsidig virksomhet innen områdene mekanisk produksjon, tekstil, jobbfrukt, trevare, pak-
king, transport, kantine – samt at vi driver 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.

Det har i lang tid vært arbeidet systematisk med styrking og kvalitetssikring av det tilbudet vi gir arbeids-
takere og brukere i bedriften. I 2010 ble vi etter en grundig gjennomgang av ekstern revisor sertifisert 
som Equass-bedrift. Equass – European Quality in Social Services – er et europeisk system for tjeneste-
leverandører i velferdssektoren der målsettingen er å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre 
samarbeidspartnere. Sertifiseringen bekrefter at bedriften arbeider i overensstemmelse med de kravene 
som stilles til virksomheter innen skjermet sektor. I 2013 ble vi resertifisert etter ekstern revisjon – hvor 
rapporten konkluderer med:

Sandnes Pro-Service have worked systematically with eQuass for the last years. All staff has been involved 
in the process. They have developed an Intranet solution where all documents in their quality system are 
available.
Interviews verify that there is consistency with information found in documentation.
It is auditor’s view that Sandnes Pro-Service AS is continuously seeking areas for improvement in order to 
develop their services, and that they comply with the demands in the standard of eQuass Assurance. 

Samlet omsetning i 2013 var 66,1 mill. kr, mot 65,0 mill. kr i 2012. Av de totale driftsinntektene utgjorde 
inntektene av kommersielt salg 31,6 mill. kr.

Årets resultat etter finans er kr 2 452 583, mot kr 1 767 883 i 2012. Resultatet for 2013 er etter en negativ 
pensjonseffekt på kr 289 906. Årsaken til dette er en beregnet økning i våre framtidige forpliktelser.

Bedriften er preget av et godt arbeidsmiljø. Det var i 2013 et sykefravær blant ordinære ansatte på 4,8 % mot 
7,1 % i 2012. Det har ikke vært alvorlige skader i virksomheten i 2013. Bedriften arbeider systematisk på hele 
HMS-området, bl.a. i tett samarbeid med Stamina helse. I denne sammenheng er det gjennomført en helse- 
og livsstilskartlegging for alle ordinært ansatte, og det er på bakgrunn av dette startet ulike tiltak med sikte 
på å legge forholdene enda bedre til rette og stimulere til en sunnere livsstil.
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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. 2013 var det 51 årsverk i bedriften – og 55 ansatte, fordelt på 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 sine utfordringer ligger i krysningspunktet mellom mulighetene som ligger i egen 
organisasjon, og som vi i stor grad selv kan ha påvirkningskraft og styring over – og eksterne ramme-
betingelser som bedriften må forholde seg til. 

Utfordringene på de arenaene bedriften opererer på, er betydelige, og kravene til resultater og dokumen-
tasjon er stadig økende. Til tross for at samfunnet generelt, og regionen spesielt, er preget av økonomisk 
vekst og velstand, har det likevel trolig aldri vært større behov for arenaer som bidrar til personlig mestring 
og utvikling i et godt og trygt arbeidsmiljø. Med fortsatt fokus på våre kjerneoppgaver, og ved å stadig utvikle 
egen organisasjon, er styret overbevist om at dette legger grunnlaget for gode resultater fram i tid.

Selskapet kan etter vedtektene ikke dele ut utbytte. Hele overskuddet på kr 2 452 583 foreslås overført til 
annen egenkapital.

Sandnes, 26. mars, 2014

Tore Andreas Haaland
Styreleder

Mona-Lisa Hovland
Styrets nestleder

Elin Selvikvåg
Styremedlem

Monica Sæstad Vatnekvam
Styremedlem

Eirik Olimstad
Styremedlem

Henning Løland
Styremedlem

Mona Hommeland Monsen
Styremedlem

Oddvar Bjørkvik
Adm. dir.
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FAGAVDELINGEN
Vårt motto er ”Vi skaper muligheter” – hvor arbeid både kan være et mål og et virkemiddel. Derfor er det 
gledelig å se det store aktivitetsnivået og resultatene vi har hatt gjennom 2013. Dette kan vi lese ut av 
konkret resultatoppnåelse for den enkelte, og strukturerte tilbakemeldinger på opplevd kvalitet fra brukere 
og samarbeidspartnere.

Gjennom 2013 mottok 385 ulike deltakere et målrettet tilbud hos oss over kortere eller lengre tidsrom. 
Samtidig registrerte vi at ved årets utløp stod 110 personer på ventelister for å starte på et av våre ulike 
tilbud.

I løpet av 2013 er vi blitt resertifisert ift. kvalitetsstandarden Equass som spesielt retter seg mot kvaliteten 
på det attføringsfaglige arbeidet i bedriften.

Det jobbes kontinuerlig med å se mot nye oppgaver for fagavdelingen gjennom deltakelse i anbudsprosesser 
og direkte dialog med kommuner/samarbeidspartnere, uten at dette har gitt tellende resultat i 2013.

Avklaring
Avklaring er et 4 uker langt arbeidsrettet avklaringstiltak vi driver for NAV. Hovedsiktemålet er å skissere 
konkrete gjennomførbare forslag til videre opplegg for sykemeldte og arbeidsledige for å nå definerte 
målsettinger med hensyn til deres videre muligheter i, og i forhold til arbeidslivet. Prosessen i denne 
sammenheng baseres i grove trekk på informasjonsinnhenting, ulike kartleggingsverktøy og en 
samtalerekke.

Avklaring drives i regi av JSI Jobbkompetanse, et selskap eid av Sandnes Pro-Service, Attende og Jæren 
Industripartner.

SPS har 2,5 ansatte i tiltaket og dekker behovet fra NAV Sandnes for denne tjenesten. Det er avklart 
116 saker gjennom 2013, og vi har operert med en venteliste på fra 20 til 30 navn gjennom året.

Arbeid med bistand – AB, Otus 2013
I 2013 ble 57 % utskrevet til ordinært arbeid, noe over NAV sitt formidlingskrav på 55 %. Sammenlignet 
med andre lokale AB-aktører er våre resultater meget gode. Dette viser at det blir jobbet godt i avdelingen. 
Gjennom tett oppfølging mellom jobbsøker og jobbkonsulent bidrar AB med gode løsninger tilpasset den 
enkeltes behov for bistand. Felles tenking i avdelingen og eierskap om å nå felles mål og levere resultater, 
samt tett samarbeid med næringslivet, ser vi på som viktige suksessfaktorer.

Det har vært en gjennomstrømning på 78 jobbsøkere i AB med 69 tellende resultater. 39 til fast arbeid, 
2 til skole og 18 til andre tiltak. Bare 10 personer ble tilbakeført til NAV uten resultat, og dette indikerer at 
det jobbes godt med alle våre jobbsøkere – også dem som ikke blir utskrevet til arbeid/tellende resultat.

Venteliste
I løpet av 2013 har ventetiden fra innsøking til oppstart variert. Vi begynte året med 1–2 måneders ventetid – 
fra mars til august har ventetiden vært oppe i 5 måneder, for så å ha ligget på 3–4 måneder ved årsslutt. Vi 
ser at søkelisten har inneholdt anslagsvis 40–60 navn, også etter en betydelig økning av antall AB-plasser 
i regionen.

Ansatte
AB jobber til enhver tid med 132 jobbsøkere fordelt på 11 årsverk, 8 personer i 100 % stillinger og 4 personer 
i deltidsstillinger. Personalgruppen er delt inn i to team, som ledes av hver sin teamleder. Personalgruppen 
innehar variert bakgrunn og kompetanse for å kunne tilby våre arbeidssøkere et bredt spekter av tilbud i vårt 
individuelt tilpassede arbeid. 
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Kontakt med arbeidslivet   
En stor del av jobben som gjøres i Arbeid med bistand foregår sammen med våre jobbsøkere ute på 
arbeidsplassene i det lokale næringslivet. For å levere sluttproduktet vårt til NAV, som er folk i arbeid, 
er vi avhengige av et nært og godt samarbeid med disse bedriftene.

I 2013 samarbeidet vi med 187 bedrifter, hvor vi hadde deltakere i arbeidspraksis og/eller ordinært arbeid. 
Ved utgangen av året hadde vi formelle avtaler med 12 bedrifter, hvor vi er tyngre inne og har et tettere 
samarbeid om utprøving og rekruttering. 

Avdelingen registrerte i 2013 en økning både i antall tiltaksplasser og tiltaksarrangører. Avdelingens 
markedsgruppe har derfor organisert en målrettet innsats for å selge inn konseptet Arbeid med bistand 
til nye arbeidsgivere.

Brukerevaluering
Fordi vi hele tiden ønsker å bli bedre, oppfordrer vi våre jobbsøkere om anonymt å evaluere vårt arbeid 
og hvordan de har opplevd tiden i AB. Vi benytter nå nettbasert brukerevaluering med spørsmål fra BATT 
(Benchmarking Attføring), som er et samarbeid mellom Attføringsbedriftene, ASVL og NAV. 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 seks er best, scorer vi høyest på jobbsøkers opplevelse av deltagelse i utforming 
av individuell handlingsplan i tiltaket med gjennomsnitt 5,4. Tilfredshet alt i alt med tiltaket AB har en 
gjennomsnitt score på 5,1. Dette forteller oss at våre jobbkonsulenter holder tett og god oppfølging av våre 
jobbsøkere – også for dem som av ulike årsaker ikke klarer å komme ut i arbeid. 

Varig tilrettelagt arbeid – VTA
Sandnes Pro-Service opererer med 109 NAV-godkjente VTA-plasser tilhørende Sandnes og Gjesdal 
kommuner. I tillegg har vi noen kommunalt finansierte plasser fra omkringliggende kommuner med 
utgangspunkt i spesifikke behov. Alle arbeidstakere i VTA har uføretrygd som økonomisk ytelse. De har våre 
driftsavdelinger som arbeidsarena, i tillegg til at enkelte kan ha noe arbeidstrening ute i ordinære bedrifter. 
Opplæring, kompetanseheving, tilrettelegging, mestring og livskvalitet er viktige begreper vi vektlegger i 
det daglige. Arbeidet i VTA er regulert gjennom retningslinjer fra NAV og egne utviklede fagprosedyrer ved 
bedriften.

Prosentvis fordeling i VTA etter hoveddiagnoser 2013:

Psykiske
helseplager

30 %

Sosiale
tilpasningsvansker

18 %

Påførte 
skader

5 %

Psykisk
utviklingshemning

41 %

Sansetap
4 %

Misbruksproblem
2 %
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Rådgivende utvalg – RU
RU gir råd til VTA vedrørende inntak, innhold, oppfølging og avslutning for den enkelte deltaker i henhold 
til gjeldende regelverk. Behandling av personopplysninger er belagt med taushetsplikt. 

Utvalget har bestått av:

Leder:  Ernst Bjørnøy  Sandnes Pro-Service
  Tove-Brit B. Svela NAV Sandnes Arbeid
  Marit Waldeland Gjesdal kommune
  Gunn Vignes  Sandnes kommune
  Oddvar Bjørkvik  Sandnes Pro-Service
  Bjørn Kulleseid  Sandnes Pro-Service
  Arnhild Tobiassen Sandnes Pro-Service

Det har i 2013 vært avholdt 6 møter, og 24 saker har vært behandlet. Utskriving og inntak av arbeidstakere 
har representert 11 saker. 

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, Sandes 
kommune og Sandnes Pro-Service. Rammene i tiltaket er i hovedsak de samme som for VTA-tiltaket, 
men regnes som et lavterskel-tilbud med mulighet for rask oppstart.

Tolk på arbeidsplassen – TPA
TPA er en samarbeidsordning styrt av NAV Hjelpemiddelsentral med tolker plassert på Sandnes Pro-
Service, Attende, Rott regnskap samt ordinære arbeidsplasser via tiltaket Arbeid med bistand. Døvetolkenes 
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, bedret kommunikasjon og arbeidsmiljø.

Det har vært tilknyttet 8 døve/døvblinde til tiltaket ved SPS i 2013. Ellers har tolkene vært sentrale i 
å arrangere fagdag ved SPS med tema ”Døv i hverdag og arbeid med utgangspunkt i psykisk helse”.

Skolelever 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 SPS 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 2013 har det vært 10 elever i arbeidsuke fra ungdomsskole, og 8 elever i opplæringsavtale fra 
videregående skole. 

En vernepleier-student fra Diakonhjemmet høgskole har gjennomført 1. års praksis på pakkeavdelingen 
Ålgård.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet – APS
Målgruppen for dette NAV-finansierte tiltaket er personer med svært usikker arbeidsevne. APS er godkjent 
for 13 tiltaksplasser og skal i hovedsak brukes til arbeidsforberedende trening for personer hvor det 
langsiktige målet er å komme seg ut i det ordinære arbeidslivet. Erfaringsmessig kan det ta tid å nå dette 
målet, både fysiske og/eller psykiske barrierer skal overvinnes. 

I tillegg til arbeidstrening i egen bedrift har vi et samarbeid med ordinære bedrifter om utplassering 
med tett oppfølging. Derfor er det viktig for oss å ha et tett samarbeid med næringsvirksomhet i vårt 
nærområde. 

Det har vært full utnyttelse av kapasiteten i tiltaket gjennom 2013. For tiden ser vi en dreining mot stadig 
yngre søkere, oftest med liten arbeidserfaring og til dels store kognitive utfordringer. Dette medfører også 
at vi fører en del deltakere inn mot ulike utdanningsløp og delkompetanse innenfor fagbrev.
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Av de som ble avsluttet i 2013 gikk:  
71 % til andre aktive tiltak, 10 % til arbeid, mens de ytterligere 19 % søkte uføretrygd.
Av de som gikk videre til aktive tiltak, ble for noen overgang til AB et viktig neste skritt på vei mot lønnet 
arbeid. Andelen deltakere som i løpet av tiden i tiltaket har en hospitering/arbeidstrening utenfor vår bedrift, 
er økende. 

Faglig utvikling
Avdelingen er opptatt av faglig utvikling for å kunne møte stadig nye utfordringer. Derfor er det viktig for oss 
å ha med rådgivende lege Lars Einar Haugland fra Stamina og psykiater Per M. Lea som veiledere i ulike 
funksjoner. Til dette hører og at vi bruker en del ressurser på faglig oppdatering av ansatte gjennom kurs og 
utdanningsløp.

APS Vilje Viser Vei                                                                                                                      
Målgruppen for APS Vilje Viser Vei er inntil 10 personer med psykiske helseplager og med en svært usikker 
arbeidsevne. Tiltaket skal i hovedsak brukes til arbeidstrening med lønnet arbeid som et langsiktig mål.

APS Vilje Viser Vei – gård                                                                                                                          
Deltakerne på gården får gjennom samtaler og arbeidstrening avklart sine muligheter, ønsker og eventuelle 
begrensninger i forhold til arbeidslivet. Tanken er at man i trygge omgivelser kan friske opp arbeidsgleden 
og livsgleden. På gården får deltakerne tilbud om arbeid relatert til bl.a. hest, kanin og hundehold. I tillegg 
finnes det ulike typer vedlikeholdsarbeid, vedproduksjon samt blomster- og grønnsaksproduksjon til eget 
bruk. Nytt for året er at man har inngått en avtale med Statskog som åpner mulighet for skogs-/vedarbeid. 
I 2013 var det anledning til å kunne delta som medhjelper ved terapiridning for funksjonshemmede barn.   

APS Vilje Viser Vei – bedrift                                                                                                                                
Arbeidstreningsarenaen for denne gruppen er de ulike produksjonsavdelingene i bedriften, samt offentlige 
og private foretak. Tiltaket APS Vilje Viser Vei gir mulighet for en tidlig plassering ut i det ordinære arbeidsliv. 

Arbeid er målet                                                                                                                                                       
Felles for de to APS-avdelingene er at vi er bevisste på å finne arbeidsoppgaver som har overføringsverdi til 
andre arbeidsgivere. Deltakerne motiveres kontinuerlig til å prøve seg i det ordinære arbeidslivet. I løpet av 
2013 har vi hatt samarbeid med ulike virksomheter som dagligvarebutikk, eldresenter, omsorgsbolig, bakeri 
og blomsterbutikk. 

Tett på NAV                                                                                                                                                              
Vi har et tett og godt samarbeid med veiledere i NAV. Nytt er at vi har fått en egen kontaktperson på NAV 
Sandnes, Linda Søreide, som er fast medlem i Rådgivende Utvalg, APS Vilje Viser Vei.    

Et viktig ledd i arbeidet vil alltid være å ha et tett samarbeid med øvrig hjelpeapparat. I løpet av 2013 har vi 
hatt samarbeid med bl.a. psykiatrisk sykepleier og kommunehelsetjenesten ved avd. ”psykisk helse og rus”.   



Studietur med erfaringsutveksling                                                                                                  
Arbeidslederne på gården, samt jobbkonsulent og avdelingssjef APS, var i oktober 2013 på en studietur til 
bl.a. Skjeltorp gård på Østlandet. Målet med turen var å utveksle erfaringer, få inspirasjon og nye ideer av 
andre som driver med lignende tiltak.                                                                                                 
Kjennemerket for avdelingen skal alltid være å møte deltakerne der de er, og lede dem videre i det 
forandringsarbeidet som skal skje i APS.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet – HMS-K
Kontinuerlig forbedring og oppmerksomhet rundt kvalitet skal være en naturlig del av det daglige arbeidet 
i virksomheten, noe som skal gjenspeiles i arbeidsprosesser, tjenestetilbud og produksjon. I virksomheten 
er det et klart fokus på dokumentasjon og forbedringsarbeid med gjennomganger av fagprosedyrer og 
arbeidsrutiner. Det gjennomføres jevnlig veiledning og evalueringer av kvalitetsarbeidet, og nyansatte 
introduseres i bedriftens HMS-Kvalitetssystem. 

Bedriften gjennomførte i samarbeid med bedriftshelsetjenesten før sommeren en helseundersøkelse med 
fokus livsstil. Resultat og forslag til tiltak ble presentert for alle ansatte.

Det ble i løpet av høsten 2013 iverksatt ulike tilbud og aktiviteter der målet var bidrag til en bedre 
arbeidshelse.
 
Sandnes Pro-Service har fokus på individuell tilrettelegging – samarbeidet med den enkelte deltakers 
nettverk og tiltak som bidrar til et helhetlig tjenestetilbud. Den enkeltes ressurser blir sett og tatt i bruk. 
Dette er også med på å sikre brukermedvirkning.

Brukerutvalg 2013
Utvalget er til for brukerne av arbeidstilbudet i bedriften. De bidrar til at brukernes erfaringer og 
synspunkter brukes aktivt i utviklingen av arbeids- og attføringstilbudet. Utvalget tar opp saker som er av 
betydning for de som har et arbeidstilbud i bedriften, de utveksler brukererfaringer og kommer med innspill 
til brukerundersøkelser og kvalitetsforbedringer. 

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

Utvalget har i 2013 bl.a. arbeidet med følgende saker:
• Kurstilbud
• eQuass
• Sikkerhet og brannvern
• Handlingsplaner
• Kunstforening (VTA)
• Gjennomgang av skatteregler med SkattVest
• Bedriftsbesøk
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Tillitsvalgte 
Tillitsvalgte for arbeidstakerne i VTA er med på å sikre resultatoppnåelse og videreutvikle et godt 
arbeidsmiljø. Bedriftens mangfold krever raushet og toleranse i det daglige arbeidet. En åpen og direkte 
dialog med tillitsvalgte er med på å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø og bidrar til trivsel og sosialt 
fellesskap.

Tillitsvalgte VTA har i løpet av 2013 arbeidet med:

• Kurs for tillitsvalgt
• Fellesforbundets tariffavtale (VTA)
• Lokale forhandlinger
• Arbeidsmiljø og HMS-tiltak
• Planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter
• Fagopplæring

Kompetanseutvalg ved Sandnes Pro-Service 2013
Kompetanseutvikling skjer i et nært samarbeid mellom ansatte, ledere og tillitsvalgte. 
Kompetanseutvalget kartlegger, planlegger og gjennomfører opplæring innenfor vedtatte rammer. Utvalget 
har bestått av hovedtillitsvalgt Mona Monsen, faglig leder VTA Arnhild Tobiassen, teamleder Ingrid Nygaard, 
avdelingssjef Lars Heskestad, sekretær Bjørn Kulleseid og leder Ernst Bjørnøy. 

Kompetanseheving 2013
Gjennomførte og prioriterte områder; 

Alle ansatte har deltatt i, eller fått tilbud om, kurs/opplæring i løpet av 2013.
Sandnes Pro-Service har medarbeidere som både ønsker og er motiverte til å tilegne seg ny kunnskap 
og nye ferdigheter. Dette bidrar til at bedriften er konkurransedyktig både faglig og produksjonsmessig. 
Bedriften er gjennom dette i stand til å påta seg flere oppdrag og løse nye utfordringer.

Gjennomført

Lederopplæring Ledelse
IA -opplæring

Drift og produksjon Jobbfruktskole 
CNC maskin
Varmt arbeid

Karriereveiledning og metodeopplæring Motiverende intervju/samtale 

Behovs- og arbeidsevnevurdering Case – gjennomgang og veiledning 
Psykisk helse og fysisk aktivitet

Helse – sikkerhet Førstehjelp 
Hjertestarter
Epilepsikurs

Konferanser – messer AB-ASVL konferanser ressursmobilisering 
Fritidsmesse i Stavanger Forum
Maskinmesse i Hannover

Salg – markedsføring B2B salgskurs for attføringsbransjen i Rogaland

Data Ad-Opus nytt attføringsprogram
Hjemmeside – internett

Videreutdanning Studie ADHD og Asperger med tilrettelegging i arbeidslivet 

Fellesarrangement Personalsamling  
Tema: ”På seg selv kjenner man….ingen andre” – 
foreleser Andreas Aase
Bransjetreff Rogaland – foreleser Victor Norman
Fagdag: Tolk På Arbeidsplass
Tema: Døv i hverdag og arbeid med utgangspunkt 
i Psykisk helse
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