
ÅRSRAPPORT
2018

Vi skaper muligheter



2

Styret i Sandnes Pro-Service - fra venstre: 

Kleng Stokdal, Elin Selvikvåg, Eva Espeli Pettersen, Ingunn Sinnes, 
 Tore Andreas Haaland (styreleder), Jan Erik Jacobsen (Adm.dir), Svein Tore Biland, 

og Henning Løland.

INNHOLD

Vi skaper muligheter uavhengig av forutsetninger ................................................................ 3 
Arbeid og Utvikling – driftsområdet ......................................................................................... 4 
Resultatregnskap ................................................................................................................................ 7 
Balanse ................................................................................................................................................... 8 
Noter til regnskapet for 2018 ...................................................................................................... 10 
Kontantstrømsoppstilling ..........................................................................................................14 
Årsmelding 2018 ........................................................................................................................... 15 
Revisjonsberetning ........................................................................................................................... 16 
Arbeid og Utvikling – fagområdet ............................................................................................ 18 



3

VI SKAPER MULIGHETER UAVHENGIG AV FORUTSETNINGER

Vårt samfunnsoppdrag er å gi den enkelte mulighet til å realisere sitt potensial gjennom å skape 
muligheter uavhengig av forutsetninger. Vi er en allsidig produksjonsbedrift som utfører tjenester og  
oppdrag for næringslivet i regionen, og utfører arbeidet med arbeidstakere som har behov for et  
tilrettelagt arbeidstilbud. Noen har Sandnes Pro-Service som sitt faste arbeidssted, mens andre er på  
vei ut i det ordinære arbeidsliv men trenger litt hjelp av oss på veien.

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø for alle ansatte på alle våre lokasjoner. Sentralt i dette ligger 
viktigheten av en verdibasert kultur hvor vi alle lever opp til våre grunnverdier; raushet, fleksibilitet og 
kompetanse. Vi er også opptatt av å sette tydelige fokus for tiden fremover. Vi må fortsette å sette våre 
arbeidstakere i sentrum for det vi gjør og styrke samarbeid på tvers av avdelinger og fagområder.

Bedriften har også i 2018 levert solide resultater, både økonomiske og overfor vår oppdragsgiver NAV. 
Vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere i NAV. Vi har fått erfaringer med AFT-tiltaket, 
og ser at vi klarer å levere gode resultater selv med de nye målkravene. Aktiviteten i vår region har tatt 
seg opp og vi hadde en fin vekst innen de fleste av aktivitetsområdene våre. Det er imidlertid viktig at 
vi i tiden fremover fortsetter å være markedsorientert og sikrer at vi har aktiviteter som gir de riktige 
muligheter for tilrettelegging for våre arbeidstakere, og som vil være relevante for næringslivet i 
 fremtiden. Vi vet at næringslivet endrer seg raskt og er preget av digitalisering og automatisering.  
Dette er en utfordring for våre historisk sett viktige oppgaver, noe som betyr at vi må tenke annerledes 
og nytt i fremtiden.

Samlet omsetning i 2018 var kr 59,3 mill. mot kr 57,3 mill. året før. De ulike arbeidsmarkedstiltakene gav 
en driftsinntekt i 2018 på kr 33,6 mill. mot kr 32,2 mill. i 2017. Inntektene fra salg av varer og tjenester gav 
en inntekt i 2018 på kr 25,3 mill. mot kr 24,6 mill. i 2017.

Det regnskapsmessige resultatet i 2018 var kr 1 957 005.

Solide økonomiske resultater gir oss muligheter og handlefrihet til investeringer og fremtidig vekst.

Hana, april 2019

Jan Erik Jacobsen

Adm. Direktør
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ARBEID OG UTVIKLING – DRIFTSOMRÅDET

Våre ulike produksjonsavdelinger utgjør fundamentet for de ulike arbeidsrettede tiltak vi driver for NAV 
og eierkommunene. Gjennom arbeid og ulike aktiviteter kan vi få til en individuell tilrettelagt  
arbeidshverdag som muliggjør deltakelse i verdiskapende produksjon, læring, arbeidstrening, trivsel  
og økt livskvalitet for den enkelte.

Samtidig er driftsområdet en forutsetning og viktig bidragsyter til bedriftens totale økonomiske  
fundament, gjennom salg av ulike varer og tjenester.  For oss er det også viktig at den virksomhet vi  
driver speiler næringslivet vi omgir oss med, noe som støtter mangfold og gjør oss mer aktuelle som 
en utviklings- og treningsarena for våre tiltaksdeltakere.

Gjennom avtaleverket med NAV, og gjennom mange års utvikling og erfaring 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. Et fundament som styres av visjonen – «vi skaper muligheter uavhengig av  
forutsetninger». 

Produksjonsavdelingen

I løpet av 2018 har produksjonsavdelingen hatt en gjennomgang av maskinparken sett opp mot  
satsingsområder i årene framover. Det betyr at noe gammelt utstyr er på vei ut og at vi har investert i bl.a. 
en CNC styrt dreiemaskin og en gjengemaskin. Vi har også investert i en ny laserbrenner til bruk i skilt-
produksjon. 
Innenfor mekanisk er det de etablerte kundeforholdene som står for hoveddelen av ordremengden. Et 
nytt oppdrag er montering og pakking av aluminiumsprofiler for en lokal kunde.
Søm er et driftsområde som er blitt ytterligere redusert gjennom 2018. Bl.a. fordi 3 av våre arbeidsledere 
med mye erfaring innen søm ble pensjonister i løpet av året. Gardinsøm er et av områdene som ble faset 
ut, mens andre produkt som «kluten» videreføres. Som erstatning for dette jobber vi med å få inn flere 
pakkeoppdrag og en økning innen området skiltproduksjon.
Team vask, som tar seg av rengjøringen i hovedbyggene på Hana, er også en del av produksjonsavdelingen. 
De har fått ny arbeidsleder i løpet av året, og har arbeidet videre med å få på plass gode rutiner og fo-
rutsigbarhet på arbeidet.
Det er rundt 45 arbeidstakere som er tilknyttet avdelingen i løpet av arbeidsuken.
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Treavdelingen

Treavdelingen sysselsetter rundt 25 arbeidstakere i hel eller deltid. Produksjonen er variert og  
kundemassen består av privatkunder, bedriftskunder og kommune/fylkeskommune. Innen privat  
markedet dreier det seg mye om boder, rastebenker, hagemøbler, blomsterkasser o.l. Innen  
bedriftsmarkedet er det transportkasser, spesialpaller og spesialprodukt. Kommunene bestiller  
rastebenker, informasjonstavler, store blomsterkasser, o.l. Ved siden av dette påtar treavdelingen seg 
oppdrag som blant annet å montere møbler for IKEA, bygge spesialtraller og pakke sagspon i baller.
I oktober deltok avdelingen på messen “Hjem“ i Stavanger Forum, og avdelingen har vært på  
bedriftsbesøk til Gilja vindusfabrikk. Vi har også laget et utstillingsområde med våre produkter ut  
mot den trafikkerte Skippergaten. Av større investeringer har vi fått på plass en ny truck, til god hjelp i 
det daglige arbeid og i opplæringsøyemed. 

Fruktavdelingen

Hovedproduktet i fruktavdelingen er pakking og utsendelse av jobbfruktkurver gjennom abonnement 
til bedriftskunder. Gjennom 2018 pakket vi 67.383 fruktkurver. Dette foregår i hovedsak i våre lokaler på 
Hana. I tillegg har avdelingen noen andre oppgaver som å pakke/merke økologiske matvarer og  
vasking av handlekurver i plast for ulike butikker i regionen.
Fruktavdelingen har også en underavdeling på Skurve i BAMA sine lokaler hvor to arbeidsledere og rundt 
12 arbeidstakere har sitt daglige virke. De pakker frukt og grønnsaker i mindre forpakninger for BAMA. 
Disse skal ut til større kjøkken, restauranter, o.l. I 2018 tilsvarte dette ca 199 tonn. Videre gjør de  
tilsvarende oppdrag for Matvareexpressen tilsvarende 86 tonn.

Etter noen år med nedgang på salg av fruktkurver, har vi i løpet av 2018 igjen sett en økning i  
omsetning på 8 %. Dette takket være et solid produkt og aktivt markedsarbeid. Det er gjort en sentral 
omprofilering av jobbfrukt konseptet som har medført ny dekor på eskene, nye farger, ny dekor på bilene 
våre og på bygget.

Totalt er det rundt 30 arbeidstakere som i løpet av en arbeidsuke er innom vår fruktavdeling på heltid 
eller deltid.



6

Pakkeavdelingen Ålgård 

Avdelingen holder til på industriområdet Opstad i Gjesdal kommune. Hovedoppdraget er å pakke  
bokpakker til barn i Norge, Sverige og Finland for forlaget Stabenfeldt.
En stor tilleggsoppgave er å pakke og merke ulike økologiske matvarer for Norganic. Dette er et oppdrag 
som stadig øker i volum. 
Ut over dette driver pakkeavdelingen på Ålgård, bedriftens internvaskeri av arbeidsklær og mopper. 
Avdelingen har også ansvaret for oppdraget som gjelder formidling av internpost i Sandnes kommune.

Avdelingen sysselsetter rundt 25 arbeidstakere i løpet av uka. Å være beliggende i Gjesdal er av  
betydning for mange av dem som har sitt bosted i kommunen og hvor reisevei kan være et hinder for 
arbeidsaktivitet.

Fellestjenester

Transport og utlevering av fruktkurver legger beslag på størstedelen av kapasiteten i avdelingen. 
Avdelingen har sjåfører og sidemenn som ukentlig er med på å levere over 1500 fruktkurver. I tillegg 
henter og leverer avdelingen varer til våre kunder tilhørende de andre driftsavdelingene. Avdelingen har 
også ansvaret for kjøring av arbeidstakere mellom bedriftens avdelinger og den interne kantinedriften. 
Det er et godt samarbeid med de andre avdelingene slik at vi får en fleksibel og god drift i tråd med 
variasjoner i  antall leveranser igjennom uken. Avdelingen disponerer en godt tilpasset bilpark og i år har 
vi byttet ut to av våre eldre varebiler med to nye biler.
Hoved kantinen på Hana drifter tre interne kantiner, i tillegg til at det lages mat til møter. kantinen en 
viktig sosial arena, og her får vi god og næringsrik mat.
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RESULTATREGNSKAP
 
  Note 2018 2017

 Salgsinntekt   25 338 669  24 560 970
 Driftstilskudd stat  26 018 592 24 939 432
 Driftstilskudd kommune  7 601 891  7 272 732
 Leieinntekter  254 907  252 928
 Annen driftsinntekt  44 040  235 858
 SUM DRIFTSINNTEKTER  59 258 099  57 261 919

 Varekostnad  10 002 701  9 815 167
 Lønnskostnad 3  36 211 765  34 831 479
 Ordinære avskrivninger 6  1 716 707  1 634 700
 Annen driftskostnad 3  9 469 401  9 365 719
 SUM DRIFTSKOSTNADER  57 400 573  55 647 064
 
 DRIFTSRESULTAT  1 857 526  1 614 855
 Renteinntekt  134 832  100 120
 Rentekostnad  0  16 589
 Annen finanskostnad  35 354  36 940
 RESULTAT AV FINANSPOSTER  99 479  46 591
 
 ORDINÆRT RESULTAT  1 957 005  1 661 447

 ÅRSRESULTAT  1 957 005  1 661 447
 Overføringer:
 til annen egenkapital 2  1 957 005  1 661 447
 SUM OVERFØRINGER  1 957 005  1 661 447
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BALANSE PR. 31.12
 
 EIENDELER
  Note  2018  2017

 Tomter og bygninger  6  24 365 025  25 051 312
 Maskiner og anlegg  6  3 769 771  1 839 669
 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER   28 134 796  26 890 981

 Pensjonsmidler  9  9 227 989  8 307 791
 Egenkapitaltilskudd KLP   1 473 332  1 326 955
 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER  10 701 321  9 634 746
 
 SUM ANLEGGSMIDLER   38 836 117  36 525 727

 Varebeholdning  5  1 040 547  1 284 804
 SUM VARER OG ANNEN BEHOLDNING   1 040 547  1 284 804

 Kundefordringer  4  3 312 385  3 118 846
 Andre kortsiktige fordringer   2 737 106  2 251 415
 SUM FORDRINGER   6 049 491  5 370 261

 Bankinnskudd og kontanter  8  10 095 574  10 751 260
 SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER   10 095 574  10 751 260

 SUM OMLØPSMIDLER   17 185 613  17 406 325

 SUM EIENDELER   56 021 729  53 932 052
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Elin Selvikvåg
styremedlem

Svein Tore Biland
styremedlem

Eva Espeli Pettersen
nestleder

Kleng Stokdal
styremedlem

Tore Andreas Haaland
styreleder

Henning Løland
styremedlem

 
 
 EGENKAPITAL OG GJELD
  Note 2018  2017
 Aksjekapital  2, 7  120 000  120 000
 Overkurs  2  830 000  830 000
 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL   950 000  950 000
 
 Annen egenkapital  2  45 811 332  43 854 327
 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL   45 811 332  43 854 327
 
 SUM EGENKAPITAL   46 761 332  44 804 327
 
 Leverandørgjeld   1 789 885  1 998 836
 Skyldig offentlige avgifter   2 909 667  2 860 019
 Annen kortsiktig gjeld   4 560 845  4 268 870
 SUM KORTSIKTIG GJELD   9 260 397  9 127 724
 
 SUM GJELD   9 260 397  9 127 724
 
 SUM GJELD OG EGENKAPITAL   56 021 729  53 932 052

Sandnes, 04.04.2019
Styret i Sandnes Pro-Service AS

Ingunn Sinnes
styremedlem

Jan Erik Jacobsen
daglig leder
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

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 et 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.

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.

Skatt
Selskapet er ikke skattepliktig. Selskapet er fritatt for inntektsskatt.

Note 2 Egenkapital   Overkurs
  Aksjekapital Overkurs  egenkapital Sum
 Egenkapital 01.01. 120 000 830 000 43 854 327 44 804 327
 Årsresultat   1 957 005 1 957 005
 Egenkapital 31.12. 120 000 830 000 45 811 332 46 761 332
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Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

 Lønnskostnader   2018  2017
 Lønninger  29 034 145 27 671 210
 Arbeidsgiveravgift   4 480 433  4 290 983
 Pensjonskostnader   2 604 789  2 541 338
 Andre ytelser   92 397  327 948
 Sum   36 211 765  34 831 479

 Gjennomsnittlig antall årsverk: 
 Administrasjon og ledelse   41  42
 Yrkeshemmede   98  91

 Ytelser til ledende personer   Daglig leder  Styre
 Lønn   1 028 833  237 000
 Annen godtgjørelse   150 511  0

Selskapet er pålagt obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til denne lov.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2018 utgjør kr 38 000.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 8 500. Alle beløp er ekskl. mva.

Note 4 Kundefordringer
   2018  2017
 Kunder til pålydende   3 362 385  3 168 846
 Avsatt til delkredere   -50 000  -50 000
 Sum   3 312 385  3 118 846
 Spesifikasjon av tap på kundefordringer:
 Årets konstaterte tap   2 657  769
 Endring avsetning delkredere   0  0
 Mottatt på tidligere avskrevne fordringer   -4 788  0
 Sum   -2 131  769

Note 5 Vurdering av varebeholdning

Råvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ferdigvarer er vurdert til
utsalgspris minus avanse.



14

Note 6 Driftsmidler

  Tomt Bygg Driftsløsøre Totalt
 Anskaffelseskost 01.01 6 705 418 34 179 564 8 880 463 49 765 445
 Tilgang 0 185 616 2 774 906 2 960 522
 Avgang -0 -0 -0 0
 Anskaffelseskost 31.12 6 705 418 34 365 180 11 655 369 52 725 967
 Akkumulerte avskrivninger 31.12 -0 -16 705 573 -7 885 598 -24 591 171
 Balanseført verdi 31.12 6 705 418 17 659 607 3 769 771 28 134 796

 Årets avskrivninger 0 871 903 844 804 1 716 707
 Levetid ingen 10-50 år 3-10 år
 Avskrivningsplan avskrivning Lineær Lineær

Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

 Aksjekapitalen i Sandnes Pro-Service AS pr 31.12 består av følgende aksjeklasser:

  Antall Pålydende Bokført

 Ordinære aksjer  120 1 000  120 000
 
 Aksjene har lik stemmerett og lik rett til utbytte.

 Eierstruktur:
 De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:
   Ordinære Eierandel
 Sandnes Kommune  100 83,33 %
 Gjesdal Kommune  20 16,67 %
 Totalt antall aksjer  120 100 %

Note 8 Bundne midler
  
         I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 1 162 692.
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Note 9 Pensjonsforpliktelser - ytelsesbasert ordning

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.

   2018  2017 
 Årets pensjonsopptjening  213 824  209 630 
 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen  1 360 425  1 384 481 
 Avkastning på pensjonsmidler  -2 234 332  -1 874 147 
 Amortisering av estimatavvik  0 0 
 Netto adm. kostnader  138 618  133 202 
 Arbeidsgiveravgift  -73 527  -20 704 
 Resultatført nettoforpliktelse levealdersjustering 0 0 
 Resultatført planendringseffekt  0 0 
 Resultatført aktuarielt tap  658 479  377 513 
 Netto pensjonskostnad inkl. i lønnskostnad  63 487  209 975
  
 Beregnet pensjonsforpliktelser  -57 720 972  -57 058 187
 Pensjonsmidler (til markedsverdi)  55 666 226  54 721 764 
 Påløpte pensjonsforpliktelser eks aga  -2 054 746  -2 336 423 
 Arbeidsgiveravgift  -289 719  -329 436 
 Påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga  -2 344 465  -2 665 859
 Ikke resultatført virkning av estimatavvik  11 572 454  10 973 650
 Netto pensjonsmidler  9 227 989  8 307 791

 Økonomiske forutsetninger:
 Forventet avkastning  4,30 %  4,10 %
 Diskonteringsrente  2,60 %  2,40 % 
 Lønnsregulering  2,75 %  2,50 %
 G-regulering  2,50 %  2,25 % 
 Regulering av løpende pensjon  1,73 %  1,48 %

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.
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KONTANTSTRØMSOPPSTILLING
   2018 2017
 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
 *)Tilført fra årets virksomhet  2 709 474 2 600 863
 Endring i varelager  244 257 -462 334
 Endring i kundeforhold  -193 539 -307 692
 Endring i leverandørgjeld  -208 951 49 016
 Endring i andre tidsavgrensningsposter  -290 445 300 619
 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 260 769 2 180 472
 
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 Salg aksjer  0 0
 Solgt varige driftsmidler (salgssum)  44 040 371 170
 Investering i varige driftsmidler  -2 960 522 -1 410 001
 Netto kontantstrømmer fra invest.aktiviteter -2 916 482 -1 038 831
 
 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
 Netto endring av langsiktig gjeld  0 -1 840 000
 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 -1 840 000
 
 Netto endring av likvider  -655 686 -698 359
 Likviditetsbeholdning 01.01  10 751 260 11 449 619
 Likviditetsbeholdning 31.12  10 095 574 10 751 260
 
 *)
 Årets resultat  1 957 005 1 661 447
 Endring pensjonsforpliktelser  -920 198 -641 114
 Gevinst ved salg driftsmidler  -44 040 -115 170
 Tap ved salg driftsmidler  0 61 000
 Ordinære avskrivninger  1 716 707 1 634 700
 Tilført fra årets virksomhet  2 709 474 2 600 863 
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ÅRSMELDING 2018

Sandnes Pro-Service er eid av kommunene Sandnes og Gjesdal med andeler på henholdsvis 83,3 % og 
16,7 %.

Bedriftens virksomhetsidé er å gi våre arbeidstakere muligheter for videreutvikling av personlige og 
arbeidsmessige ferdigheter gjennom tilrettelegging, kvalifisering og attføring. Bedriften er godkjent som 
leverandør av ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV. I tillegg er bedriften involvert i ulike prosjekt i nært 
samarbeid med sine eierkommuner.

Det er fremdeles en realitet at det er for mange som står utenfor arbeidslivet og ikke får bidra til 
verdiskapningen i samfunnet. Bedrifter som Sandnes Pro-Service sysselsetter i dag samlet rundt 10 000 
personer men det er fremdeles et stort udekket behov. 

Samlet omsetning i 2018 var kr 59,3 mill. mot kr 57,3 mill. året før. De ulike arbeidsmarkedstiltakene gav 
en driftsinntekt i 2018 på kr 33,6 mill. mot kr 32,2 mill. i 2017. Inntektene fra salg av varer og tjenester gav 
en inntekt i 2018 på kr 25,3 mill. mot kr 24,6 mill. i 2017.

Bedriften har et godt arbeidsmiljø. Det var i 2018 et sykefravær blant ordinært ansatte på 6,0 %. Dette var 
fordelt jevnt fordelt med 7,1 % for kvinner og 4,9 % for menn. Korttidsfraværet er veldig lavt, kun 1,0 %. 
Totalfraværet er ned fra 6,1 % i 2017.

Per 31.12.2018 var det 43 ansatte i bedriften, fordelt med 21 kvinner og 22 menn. Bedriften har som mål 
å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Det forekommer ikke  
forskjellsbehandling i saker som gjelder lønn, avansement eller rekruttering. Bedriften praktiserer  
lik lønn på samme stillingsnivå uavhengig av kjønn.

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.

Våre rammebetingelser er stadig utfordrende. Vi er avhengige av enklere oppgaver og aktiviteter som 
kan tilfredsstille behovene til en tilrettelagt arbeidsplass. Vi har stort fokus på å bygge kunnskap i  
markedet omkring alle tjenestene vi tilbyr slik at vi kan være et naturlig valg av leverandør til mer enn 
jobbfrukt som mange bruker oss til i dag. Vi ser at på grunn av digitalisering og automatisering er det 
ikke sikkert at vi kan utføre de samme oppgavene i fremtiden som vi gjør i dag. 

Selskapet kan etter vedtektene ikke dele ut utbytte. Hele overskuddet på kr 1 957 005 foreslås overført til 
annen egenkapital.

     Sandnes, 04.04.2019
         Styret i Sandnes Pro-Service AS
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ARBEID OG UTVIKLING – FAGOMRÅDET

Fagområdet i denne sammenheng peker tilbake på de ulike arbeidsrettede tiltak vi driver for NAV, 
eierkommunene, de sosialfaglige og metodiske virkemidlene vi tar i bruk for å nå målsettingene med de 
ulike tiltakene.
I 2018 fikk vi tildelt 5 nye VTA plasser av NAV og disponerer nå totalt 115 plasser. De andre tiltakene forble 
uendret i størrelse. Søkerlistene til tiltakene på over 30 navn viser uansett at etterspørsel etter tilbudene 
er stigende.  Mot slutten av året var vi med på et landsomfattende arrangement – «Årets viktigste 
frokost» - hvor målsetningen var å vise overfor lokale og statlige myndigheter at behovet for flere  
tilrettelagte arbeidsplasser er stort.

AFT - Arbeidsforberedende trening, 30 tiltaksplasser
Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, kartlegging, karriereveiledning, arbeidsutprøving,  
arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke deltakeres muligheter til å skaffe seg arbeid 
i ordinære bedrifter. For deltakere som har behov for arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet 
arbeidsmiljø, gir vi et tilbud om arbeidstrening i en av våre avdelinger på Sandnes Pro-Service, før 
arbeidstrening ute i ordinær bedrift. Vi har gjennom mange års erfaring opparbeidet oss et stort 
kontaktnett av bedrifter. I løpet av 2018 har ca 70% av våre tiltaksdeltakere til enhver tid vært i 
arbeidstrening ute i ordinære bedrifter.

AFT - Vilje Viser Vei, 10 tiltaksplasser
AFT-VVV er et lavterskel arbeidstreningstilbud som kan tilbys mennesker med psykiske helseutfordringer 
hvor fremtidig deltakelse i ordinært arbeidsliv er en overordnet målsetting. 

AFT - Vilje Viser Vei – gård - 6 tiltaksplasser
I et samarbeid med Tryggvi Islandshestgård tilbys deltakerne tilbud om arbeidstrening relatert til  
dyrehold i tillegg til ulike typer vedlikeholdsarbeid, vedproduksjon, blomster- og grønnsaksproduksjon.  

AFT - Vilje Viser Vei- bedrift - 4 tiltaksplasser
Arbeidstreningsarenaene for deltakere i VVV - bedrift foregår i de ulike produksjonsavdelingene i  
bedriften.  

Resultater/Formidling til arbeid
Våre samlede resultater i AFT og AFT Vilje Viser Vei er en formidling på 42% til arbeid eller utdanning. 
Dette er et veldig godt resultat for denne målgruppen sett opp mot dagens arbeidsmarked. I AFT ble 
36% skrevet ut til arbeid eller utdanning. 33% ble etter en grundig utprøving avklart til å søke uføre. En 
viktig avklaring for både NAV og dem det gjelder.
Det er ikke resultatkrav i AFT - Vilje Viser Vei, men vi har stort fokus på arbeid og gode løsninger også der. 
Vi har aldri skrevet ut så mange til arbeid/utdanning i AFT- Vilje Viser Vei tidligere, hele 67%! Dette viser 
at mange mennesker med psykiske utfordringer profiterer godt på arbeid sammen med dyr som en start 
inn i eller tilbake til arbeidslivet. 

Brukerevaluering
Ved avslutning i tiltakene tilbyr vi alle våre deltakere muligheten til å gjennomføre vår
brukerundersøkelse. Dette i henhold til BATT (benchmarking attføring).  
Hensikten med brukerundersøkelsen BATT er å finne gode målbare indikatorer på alle deler av  
attføringsarbeidet, og kunne sammenligne seg med resten av landet. Brukerundersøkelsen er frivillig 
og anonymisert. 
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Vi vektlegger høy grad av brukermedvirkning i vår oppfølging. En snitt score på 5,3 på at deltakerne har 
fått være med på å utforme egen plan viser at dette fungerer. 

Samarbeid med NAV og andre tjenestetilbud
Vi har et daglig samarbeid med våre lokale NAV-kontor og deres veiledere. I tillegg gjennomføres det fire 
møter i året i Rådgivende utvalg for AFT og AFT- VVV. Utvalget er et bindeledd mellom NAV-tiltak, det 
lokale NAV-kontoret, Sandnes Pro-Service og brukes som en arena for informasjon, vurdering av innhold i 
tiltaket og råd i enkeltsaker. 
I tillegg har vi et nært samarbeid med det øvrige hjelpeapparat.  I utgangen av 2018 hadde 26 av 40  
deltakere oppfølgning av andre tjenester som en del av tilbakeføringen til jobb. Bl.a hos DPS,  
Mestringsenheten i Sandnes, Psykisk helse i Gjesdal kommune, SUS, LAR,  Fagteam rus, 
ATV - Alternativ til vold,  MIT- Mobilt innsats team, barnevern, fastlege, psykolog og psykiater.  

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid, 115 tiltaksplasser
I et trekantsamarbeid mellom NAV, Sandnes og Gjesdal kommune og Sandnes Pro-Service driver vi det 
arbeidsrettede tiltaket VTA. Dette er målrettet mot uføretrygdede innbyggere i gjeldende kommuner 
som kan nyttiggjøre seg og ønsker et tilrettelagt arbeidstilbud. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men 
et tilbud som det kan søkes på. Opplæring, kompetanseheving, mestring og livskvalitet er viktige  
begreper som vektlegges i den daglige tilretteleggingen.
I tillegg til de 115 tiltaksplassene har også våre eierkommuner og omkringliggende kommuner pr dags 
dato finansiert ytterligere 10 plasser, med utgangspunkt i et særskilt behov for arbeidstilbud.  
 

Arbeidsarenaene er i hovedsak knyttet til bedriftens ulike produksjonsavdelinger. I tillegg er enkelte ar-
beidstakere tilknyttet eksterne bedrifter i arbeidstrening, som oftest bedrifter i nærområdet.  
Da med oppfølging av våre arbeidsledere. Hovedlokasjonen er i våre egne lokaler på Hana og videre i 
leide lokaler i Gjesdal v/Kongeparken og i Bama sine lokaler på Skurve.

Arbeidstilbudet og hvem det er målrettet mot er regulert gjennom kravspesifikasjon fra NAV og  
bedriftens godkjente fagprosedyrer. I det daglige arbeidet har vi foruten den daglige kontakt med  
arbeidstakeren selv også utstrakt kontakt med det kommunale, fylkeskommunale og statlige  
hjelpeapparat, samt verger, for å få til en best mulig tilrettelegging. 
 

Fordeling etter hoveddiagnose 2018
Sansetap

2%

Psykisk
utviklingshemmet

46%

Påførte skader
7%

Sosiale 
tilpasningsvansker

21%

Misbruksproblem
1%

Psykiske
helseplager

23%
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Dette ut ifra en helhetlig tankegang som sier noe om at det som skjer på vår arbeidsarena har betydning 
for andre arenaer arbeidstakeren opptrer på, og motsatt.

Tilbudet er til enhver tid fullt utnyttet og siden vi pr i dag har færre tiltaksplasser enn etterspørselen  
tilsier opereres det  med søkelister. I sammenheng med VTA-tiltaket tar vi også, basert på tilgjengelig  
kapasitet, inn elever fra videregående skoler i arbeidspraksis. Dette gjelder elever som går i 3 eller 4 trinn 
og som potensielt kan tenkes å søke VTA-tiltaket senere.

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 for den enkelte. Ca 1/3 av arbeidstakerne 
arbeider fast i to ulike avdelinger gjennom en arbeidsuke.
Konkret opplæring for arbeidstakere i 2018:
 • Individuell dokumentert sikkerhetsopplæring i transport
 • Truckopplæring – teori og praksis
 • Tillitsmanns opplæring Fellesforbundet
 • Varmt arbeid (HMS)
 • Kompetansebevis sveisefag
 • Sikkerhetskurs i truckkjøring, oppfølging
 • Førstehjelpskurs
 • Matlagingskurs i samarbeid med AOF
 • Bedriftsbesøk til Norganic

TA – Tilrettelagt arbeid
Tiltaket er rettet mot personer med psykiske helseplager og er opprettet i samarbeid med, og er  
fullfinansiert av Sandnes kommune. I gjennomsnitt har 10 personer benyttet seg av tilbudet gjennom 
2018. Arbeidskontrakt signeres av deltaker, Sandnes kommune og Sandnes Pro-Service. Rammene i 
tiltaket er i hovedsak som for VTA, men regnes som et lavterskeltilbud innen psykiatritilbudet i Sandnes. 
Ønsketenkningen er at TA er klar til å ta imot når motivasjonen for arbeid hos søkeren er tilstede.

TPA – Tolk på arbeidsplassen
 TPA er en samarbeidsordning, styrt av NAV Hjelpemiddelsentral, med en døvetolk ansatt for å  
betjene tolkebehov i Sandnes Pro-Service og Attende as. For Sandnes Pro-Service er det i 2018 syv  
døve/døvblinde som benytter tiltaket. Tolkens kombinasjon av tolkefaglige og sosialfaglige kompetanse 
brukes i en helhetlig metodikk for å øke døves muligheter i arbeidslivet. Videre har den en viktig funksjon 
for å få til økt kunnskap, økt forståelse, bedre kommunikasjon og bedre arbeidsmiljø rundt de  
hørselshemmede.

RU – Rådgivende Utvalg
Det er opprettet tre ulike Rådgivende Utvalg for henholdsvis tiltakene VTA, AFT og AFT Vilje Viser Vei. RU 
er et organ som overvåker og kvalitetssikrer aktivitetene i tiltakene. RU er også et bindeledd mellom  
bedriften, kommunene og NAV. RU diskuterer og gir råd i enkeltsaker vedrørende inntak, innhold,  
oppfølging og utskriving. Personopplysninger behandles slik at opplysningenes integritet og  
konfidensialitet sikres.
En viktig sak i alle RU gjennom 2018 har vært de lange søkelistene som medfører til dels lang ventetid før 
eventuell oppstart.
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Brukerutvalg (BU) 2018.

Utvalget er et forum for tilbakemeldinger fra brukerne og deres talspersoner. Den enkeltes 
erfaring og synspunkter brukes aktivt i utvikling og organisering av bedriften. Ansattes  
representant i styret deltar på møtene i brukerutvalget.

Samarbeidet med den enkeltes nettverk bidrar til et helhetlig tjenestetilbud og at den enkeltes 
ressurser blir sett og tatt i bruk. 

   BU
Leder    Jan B Jakobsen
Medlemmer  Ingrid Postholm
   Jan Pettersen
   Marit Tjemsland
   Hans Christian Rossavik
   Marius Guddal Mork
Leder turgruppe Tom Asle Thorstensen 
Seniorgruppen Olav Andreassen

«Når de som ikke er vant til å uttale seg blir hørt på av dem som ikke er vant til å lytte, først da kan 
vi få til grunnleggende og nødvendige endringer». ( Suzy Braye og Michael Preston-Shoot,) 

BU aktiviteter og saker det er arbeidet med i 2018.
• Arbeid og inkludering i VTA   
• Utvikling av tilbud(sosialfaglig) VTA  • Kurs/opplæring
• Strategiplan 2017-2020    - Førstehjelpskurs
• Salg Markedsføring     - Mat/ernæring
• Arbeid og Utvikling     - Dans
• Kvalitetsarbeid-eQuass      - Tegning
• Bedriftsbesøk     • Industri/brann-vern
• Kunstklubb for arbeidstakerne  • Facebook
• Seniorgruppe     • Medarbeider - arbeidsmiljøkartlegging
• Trim og turgruppe    • Seniorgruppen
• Sosiale arrangement
• Musikk kveld
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Tillitsvalgte 

En åpen og direkte dialog med tillitsvalgte er med på å sikre 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 tydelige roller 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 har 
deltatt på kurs for tillitsvalgt både lokalt og sentralt. 

Tillitsvalgte/VTA har i løpet av 2018 arbeidet med;

• Tariffavtale, Fellesforbundet (VTA)
• Lokale forhandlinger
• Arbeidsmiljø og HMS-IK tiltak
• Planlegging og gjennomføring av turer/sosiale aktiviteter
• Opplæring
• Gjennomført valg av tillitsvalgte og ansattes representant til styre 

Kompetanseutvalg ved Sandnes Pro-Service 2018. 
Kompetanseutvalget kartlegger og planlegger opplæring innenfor vedtatte rammer. Planlegging 
og prioritering av opplæring skjer i et nært samarbeid med den enkelte og ansattes  
representanter. 

Kartlegging av den enkeltes ønske om opplæring/kurs/konferanser gjøres i forbindelse med  
medarbeidersamtalene og utarbeidelser av aktivitetsplaner.

Kompetanseheving 2018

Sandnes Pro-Service arbeider aktivt for å styrke kompetansen på strategiske og sentrale felter. 
Dette gjøres både gjennom rekruttering og stimulering av egne medarbeidere til å videreutvikle 
egen kompetanse gjennom opplæring. Godt kvalifisert medarbeidere utfører gode og riktige 
tjenester på en kvalitativ og effektiv måte i alle deler av organisasjonen.
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      Gjennomført
Lederopplæring    IA– div. kurs 
      Lønn-regnskap
Drift- og produksjon    Instruert personell
      Brannvernlederkurs
      Varmt arbeid
      Sikkerhetskurs truck
Karriereveiledning,     Fagdag - å leve med utviklingshemming/autisme. 
metodeopplæring.     Sårbarhet, utfordringer og muligheter. Ved 
      nevropsykolog Elisabeth Wigaard

      Kognitive belastninger og hva det vil si å leve med 
      utviklingshemming. Downs syndrom. 
      Autismespekteret. NAKU film om utviklingshemming. 
      Forskning og brukermedvirkning (ViD. Psykiatridagene
Helse-sikkerhet    Førstehjelpskurs
      HMS-IK opplæring
      Nye databehandlingsavtaler, personvern og digitalisering
Konferanser - messer    Inkluderende Kommune konferanse i Bergen
      ASVL-fagkonferanse
      FOLK 2018: Lederkonferansen der medarbeideren er i  
      sentrum
Salgs-markedsføring    Div. frokostseminar Sandnes og Gjesdal, 
      Næringsforeningen i Stavanger-regionen 
      Bruk av sosiale media
Fellesarrangement     Personalsamling / Utsikten
      Samarbeid, kreativitet og innovasjon med 
      styrkebasert utvikling av mennesker og 
      organisasjoner. v/ Elisabeth Østbø Rasmussen 
      grunder av Trivselsagentene og toppledernettverket  
      “The Leaders”

Den viktigste ressursen i Sandnes Pro-Service er godt kvalifiserte medarbeidere i alle deler av 
organisasjonen. 
Alle ansatte har deltatt/fått tilbud om kurs/opplæring i løpet av 2018. 

Sosiale medier  

Sandnes Pro-Service har i løpet av høsten 2018 oppgradert og styrket profileringer på sosiale 
medier/nettsteder. Målet er å kommunisere tydeligere bredden innen produksjon og  
arbeidstilbud.  Bevissthet rundt personvern, billedbruk, tekst og kommentarer følger bedriftens 
etiske prinsipper. Gjennom filmer, bilder og beskrivelser på sosiale medier, viser vi bedriftens 
mangfold og visjon.   ”Vi skaper muligheter, uavhengig av forutsetninger!”
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