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VI SKAPER MULIGHETER UAVHENGIG AV FORUTSETNINGER

Sandnes Pro-Service AS - Vi skaper muligheter uavhengig av forutsetninger.
Vår visjon springer ut fra et ønske om å gi den enkelte mulighet til å realisere sitt potensial gjennom å
skape muligheter uavhengig av forutsetninger. Vi er en lokal produksjonsbedrift som utfører
tjenester og oppdrag for næringslivet i regionen. Oppdragene utføres av arbeidstakere som har
behov for et tilrettelagt arbeidstilbud. Som en tiltaksarrangør for NAV har vi fokus på særlig to typer
tiltak, varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT).

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø for alle våre 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 opptatt av å sette tydelige fokus og utvikle bedriften for å møte
morgendagens utfordringer. 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 2019 levert solide resultater, både økonomiske og ovenfor vår oppdragsgiver
NAV. Vi har fått god erfaring med AFT tiltaket og se 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 aktivitet-
sområdene våre. Vi må i tiden fremover fortsette å være markedsorientert. Vi må sikre at vi har aktiviteter 
som gir de riktige mulighetene for tilrettelegging for våre arbeidstakere samt vil være relevante for nær-
ingslivet i fremtiden. Vi vet at næringslivet endrer seg raskt og er preget av digitalisering og automatiser-
ing. 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 2019 var kr 62,5 mill., mot kr 59,3 mill. året før. De ulike arbeidsmarkedstiltakene
gav en driftsinntekt i 2019 på kr 34,7 mill., mot kr 33,6 mill. i 2018. Inntektene fra salg av varer og
tjenester gav en inntekt i 2019 på kr 27,5 mill. mot kr 25,3 mill. i 2018.
Det regnskapsmessige resultatet i 2019 var kr 1 762 266.
Solide økonomiske resultater gir oss muligheter og handlefrihet til investeringer og fremtidig vekst.

Hana, april 2020

Jan Erik Jacobsen
Adm. Direktør
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ARBEID OG UTVIKLING – DRIFTSAVDELINGENE

Bedriftens ulike produksjonsavdelinger er et viktig fundament for at vi kan drive ulike arbeidsrettede 
tiltak for NAV og eierkommunene Sandnes og Gjesdal. Gjennom et mangfold av ulike typer 
produksjons aktiviteter og arbeidsoppgaver har vi anledning til å gi våre tiltaksdeltakere en individuell 
tilrettelagt arbeidshverdag, ut fra deres funksjonsnivå og personlige mål. Arbeidshverdagen gir mulighet 
for deltakelse i en verdiskapende produksjon, læring, arbeidstrening, trivsel og økt livskvalitet for den 
enkelte.

Samtidig er produksjonsavdelingene en forutsetning for, og viktig bidragsyter til, bedriftens økonomiske
fundament gjennom salg av ulike varer og tjenester. 

Et overordnet mål er også at vi gjennom aktiviteten i våre ulike produksjonsavdelinger skal speile det ar-
beidsmarkedet som omgir oss til enhver tid. På den måten blir vi en bedre arbeidstreningsarena for våre 
tiltaksdeltakere og vi blir mer aktuelle som leverandør av ulike varer og tjenester.

Produksjonsavdelingen

Produksjonsavdelingen sysselsetter rundt 45 arbeidstakere og omfatter et bredt spekter av arbeidsom-
råder. Alt fra mekanisk arbeid til rengjøring i bedriftens lokaler, pakke og monteringsarbeid for ulike 
kunder, søm og skiltproduksjon.

Innenfor mekanisk arbeid har vi i 2019 stort sett forholdt oss til etablerte kunder som f.eks. Kverneland, 
Uphanging med flere. Det ble i løpet av året investert i en ny CNC styrt fres for å øke muligheter og kapa-
sitet for oppdrag.

Team Vask, vår interne rengjøringsgruppe, overtok rengjøringsansvaret for Skippergt 121 i 2019. Det 
betyr at de nå har rengjøringsansvaret for hele bygningsmassen på Hana.

I 2019 startet avdelingen med pakking av glutenfrie og økologiske melblandinger for Norganic. Ellers har 
det i hovedsak også her vært etablerte kunder som har gitt oss oppdrag.
Innen området søm har vi i løpet av året startet opp med å produsere en del gjenbruksprodukter for salg.
Bl.a. handlenett og grillvotter. 

Skiltproduksjonen retter seg hovedsak mot en fast kunde, men det har i løpet av året blitt gjort noe 
markedsarbeid for å finne nye oppdragsgivere.
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Treavdelingen

Tre avdelingen gir et arbeidstilbud til rundt 25 arbeidstakere og de betjener både privatkunder og
bedriftskunder. Boder, rastebenker, blomsterkasser, hagemøbler, transportkasser, små kasser, spesial-
paller, m.m. viser litt av produktspekteret. I tillegg monterer vi møbler for Ikea og presser sponballer. Et 
spennende oppdrag i 2019 har vært å bygge spesialtraller for Aero Norway til bruk under vedlikehold av 
fly motorer. Avdelingen var representert med en stand på Ute og Fritidsmessen i Stavanger mars 2019.

Fruktavdelingen

Hovedproduktet er salg av jobbfruktkurver i ulike størrelser til bedriftsmarkedet. Her har 2019 vist en 
positiv utvikling ved at vi fikk en økning i omsetning på 7,6 % i forhold til 2018. I 2019 pakket vi totalt 
72.515 jobbfruktkurver. Her har aktiv markedsføring og kundeoppfølging vært viktige innsatsfaktorer.
I tillegg pakkes det en del økologiske matvarer for Norganic i fruktavdelingen.

Avdelingen har også påtatt seg oppgaven med å vaske handlekorger for lokale matvarebutikker.
På Skurve drifter avdelingen et oppdrag for Bama i deres lokaler hvor de pakker frukt og grønnsaker i 
mindre forpakninger. De pakker også frukt og grønnsaker for Matvareexpressen – et firma som leverer til 
skoler, barnehager, kantiner, m.m.

Pakkeavdelingen Ålgård 
Pakkeavdelingen sysselsetter rundt 25 arbeidstakere og hovedoppdraget har vært å pakke bokpakker for
ulike barnebok klubber. Denne produksjonen avvikles i løpet av våren 2020. Videre pakker og merker de 
en mengde ulike økologiske matvarer for Norganic. 
Eksempelvis krydder, tørket frukt, nøtter, erter, frø, kokosblomst sukker, m.m.
Her vaskes også bedriftens arbeidstøy i et eget lite vaskeri.
Til slutt kan nevnes at de drifter oppdraget med å kjøre internpost for Sandnes kommune. 
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Avdeling Fellestjenester

Fellestjenester sysselsetter rundt 28 arbeidstakere og har som hovedoppgave å kjøre ut fruktkurver til
abonnenter i distriktet. Videre henter og bringer de varer til og fra de øvrige avdelingene i bedriften.
Avdelingen sørger også for at arbeidstakere som skal til Skurve blir transportert til og fra Hana.
Kantinen som sørger for god og næringsrik mat til ansatte sorterer under Fellestjenester.
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RESULTATREGNSKAP
 
  Note 2019 2018

 Salgsinntekt   27 511 549  25 338 669
 Driftstilskudd stat  26 924 700 26 018 592
 Driftstilskudd kommune  7 750 722  7 601 891
 Leieinntekter  265 035  254 907
 Annen driftsinntekt  17 120  44 040
 SUM DRIFTSINNTEKTER  62 469 126  59 258 099

 Varekostnad  11 082 440  10 002 701
 Lønnskostnad 3  37 805 419  36 211 765
 Ordinære avskrivninger 6  1 913 300  1 716 707
 Annen driftskostnad 3  10 046 345  9 469 401
 SUM DRIFTSKOSTNADER  60 847 504  57 400 573
 
 DRIFTSRESULTAT  1 621 622  1 857 526
 Renteinntekt  172 332  134 832
 Rentekostnad  0  0
 Annen finanskostnad  31 989  35 354
 RESULTAT AV FINANSPOSTER  140 643  99 479
 
 ORDINÆRT RESULTAT  1 762 266  1 957 005

 ÅRSRESULTAT  1 762 266  1 957 005
 Overføringer:
 til annen egenkapital 2  1 762 266  1 957 005
 SUM OVERFØRINGER  1 762 266  1 957 005
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BALANSE PR. 31.12
 
 EIENDELER
  Note  2019  2018

 Tomter og bygninger  6  27 122 500 24 365 025
 Maskiner og anlegg  6  4 706 236  3 769 771
 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER   31 828 736  28 134 796

 Pensjonsmidler  9  9 329 497  9 227 989
 Egenkapitaltilskudd KLP   1 473 332  1 473 332
 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER  10 802 829  10 701 321
 
 SUM ANLEGGSMIDLER   42 631 565  38 836 117

 Varebeholdning  5  967 357  1 040 547
 SUM VARER OG ANNEN BEHOLDNING   967 357  1 040 547

 Kundefordringer  4   2 622 867  3 312 385
 Andre kortsiktige fordringer   2 895 088  2 727 106
 SUM FORDRINGER   5 517 955  6 049 491

 Bankinnskudd og kontanter  8  8 980 401  10 095 574
 SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER   8 980 401  10 095 574

 SUM OMLØPSMIDLER   15 465 713  17 185 613

 SUM EIENDELER   58 097 278  56 021 729
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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 2019  2018
 Aksjekapital  2, 7  120 000  120 000
 Overkurs  2  830 000  830 000
 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL   950 000  950 000
 
 Annen egenkapital  2  47 573 598  45 811 332
 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL   47 573 598  45 811 332
 
 SUM EGENKAPITAL   48 523 598  46 761 332
 
 Leverandørgjeld   2 007 389  1 789 885
 Skyldig offentlige avgifter   3 015 183  2 909 667 
 Annen kortsiktig gjeld   4 551 108  4 560 845
 SUM KORTSIKTIG GJELD   9 573 680  9 260 397
 
 SUM GJELD   9 573 680  9 260 397
 
 SUM GJELD OG EGENKAPITAL   58 097 278  56 021 729

Sandnes, 02 .04.2020
Styret i Sandnes Pro-Service AS

Ingunn Sinnes
styremedlem

Jan Erik Jacobsen
daglig leder
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

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 45 811 332 46 761 332
 Årsresultat   1 762 266 1 762 266
 Egenkapital 31.12. 120 000 830 000 47 573 598 48 523 598
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Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

 Lønnskostnader   2019  2018
 Lønninger  29 668 425 29 034 145
 Arbeidsgiveravgift   4 566 435  4 480 433
 Pensjonskostnader   2 594 729    2 604 789
 Andre ytelser   975 830 65 715
 Sum   37 805 419  36 185 083

 Gjennomsnittlig antall årsverk: 
 Administrasjon og ledelse   40,5  41 
 Yrkeshemmede   123  98 

 Ytelser til ledende personer   Daglig leder  Styre
 Lønn   1 102 769  245 000
 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
Selskapet er pålagt obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Sel-
skapet har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til denne lov. 

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2019 utgjør NOK 61 500 for revisjon og NOK 12 600 for andre
tjenester. Beløpene er ekskl. mva

Note 4 Kundefordringer
   2019  2018
 Kunder til pålydende    2 672 867  3 362 385 
 Avsatt til delkredere   -50 000  -50 000
 Sum   2 622 867  3 312 385
 Spesifikasjon av tap på kundefordringer:
 Årets konstaterte tap   9 218  20 975 
 Endring avsetning delkredere   0  0
 Mottatt på tidligere avskrevne fordringer   -1 600  -4 788 
 Sum   7 618  16 187 

Note 5 Vurdering av varebeholdning
Råvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ferdigvarer er vurdert til
utsalgspris minus avanse.
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Note 6 Driftsmidler

  Tomt Bygg Driftsløsøre Totalt
 Anskaffelseskost 01.01 6 705 418 34 365 180 10 947 368 52 017 966
 Tilgang 3 639 275  1 967 966 5 607 241
 Avgang -0 -0 -0 0
 Anskaffelseskost 31.12 10 344 639 34 365 180 12 915 334 57 625 207
 Akkumulerte avskrivninger 31.12 -0 -17 587 373 -8 209 097 -25 796 470
 Balanseført verdi 31.12 10 344 693 16 777 807 4 706 237 31 828 737

 Årets avskrivninger 0 881 800 1 031 500 1 913 300
 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 1 275 166.
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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.

   2019  2018 
 Årets pensjonsopptjening  39 566  213 824 
 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen  1 468 127  1 360 425 
 Avkastning på pensjonsmidler  -2 338 699  -2 234 332 
 Amortisering av estimatavvik  0 0 
 Netto adm. kostnader  156 964  138 618 
 Arbeidsgiveravgift  -95 040  -73 527 
 Resultatført nettoforpliktelse levealdersjustering 0 0 
 Resultatført planendringseffekt  775 227 0 
 Resultatført aktuarielt tap  671 986  658 479 
 Netto pensjonskostnad inkl. i lønnskostnad  678 131  63 487 
 
 Beregnet pensjonsforpliktelser  -53 669 039  -57 720 972
 Pensjonsmidler (til markedsverdi)  55 326 779  55 666 226 
 Påløpte pensjonsforpliktelser eks aga  1 657 740  -2 054 746 
 Arbeidsgiveravgift  233 741  -289 719 
 Påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga   1 891 481  -2 344 465
 Ikke resultatført virkning av estimatavvik  7 438 016  11 572 454
 Netto pensjonsmidler  9 329 497  9 227 989

 Økonomiske forutsetninger:
 Forventet avkastning  3,80 %  4,30 %
 Diskonteringsrente  2,30 %  2,60 % 
 Lønnsregulering  2,25 %  2,75 %
 G-regulering  2,00 %  2,50 % 
 Regulering av løpende pensjon  1,24 %  1,73%

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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Note 10 Hendelser etter balansedagen
Selskapets virksomhet forventes å få en negativ påvirkning fra utbruddet av coronaviruset
(COVID-19). Selskapet har iverksatt tiltak for å motvirke effektene av dette. De totale
økonomiske konsekvensene er usikre. Selskapet følger de løpende nasjonale retningslinjene
knyttet til håndteringen av utbruddet. Styret er av den oppfatning at selskapets tiltak i
kombinasjon med selskapets finansielle situasjon gjør at selskapet er godt rustet til å møte den
situasjonen som har oppstått, og årsregnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt
drift.

KONTANTSTRØMSOPPSTILLING
   2019 2018
 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
 *)Tilført fra årets virksomhet  3 571 058 2 709 474
 Endring i varelager  73 190 244 257
 Endring i kundeforhold  689 518 -193 539
 Endring i leverandørgjeld  217 505 -208 951
 Endring i andre tidsavgrensningsposter  -62 203 -290 445
 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 492 068 2 260 769
 
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 Salg aksjer  0 0
 Solgt varige driftsmidler (salgssum)  0 44 040
 Investering i varige driftsmidler  -5 607 241 -2 960 522
 Netto kontantstrømmer fra invest.aktiviteter -5 607 241 -2 916 482
 
 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
 Netto endring av langsiktig gjeld  0 0
 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0
 
 Netto endring av likvider  -1 115 173 -655 686
 Likviditetsbeholdning 01.01  10 095 574 10 751 260
 Likviditetsbeholdning 31.12  8 980 401 10 095 574
 
 *)
 Årets resultat  1 762 266 1 957 005
 Endring pensjonsforpliktelser  -101 508 -920 198
 Gevinst ved salg driftsmidler  0 -44 040
 Tap ved salg driftsmidler  0 0
 Ordinære avskrivninger  1 913 300 1 716 707
 Tilført fra årets virksomhet  3 574 058 2 709 474 
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ÅRSMELDING 2019

Årsmelding 2019

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.

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 2019 var kr 62,5 mill., mot kr 59,3 mill. året før. De ulike arbeidsmarkedstiltakene
gav en driftsinntekt i 2019 på kr 34,7 mill., mot kr 33,6 mill. i 2018. Inntektene fra salg av varer og
tjenester gav en inntekt i 2019 på kr 27,5 mill. mot kr 25,3 mill. i 2018.

Bedriften har et godt arbeidsmiljø. Det var i 2019 et sykefravær blant ordinært ansatte på 5,9 %.
Dette var fordelt med 7,1 % for kvinner og 4 % for menn. Korttidsfraværet er veldig lavt,
kun 0,9 %. Totalfraværet er ned fra 6,0 % i 2018.

Per 31.12.2019 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.

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 og under endring. Vi må være endringsdyktige og er
avhengige av enklere oppgaver og aktiviteter som kan tilfredsstille behovene til en tilrettelagt
arbeidsplass. Vi ønsker 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. Digitalisering
og automatisering endrer samfunnet og vi kan ikke utføre de samme oppgavene i fremtiden som vi
gjør i dag.

Selskapet kan etter vedtektene ikke dele ut utbytte. Hele overskuddet på kr 1 762 266 foreslås
overført til annen egenkapital.

Sandnes, 02.04.2020

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

Fagområdet handler i denne sammenheng om de ulike arbeidsrettede tiltak vi driver for NAV og våre
eierkommuner. Til hvert av tiltakene er det utarbeidet kravspesifikasjoner og løsningsbeskrivelser med
tilhørende prosedyrer og rutinebeskrivelser. Dette er en rettesnor for å kvalitetssikre det arbeidet som
utføres i det daglige oppfølgingsarbeidet av våre tiltaksdeltakere.

I løpet av 2019 ble bedriften resertifisert i henhold til eQuass, som er en europeisk kvalitetsstandard som 
er rettet mot bl.a. denne type virksomhet. I henhold til avtalen med NAV er bedriften forpliktet til å ha en 
slik type sertifisering.

AFT - Arbeidsforberedende trening, 30 tiltaksplasser
AFT er et arbeidsrettet tiltak for dem som er usikker på egne jobbmuligheter og som har behov for tett
oppfølging og arbeidstrening for å komme i jobb eller utdanning. Våre jobbkonsulenter vil sammen med
deltaker kartlegge muligheter på arbeidsmarkedet der målet med tiltaket er å styrke deltakers 
muligheter til å skaffe arbeid eller starte utdanning på vei mot jobb. For deltakere som har behov for en 
forsiktig oppstart tilbys arbeidstrening inne på en av våre avdelinger på Sandnes Pro Service. Dette som 
en start før arbeidstrening ute i ordinær bedrift. Vi har gjennom mange års erfaring opparbeidet oss et 
stort kontaktnett av bedrift er som vi samarbeider med når vi bistår våre deltakere på veien mot arbeid.

AFT - Vilje Viser Vei, 10 tiltaksplasser
AFT-VVV er et lavterskel arbeidstreningstilbud som kan tilbys mennesker med psykiske helseutfordringer. 
I AFT- VVV tilbys deltakerne en tilrettelagt arbeidstrening med tett individuell oppfølging over tid.
Arbeidstreningen kan foregå på Tryggvi Islandshest gård eller internt på en av våre avdelinger på 
Sandnes Pro Service. Det er et mål at de tiltaksdeltakerne som er klare for det, skal få muligheten til vid-
ere arbeidstrening i ordinært arbeidsliv. Fremtidig deltakelse i arbeidslivet er en overordnet målsetting.

AFT- Vilje Viser Vei – gård- 6 tiltaksplasser
I et samarbeid med Tryggvi Islandshestgård tilbys deltakerne arbeidstrening relatert til bl.a hest og kanin,
sauehold i tillegg til ulike typer vedlikeholdsarbeid, vedproduksjon og blomster- og grønnsaksproduks-
jon.

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

Resultater/Formidling til arbeid
Vi leverte i 2019 svært gode resultater i begge tiltak.
I AFT skrev vi ut hele 52% av deltakerne til arbeid/utdanning, noe som er over målkravet til NAV som er 
sattpå 50%. Av de 48% av deltakerne som ikke ble formidlet til arbeid ble 22% personer skrevet ut av 
tiltaket grunnet sykdom/behandling/andre løsninger og 26% av deltakerne ble etter grundig utprøving 
avklart til å søke uføre. 

I AFT VVV ble formidlingstallet 50% til arbeid og de resterende søkte uføre eller hadde behov for behan-
dling før videre arbeidsutprøving. Det er ikke målkrav i VVV da det er et lavterskeltilbud. Våre resultater 
viser at mange mennesker med psykiske helseutfordringer profiterer godt på arbeid og arbeid sammen 
med dyr som en start inn i eller tilbake til arbeidslivet
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Samarbeid med NAV
Vi har et nært samarbeid med våre lokale NAV kontor, noe som er essensielt for å få til gode løsninger for
den enkelte deltaker. Det gjennomføres fire møter i året i Rådgivende utvalg AFT og AFT- VVV. 
Utvalget er et bindeledd mellom NAV tiltak, det lokale NAV kontoret og Sandnes Pro Service. Det brukes 
som en arena for informasjon, innhold i tiltaket og råd i enkeltsaker. Utover samarbeid med NAV har vi 
tett samarbeid med det øvrige hjelpeapparat.

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid, 115 tiltaksplasser
Sandnes Pro-Service har 115 NAV finansierte tiltaksplasser i Varig Tilrettelagt Arbeid. Det er et
arbeidsrettet tilbud som er målrettet mot uføretrygdede innbyggere i Sandnes og Gjesdal kommune.

VTA er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud som det kan søkes på og hvor inntak vurderes ut ifra
et rammeverk som er utarbeidet av NAV. Opplæring, kompetanseheving, mestring og livskvalitet er
viktige begreper/innhold som vektlegges i den daglige tilretteleggingen for tiltaksdeltakerne.

I tillegg til de statlig finansierte VTA plassene har også eierkommunene og omkringliggende
kommuner finansiert ytterligere 10 plasser ut ifra særskilte behov for arbeidstilbud.

Arbeidsarenaene er i all hovedsak knyttet til bedriftens ulike produksjonsavdelinger som er omtalt
tidligere i dette dokumentet. Altså på Hana, Ålgård og i Bama sitt anlegg på Skurve industriområde. I
tillegg er enkelte arbeidstakere utplassert i eksterne bedrifter for arbeidstrening, som oftest bedrifter
i nærområdet.

Arbeidstilbudet er regulert gjennom NAV sin Kravspesifikasjon for VTA og bedriftens
gjennomarbeidede fagprosedyrer. Kravspesifikasjonen fra NAV ble endret i løpet av året, og som
følge av det har vi tilpasset vår løsningsbeskrivelse for tiltaket i henhold til nye krav.
I det daglige har vi foruten den jevne kontakten med arbeidstakeren selv også utstrakt samarbeid
med det kommunale, fylkeskommunale og statlige hjelpeapparat, samt verger, for å få til en best
mulig tilrettelegging og gjennomføring av arbeidstilbudet.
Tilbudet har til enhver tid vært fullt utnyttet i 2019 og det opereres derfor med søkelister for inntak.
13 arbeidstakere sluttet i tiltaket i løpet av 2019, som også betyr at 13 nye fikk starte opp.
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Opplæringstiltak for arbeidstakere i 2019:
• VID, Vitenskapelige høgskole – seminar om valgdeltakelse for utviklingshemmede
• Bama jobb frukt skole
• Førstehjelpskurs
• Kompetansebevis i sveisefag
• Truckopplæring/ teori og praksis
• Sikkerhetskurs
• Tillitsmannsopplæring Fellesforbundet

Det har i 2019 vært gjennomført studietur/bedriftsbesøk for grupper av arbeidstakere og ansatte til:
• Bedriftene IVekst, Larvik og Pro Flex AS, Arendal
• Lervik sykehjem og Toma kjøkken
• Produksjonsavdelingen på Sandnes Ullvarefabrikk
• Vindusfabrikken Gilja Tre

For øvrig kan vi nevne at vi i løpet av 2019 inviterte politikere og administrativt ansatte i
eierkommunene og medlemmer i NFU til «Årets viktigste frokost». Et landsomfattende arrangement
for å sette fokus på behovet for flere VTA tilbud til utviklingshemmede.
Vi valgte også å markere verdens dagen for Downs syndrom – Likeverd og Mangfold – gjennom ulike
markeringer på bedriften.

TA – Tilrettelagt Arbeid, 9 tiltaksplasser
Tiltaket er rettet mot personer med psykiske helseplager som kan nyttiggjøre seg et tilrettelagt
arbeidstilbud. Tiltaket er opprettet i samarbeid med Sandnes kommune, som også fullfinansierer
tilbudet. 10 personer har benyttet seg av tilbudet gjennom 2019. Rammene for tiltaket er i hovedsak
som for VTA, men regnes som et lavterskeltilbud på den måten at når det er en ledig plass skal det
være ubyråkratisk å komme i gang og gi større rom for individuelle tilpasninger med hensyn til
arbeidstid.

Skoleelever
Sandnes Pro-Service tilbyr praksisplasser til elever fra videregående skoler som på sikt kan tenkes å
benytte seg av et VTA tilbud. Praksisen skal kunne gi et innblikk i bedriftens virksomhet når det
gjelder egen læring og utføring av arbeidsoppgaver. Dette retter seg mot avgangselever i 3-4 skoleår.
For å sikre at elevene får utbytte av praksisen legges det opp til et systematisk og målrettet arbeid.

I 2019 har det vært 11 elever med opplæringsavtale fra 3./4.klasse fra fire ulike videregående skoler.
I tillegg har vi tatt imot 6 elever i arbeidsuke fra ulike ungdomsskoler.

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 har det i 2019 vært
6 døve/døvblind som har benyttet seg av tilbudet. Tolkens kombinasjon av tolkefaglig og sosialfaglig
kompetanse brukes i en helhetlig metodikk for å øke døves muligheter i arbeidslivet. Videre har
tolken en viktig funksjon for å få til økt kunnskap, økt forståelse, bedre kommunikasjon og bedre
arbeidsmiljø mellom de hørselshemmede og deres hørende kollegaer
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Opplæringstiltak for arbeidstakere i 2019:
• VID, Vitenskapelige høgskole – seminar om valgdeltakelse for utviklingshemmede
• Bama jobb frukt skole
• Førstehjelpskurs
• Kompetansebevis i sveisefag
• Truckopplæring/ teori og praksis
• Sikkerhetskurs
• Tillitsmannsopplæring Fellesforbundet

Det har i 2019 vært gjennomført studietur/bedriftsbesøk for grupper av arbeidstakere og ansatte til:
• Bedriftene IVekst, Larvik og Pro Flex AS, Arendal
• Lervik sykehjem og Toma kjøkken
• Produksjonsavdelingen på Sandnes Ullvarefabrikk
• Vindusfabrikken Gilja Tre

For øvrig kan vi nevne at vi i løpet av 2019 inviterte politikere og administrativt ansatte i
eierkommunene og medlemmer i NFU til «Årets viktigste frokost». Et landsomfattende arrangement
for å sette fokus på behovet for flere VTA tilbud til utviklingshemmede.
Vi valgte også å markere verdens dagen for Downs syndrom – Likeverd og Mangfold – gjennom ulike
markeringer på bedriften.

TA – Tilrettelagt Arbeid, 9 tiltaksplasser
Tiltaket er rettet mot personer med psykiske helseplager som kan nyttiggjøre seg et tilrettelagt
arbeidstilbud. Tiltaket er opprettet i samarbeid med Sandnes kommune, som også fullfinansierer
tilbudet. 10 personer har benyttet seg av tilbudet gjennom 2019. Rammene for tiltaket er i hovedsak
som for VTA, men regnes som et lavterskeltilbud på den måten at når det er en ledig plass skal det
være ubyråkratisk å komme i gang og gi større rom for individuelle tilpasninger med hensyn til
arbeidstid.

Skoleelever
Sandnes Pro-Service tilbyr praksisplasser til elever fra videregående skoler som på sikt kan tenkes å
benytte seg av et VTA tilbud. Praksisen skal kunne gi et innblikk i bedriftens virksomhet når det
gjelder egen læring og utføring av arbeidsoppgaver. Dette retter seg mot avgangselever i 3-4 skoleår.
For å sikre at elevene får utbytte av praksisen legges det opp til et systematisk og målrettet arbeid.

I 2019 har det vært 11 elever med opplæringsavtale fra 3./4.klasse fra fire ulike videregående skoler.
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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 har det i 2019 vært
6 døve/døvblind som har benyttet seg av tilbudet. Tolkens kombinasjon av tolkefaglig og sosialfaglig
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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 kvalitet sikrer aktivitetene i tiltakene. RU er også et bindeledd mellom bed-
riften, kommunene og NAV. RU diskuterer og gir råd i enkeltsaker som gjelder inntak, innhold, oppfølging 
og utskriving. Personopplysninger behandles slik at opplysningenes integritet og konfidensialitet sikres.

HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET – HMS-IK

Alle på Sandnes Pro-Service skal oppleve at de har et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel, helse og
personlig utvikling.

Sandnes Pro-Service utfører et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i
virksomheten, dette gjøres i samarbeid med medarbeiderne og deres tillitsvalgte.
Sandnes Pro-Service har fokus på forbedringsarbeidet av det systematiske HMS-arbeidet, samt
oppfølging av vernerunder og årlige aktivitetsplaner. Forbedringsarbeidet blir fulgt opp og
dokumentert i bedriftens AMU.

EQUASS , er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon.
Bedriften gjennomførte en ny resertifisering våren 2019 og som nå gjelder frem til 2022.

EQUASS-sertifiseringene garanterer at det foreligger tilfredsstillende resultater iht de ulike
kvalitetsprinsippene i EQUASS, og at kravene som er beskrevet i «European Quality Framework for
Social Services» er oppfylt.

Kvalitetssikring er en naturlig del av arbeidshverdagen, bedriftens tiltak/mål/resultat gjennomgås
jevnlig med evalueringer og korrigeringer. I samarbeid med ansatte og deres representanter arbeides
det målrettet med forebygging, bevissthet og forbedringstiltak.

Samko BHT er bedriftens leverandør av bedriftshelsetjeneste, og bistår og deltar på AMU-møter og
vernerunder. Det er i løpet av 2019 blitt gjennomført; arbeidshelseundersøkelser, opplæring i bruk
og vedlikehold av verneutstyr, støv- og støymåling, førstehjelpskurs (HLR og kuttskader) og
dokumentert bistand i bedriftens HMS-arbeid.

Bedriftens HMS-IK system evalueres årlig og er en del av grunnlaget for utarbeidelse av de detaljerte
aktivitetsplaner innen in dustrivern, IA og HMS-IK.

Brukerutvalg (BU) 2019. 

BU
Leder    Jan B Jakobsen
Medlemmer  Ingrid Postholm
   Olav Andreassen
   Marit Tjemsland
   Hans Christian Rossavik
   Marius Guddal Mork
Leder turgruppe Tom Asle Thorstensen 
Seniorgruppen Jan Pettersen
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Brukerutvalget er med på å styrke arbeidstakernes/tiltaksdeltakernes stilling og innflytelse ved å
skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og påvirkning. Dette bidrar til et helhetlig
tjenestetilbud og til at den enkeltes ressurser blir sett og tatt i bruk. 
Brukerutvalgets arbeid tar utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer. 

Brukerutvalget ved Sandnes Pro-Service skal:
• sørge for at brukernes erfaringer og synspunkter brukes aktivt i utviklingen av Sandnes Pro-
Service sitt arbeids- og attføringstilbud
• ta initiativ i saker som har betydning for de som har et tilbud i Sandnes Pro-Service
• komme med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid
• være forum for tilbakemeldinger fra brukerne og deres talspersoner
Ansattes representanter i styret deltar på møtene i brukerutvalget.

BU aktiviteter og møteplan 2019
• Drift-produksjon i VTA                       • Bedriftsbesøk
• Faglig tilbud-tiltak                               • Industrivern/Brannvern
• Strategiplan 2019-2020                     • Sosiale medier/Facebook
• Salg Markedsføring                             • Kurs/opplæring
• Arbeid og Utvikling                             • Medarbeider - arbeidsmiljøkartlegging
• Kvalitetsarbeid-eQuass                       • Seniortreff
• Kunstforening

Tillitsvalgte
Samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte fremmer medvirkning, involvering, resultatoppnåelse 
og bidrar til å sikre og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Tillitsvalgte i bedriften har et tett 
samarbeid med lokallaget (Fellesforbundet Sandnes og Omegn) og har deltatt på en rekke kurs
for tillitsvalgt. I januar 2019 ble Øystein Nygaard valgt som ny hovedtillitsvalgt fra 
Fellesforbundet og i forbindelse med dette skifte takket han Jan Berner Jacobsen for hans 
store innsats over flere år. Det er en krevende og svært viktig rolle å være bindeleddet 
mellom ansatte og arbeidsgiver.

Hovedtillitsvalgte har også vært styremedlem i Fellesforbundets avdeling 44, og delegat til
Fellesforbundets Landsmøte. Tillitsvalgte/VTA har i løpet av 2019 arbeidet med;
• Tariffavtale, Fellesforbundet (VTA)
• Lokale forhandlinger
• Arbeidsmiljø og HMS-IK tiltak
• Planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter
• Opplæring
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Kompetanseheving 2019
Den viktigste ressursen i Sandnes Pro-Service er godt kvalifisert medarbeidere i alle deler av
organisasjonen. Opplæring og kompetanseheving skal skje i samarbeid med den enkelte og 
ansattes representanter.

Kompetanseutvalget kartlegger og planlegger opplæring innenfor vedtatte rammer.
Kartlegging av den enkeltes ønske om opplæring/kurs/konferanser gjennomføres i forbindelse 
med utarbeidelser av aktivitetsplaner og medarbeidersamtalene.

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 kvalifiserte medarbeidere utfører gode og riktige 
tjenester på en kvalitativ og effektiv måte i alle deler av organisasjonen.

Prioriterte kompetanseområder for 2019 har vært:
- Fagdag                                                      - EQUASS (nytt opplegg)
- Personalsamling                  - IA (Ny IA avtale 2019)
- Varmt arbeid                    - Epilepsi (internkurs)
- Økonomi/regnskapsforståelse           - Truckførerkurs - HMS/Internkontroll
- Personvernloven (GDPR) /taushetsplikt          - Diagnoseforståelse (case-veiledning)
- AdOpus (VTA)         - Instruert personell
- Førstehjelp          - «Psykiatri»
- Salg/markedsføring         - Prosjektarbeid
- Kosthold/ernæring        - Lønn/regnskap

Alle ansatte har deltatt/ fått tilbud om kurs/opplæring i løpet av 2019.

Sosiale medier
Sosiale medier gir muligheter til å dele positiv informasjon om bedriften og er en
kommunikasjonsform som gjennom bilder og korte beskrivelser kan vise bedriftens mangfold,
produkter og tjenester vi leverer.
Sandnes Pro-Service har i 2019 oppgradert og oppdatert deler av våre sosiale medier/internett.
Det er viktig at vi har dette verdiforankret ihht bedriftens etiske prinsipper og sikrer personvern
(GDPR).
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