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Det gjør oss stolte og oppriktig glade når vi kan bistå 
med å bygge mennesker opp til å mestre en  
arbeidshverdag på lik linje med alle andre. 
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Stavanger 4. mars 2021 
Ståle Johan Knutsen 
Adm. direktør

2020 har vært et positivt år for Allservice. Vi har holdt 
trykket oppe på våre hovedarbeidsområder som 
handler om mennesker i ulike faser av livet, og gitt 
disse gode opplevelser enten det har vært formidling 
til jobb eller arbeidsdager med godt innhold og gode 
hverdagsopplevelser. I 2020 besluttet vi å iverksette en 
oppgradering og rehabilitering av den ene eiendommen 
vår. Vi gleder oss stort over at det i 2022 vil stå ferdig et 
bygg som ikke bare rommer oss alle, men også vil gi oss 
lokaler som er formålstjenlige på en helt annen måte enn 
de vi har hatt frem til nå. Alle ser vi frem til første kvartal 
2022, da vi skal flytte inn i nye  
og fine lokaler. 

Også økonomisk var 2020 et godt år for Allservice AS.  
Vi legger bak oss et år med gode inntekter på alle 
områder. Vi baserer driften vår på tjeneste- og 
servicebaserte oppdrag. Valgene som ble gjort for noen 
år siden om å gå bort fra et ensidige produktfokus har 
vært positive og riktige. For oss er det viktig å være en 
samarbeidspartner og trygg leverandør til næringslivet 
rundt oss, og at vi ikke minst konkurrerer på like vilkår.  
Våre tjenester i 2020 var plastpakking, park- og 
grøntoppdrag, logistikktjenester, data og manuelle 
oppgaver knyttet til montering, bretting og liming. 

Gjennom bevisstgjøring og positiv psykologi har vi fått 
mange ut i jobb og utdanning i året som gikk. Tiltaket 
Arbeidsforberedende trening har nå fått god innpass 
i markedet, og med tiltakets sømløse egenskaper har 
det også gitt et løft for våre arbeidssøkere. Vi har her 
muligheten til å avklare og utvikle våre kandidater til å 
møte et arbeidsmarked i endring. Det gjør oss stolte og 
oppriktig glade når vi kan bistå med å bygge mennesker 
opp til å mestre en arbeidshverdag på lik linje med alle 
andre.

Varig tilrettelagt arbeid har også økende formidlingsgrad 
ut i ordinært arbeid. Det er besnærende å se 
arbeidstakere som er på full fart ut i mestring og 
arbeidsglede. Eller som vi sier hos oss: «Livsmestring for 
arbeidsmestring». Etter en noe famlende start har vi 
i 2020 fått gjennomslag for fagopplæring blant våre 
arbeidstakere i varig tilrettelagte arbeid. Det er fantastisk 
flott å se at noen går hele veien til kompetansebevis og 
fagbrev på områder som de behersker og liker  
å jobbe med. 

Det er ikke til å komme forbi at 2020 ble et annerledes 
år som ikke kan sammenlignes med noe vi har opplevd 
tidligere. Pandemien traff oss i midten av mars og har 
siden gjort at vi lever i en unntakstilstand. Mange bedrifter 
rundt oss sliter med å få driften til å gå rundt. Vi har vært 
så heldige at vi har klart å opprettholde driften nær sagt 
uavbrutt i hele året. Vi måtte riktignok stenge ned vår 
avdeling for varig tilrettelagt arbeid noen uker i mars, men 
etter det har vi vært tilnærmet fulltallige på jobb. En stor 
honnør til alle ansatte for tidlig å se alvoret i situasjonen 
og overholde gode smittevernsrutiner.  
Den samlede gevinsten ser vi at vi har oppnådd 
gjennom gode rutiner, noe som har gitt en sikker og trygg 
arbeidsplass for alle. 

Pandemien er ikke over, men la oss håpe på en 
normalisering av verden og en smittefri hverdag i  
løpet av 2021. 
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Vi arbeider etter et humanistisk og eksistensialistisk 
menneskesyn. Det betyr at vi setter mennesket i sentrum 
for arbeidet og at vi forstår mennesker som individ med 
fri vilje. Vi baserer oss på at hver enkelt har frihet til å 
ta egne valg, og selv har ansvaret for konsekvensene. 
Kandidatenes eierskap til egen prosess styrkes ved at de 
opplever tydeliggjøring av hva som forventes av dem, 
og myndiggjøring ved å være delaktige og involverte i 
tiltaksprosessen. 

Motivasjon og opplevelse av mestring påvirker resultatet 
for personer som er i omstilling og nyorientering. I 
tiltaksprosessen vil kandidatene gjøre egne erfaringer, 
være involvert i egen prosess og bidra til egne løsninger, 
samtidig som de opplever å ha støtte. Dette gir 
forutsetninger for å utvikle ny innsikt om seg selv, sine 
ressurser, muligheter og drivkrefter. Slik styrkes den 
enkeltes myndiggjøring. Brukermedvirkning anses 
ikke nødvendigvis som å være enig i vurderinger og 
refleksjoner, men vi skal gi hver enkelt rett til å mene, 
vurdere og velge selv. 

Våre veiledere jobber etter metodikker og har kunnskap 
om verktøy som bidrar til å få frem den enkelte kandidats 
ressurser, slik at evnen til å ta riktige valg og beslutninger 
styrkes. Vi tilpasser vår støtte- og motivasjonsfunksjon slik 
at alle får opplevelsen av selv å mestre. Alle kan. 

Positiv psykologi retter oppmerksomheten mot psykisk 
helse og velvære snarere enn mot psykisk lidelse og 
behandling. 

Styrkebasert veiledning handler om å lete etter styrker 
og lære av det som virker. Den nyeste forskning innen 
positiv psykologi viser sterke resultater med hensyn til 
hvorfor en styrkebasert tilgang kan være en god tilgang 
for mennesker som ønsker positiv utvikling. Kandidater må 
forstå hvilke styrker de har, og hvordan de kan bruke disse 
på den aller beste måte. De vil lære hvordan de kan se og 
understøtte sine egne styrker og verdier. 

Kandidater må forstå hvilke styrker de har, og hvordan de kan 
bruke disse på den aller beste måte. De vil lære hvordan de kan 
se og understøtte sine egne styrker og verdier. 

Våre hovedområder er:

• Kartlegging av ressurser og bistandsbehov 

• Utvikling av ressurser og mestringsopplevelser 

• Utdanning, hospitering internt og eksternt 

• Formidling til ordinært arbeid 

• Kompetansebevis/fagbrev i ulike fag 

• Motivering og trening av sosiale ferdigheter 

• Fysisk tilrettelagte arbeidsplasser og  

• Søkelys på fysisk aktivitet, kosthold og ernæring 

• Arbeidstrening til elever i videregående skoler (VTA)
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Søkelys på marked
Markedsarbeidet i 2020 ble sterkt preget av en ny Covid19-hverdag der sosiale 
sammenkomster, nettverkstreff og kundevirksomhet brått ble avlyst. For å opprettholde 
synlighet, omstilte vi oss fra fysisk kontakt til digitale kampanjer. 

I kontakt med næringslivet drar vi nytte av NHOs ringer i vannet-metodikk, som er 
basert på arbeidsgivers premisser. Ved å bli kjent med næringslivet og kartlegge reelle 
rekrutteringsbehov står vi mye sterkere i prosessen for å få rett person i rett jobb. 

Overordnede intensjonsavtaler med konsern og bedrifter har blitt inngått i løpet av året. 
Det innebærer at vi får kartlagt bedriftene i forkant av rekrutteringsbehovet og har en mer 
nøyaktig oppfatning av hva som skjer i markedet. Kommunikasjonsformen harmonerer med 
hva næringslivet er vant til.

Ved å få en kontaktperson inn mot bedriften bidrar vi til en mer profesjonell leveranse som 
gir bedriftene nytte og verdi. Vi har i løpet av året merket god effekt av markedsarbeidet som 
har blitt utført. For å ta dette arbeidet enda et steg lenger ble en ny stilling som Key Account 
Manager opprettet med tiltredelse i begynnelsen av 2021.  

Vi har et sterkt ønske om å engasjere og utfordre næringslivet, både til å forstå potensialet 
og til å ville ta en større del i inkluderingsdugnaden. Samfunnsansvar kommer å bli et helt 
avgjørende konkurransefortrinn. 

Allservice er stolt sponsor av Viking fotball med seks faste sitteplasser på tribunen. Vi har brukt 
denne arenaen til både fotballglede og nettverksarbeid. Dette var en av de arenaene som 
ble veldig annerledes etter 12. mars 2020, men vi har fortsatt samarbeidet med Viking for å 
komme frem til et nytt konsept som vil gi oss bedre tilgang til næringslivet. Konseptet har som 
målsetning om å bli lansert i 2021. 

EQuass 
Kvalitetssystemet eQuass er en kvalitetsstandard for velferdsleveranser. Allservice ble sertifisert 
for tiltaksleveranser for tre nye år i 2018. NAV har som krav til sine tiltaksleverandører at alle 
som leverer forhåndsgodkjente plasser skal ha et kvalitetssystem med ekstern revisjon.
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Vi har et sterkt ønske om å engasjere og utfordre næringslivet, 
både til å forstå potensialet og til å ville ta en større del i 

inkluderingsdugnaden. Samfunnsansvar kommer å bli et helt 
avgjørende konkurransefortrinn. 
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Varig tilrettelagt arbeid 
(VTA)               

Arbeid gir identitet, tilhørighet og kompetanse og gjør 
våre arbeidstakere til likeverdige samfunnsmedlemmer. 
Arbeid er symbol på uavhengighet og voksenliv.



11

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for en som har, eller i nær framtid forventer å få 
innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som kandidat i varig 
tilrettelagt arbeid er en arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven. Arbeidet skal bidra til å 
utvikle ressursene til den enkelte og til å kvalifisere til arbeid i ordinært arbeidsliv.

Arbeid gir identitet, tilhørighet og kompetanse og gjør våre arbeidstakere til likeverdige 
samfunnsmedlemmer. Arbeid er symbol på uavhengighet og voksenliv. En av 
hovedmålsetningene våre er at vi gjennom tilrettelegging og kvalifisering skal være med å øke 
arbeidstakernes funksjons- og mestringsevne, og ikke minst livskvalitet. Vi tilbyr fast arbeid over 
lengre eller kortere tid, og gir muligheter for hospitering i ordinært arbeid, veiledning i yrkesvalg, 
kompetansebevis i ulike fag og tilrettelegging for videre karriere.

Det har vært et spesielt år, fra nedstengning av produksjonshallene 12. mars 2020 på grunn av 
koronapandemien, til en gradvis tilbakegang til normal hverdag i april/mai hvor arbeidstakerne 
fikk tildelt 1-3 dager hver. Noen håndterte hjemmetilværelsen godt, men for de fleste var det 
en stor utfordring å gå hjemme uten å ha noe å gjøre. Vi har levd etter smittevernregler og 
tilrettelagt både etter gjeldende tiltak/påbud fra regjering og etter Stavanger kommunes lokale 
anbefalinger, og har klart oss gjennom hele året uten smitte!

Gjennom den nye kravspesifikasjonen til VTA har vi nå et tettere samarbeid med den enkelte 
saksbehandler i NAV ved oppstart av arbeidssøker, og tidsbestemte rapporter om status og 
utvikling. Det sosialfaglige arbeidet følger opp krav og retningslinjer fra NAV, og er implementert 
i vårt kvalitetssikringsprogram Equass.

En av våre kandidater i praksis 
som dyktig medarbeider hos 

Rema 1000.

• Gode og verdige arbeidsdager tilpasset den  
  enkeltes behov 

• Kartlegging av ressurser, tett oppfølging og sosial støtte 
• Kvalifisering tilpasset den enkeltes forutsetninger  

  og motivering for å nå nye mål

Vår hovedmålsetting er:

Resultat av vår tilrettelegging, rehabilitering og kvalifisering
Den enkelte vurderes jevnlig opp mot andre tiltak, utdanning og hospitering/ansettelse i det 
ordinære arbeidsliv. Vi arbeider systematisk med individuelle handlingsplaner for å utvikle 
våre arbeidstakere og finne nye muligheter og løsninger. Hensikten med kvalifisering, mestring, 
kurs, sertifiseringer, karrierevalg og mål for økt livskvalitet, er å utvikle ferdigheter knyttet til 
arbeidsplassen slik at en mulig overgang til ordinært arbeidsliv kan vurderes.
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Kompetansebevis i to nye fag

Mange har fått muligheten til å prøve seg ute i ordinært arbeid med oppfølging fra oss. Fagbrev 
har blitt en suksess de senere år, og vil få økt søkelys fremover. I 2020 utvidet vi vårt tilbud 
om oppstart som lærekandidat i to nye fag. To av våre arbeidstakere som hospiterer i Rema 
1000 butikker fikk starte opp læreløp i Salg og Service. Våre arbeidstakere som arbeider i IT-
avdelingen vår, fikk starte læreløp i IKT-faget. Nytt læreløp i verksted/dekk er under planlegging. 
Dette skaper mestring og gir økt selvfølelse.

Ti arbeidstakere har hatt avtaler om ekstern praksisplass hos våre samarbeidspartnere Rema 
1000, Nor Sea Group, Marlink, Unibil, Kampen skole, West Office, Sven Kvia, Mixen på Gausel og 
Safteriet. I forhold til individuelle handlingsplaner for hver enkelt arbeidstaker var måloppnåelsen 
på hele 88%.

Arbeidsoppgaver, kvalifisering, opplæringsbedrift

Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkeltes behov og bidra til vedlikehold og utvikling 
av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom opplæring og tilrettelegging. Det er viktig å 
tilrettelegge for mestringsopplevelser som gir mer trygghet, selvtillit og hverdagstrivsel.
Lærekandidatordningen i samarbeid med opplæringskontoret og fylkeskommunen gjør det 
mulig for våre arbeidstakere å ta fagbrev/kompetansebevis og dermed gjøre videre karriere i 
ulike fag.

Kompetanseheving smitter, og nye arbeidstakere våger å sette i gang.
Den sosiale kompetansen er grunnsteinen i all utvikling og sosialisering. Vi gir tilbud om dette 
gjennom sosiale og fysiske aktiviteter. På denne måten får våre arbeidstakere større muligheter 
til å svare på de krav omgivelsene stiller. Dette bedrer integrering og gir muligheter for å bygge 
gode relasjoner.
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Helt Med
”Helt Med” handler om å få flere mennesker med utviklingshemming inn i ordinært arbeidsliv. 
Kontrakter og avtaler utarbeides i nært samarbeid med fagforeninger, LO sentralt, Fo, 
Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og Kontor. Stillingene lyses ut og de som ønsker, søker på 
vanlig måte og blir innkalt til intervju. Den heldige får arbeidspraksis og deretter fast arbeid.

Allservice har hatt oppfølgingsansvaret i prosjektet og ansatt en veileder som følger opp de 
arbeidstakerne som får jobb i ”Helt Med” i vårt distrikt.

Dette har gitt resultater, og nå er det 15 arbeidstakere som er i fast arbeid på ulike arbeidsplasser 
både i Stavanger og Sandnes kommune. Nye arbeidsplasser og utlysninger er under planlegging.

Prøveprosjekt ”VTA i kommunal regi”
Stavanger kommune startet sammen med 19 andre kommuner forsøket med «Varig tilrettelagt 
arbeid i kommunal regi» i 2018.  Allservice har vært med fra oppstart av prosjektet med fem 
stillingshjemler.

Forsøket skulle gi grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper med statlig eller kommunalt ansvar 
for arbeidsmarkedstiltaket «varig tilrettelagt arbeid», og om en overføring til kommunene ville 
kunne gi et tilbud om tilrettelagt arbeid som er kvalitativt bedre enn i dag, og videre om det 
kunne gi tilbud til flere enn i dag gitt samme ressursinnsatsen.

Ni forsøksplasser ble fordelt mellom Arbeidstreningsseksjonen Stavanger kommune: Fire plasser 
på kantinedrift ved Lervig sykehjem og fem plasser hos Allservice. Vi fikk etter hvert mulighet til å 
utvide til syv forsøksplasser da to av arbeidstakerne reduserte sin stillingsprosent.
Det har vært nyttig og spennende å være med i dette prosjektet. Særlig har det gitt oss mye 
informasjon å følge utviklingen i de forskjellige kommunene sine nettverkssamlinger. Planlagt 
avslutning med resultat fra forskingsrapport var 31.12.20, men prosjektet ble forlenget med ett år.

To forskere fra Telemarksforskning har fulgt prosjektet fra starten i 2018. I januar 2020 var de på 
besøk hos oss for å intervjue flere av våre arbeidstakere – både arbeidstakere i prosjektet som 
var midlertidig ansatt og fast VTA-ansatte. I oktober var deres sluttrapport ferdig. Gjennom 
rapporten er det tilkjennegitt gode resultater i ordinær VTA-bedrift. Da er det spesielt at vi var 
den eneste VTA-bedriften som var med i forsøket.

• Fem søkere fikk tilbud om arbeid i 2020
• Fire valgte å avslutte
• Èn ble pensjonist
• To måtte slutte på grunn av helseutfordringer
• En ønsket å slutte å jobbe
• Fem elever fra vgs. fikk tilbud om arbeidspraksis med opplæringskontrakt 1-2 dager i uken skoleåret 2019/20
• To elever/søkere fikk tilbud om en uke hospitering for å prøve seg ut og bli kjent med bedriften
• To arbeidssøkere fikk starte opp en dag i uken mens de var på venteliste

Inntak/avslutninger
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Alle kan – organisering og brukermedvirkning
Som bedrift er vi opptatt av å tydeliggjøre budskapet “alle kan” slik at det kan være en styrke og 
inspirasjon for våre ansatte også i måten vi utøver våre tjenester på. Med riktig tilrettelegging 
er det mulig for alle å lykkes og kunne utføre et arbeid. Arbeidsmiljøet skal vise anerkjennelse 
og forståelse ved å tillate hver enkelt å ha spesielle behov hvor vi forsterker hverandre i et trygt 
arbeidsfellesskap som igjen gir kompetanse.

Det arbeides etter pedagogiske/sosiale metoder i gjennomføringen av tiltaket med tett 
tverrfaglig samarbeid med NAV, hjemmebaserte tjenester og medisinske og pedagogiske 
institusjoner. Det er viktig å se et liv som en helhet og ikke som oppdelte seksjoner.

Arbeidstakerne gjøres medansvarlige for egen arbeidsplass gjennom tillitsmannsordning 
med faste møter og allmøter med referater som blir hengt opp på oppslagstavle i hver 
produksjonshall. Personalhåndbok/arbeidsreglement ble i 2020 revidert og nytt punkt om 
opplæring/personalutvikling ble tilført etter den nye overenskomsten for VTA 2020-2022.

Alle arbeidstakerne gjennomfører målsamtaler med veileder for skriving av handlingsplan 
to ganger i året og medarbeidersamtale med veileder og fagleder en gang i året. Her kan 
den enkelte komme med tilbakemeldinger og ønsker. Brukermedvirkning betyr mye for 
helse og trivsel og frigjør ressurser og initiativ som er viktige redskap i forbindelse med egen 
handlingsplan. Andre tiltak for brukermedvirkning er brukerundersøkelse og forslagskasse/
klagekasse. 

Brukerundersøkelse ble i 2020 for første gang gjennomført digitalt for de som hadde mulighet 
til det. De tillitsvalgte i hver avdeling tok ansvar for å hjelpe de som trengte hjelp med utfylling 
av skjemaet. Vi gir arbeidstakerne mulighet for å være med på kurs, ta verv og delta i komiteer 
som for eksempel planlegging av disponering av velferdsmidler eller andre ting som påvirker 
helheten i arbeidsdagen. Vi ønsker å fremme empowerment. Den enkelte skal bli bevisst egne 
ressurser og oppleve økt mestring for å bli bedre på å kontrollere eget liv. Økt erfaringsgrunnlag 
og god mestringsfølelse gir mulighet til påvirkning og til ta gode egne valg.

Veldig fornøyd

Litt fornøyd

Verken eller 

Litt misfornøyd

Veldig misfornøyd

Hvor fornøyd er du med jobben  
din hos Allservice?

Hele tiden 

Ofte

En del av tiden

Sjelden

Ikke i det hele tatt

Får du mulighet til å jobbe med noe du ønsker 
eller liker å gjøre?

Svar fra år 2020s brukerundersøkelse:
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Sosial kapital og anerkjennelse
Vi setter sammen gode arbeidsgrupper som gir trening til samarbeid og samhandling. Alle 
våre sosiale arrangement har til hensikt å sette i gang gode prosesser, nye vennskap og 
livsglede. Dette gir sosial trygghet og mulighet for personlig vekst.

Sosiale relasjoner er grunnsteinene i det sosiale liv, og kvaliteten på vårt nettverk har stor 
betydning for vår psykiske helse. Sårbare grupper er ofte selvbeskyttende og dermed passive 
og lite involvert i egen utvikling på sosial mestring. Vi oppfordrer og utfordrer arbeidstakerne til 
sosial samhandling, som igjen innebærer å utvikle empati og evne til omsorg.

Sosiale aktiviteter tillegger ny kompetanse og styrker samholdet. Trening på sosiale ferdigheter 
kan gjøres på mange måter, både gjennom arbeidsdagens oppgaver og rutiner og gjennom 
miljøskapende velferdstiltak.

Anerkjennelse er viktig for at den enkelte arbeidstaker skal føle seg sett og verdsatt. Vi deler 
ut Norges Vels fortjenestemedalje for 30 års ansettelse og gullklokke for 25 år i bedriften. Vi 
markerer fødselsdager med plakat og flagg i resepsjonen og vi har lav terskel for å feire små og 
store seiere, det være seg personlige eller gruppeseiere.

• Tur og «Kultur-turgruppe» hver tredje uke hvor vi besøkte Flymuseet, Jernalder gården,  
  Oljemuseet og byvandring.

• Sommeravslutning med grillfest
• To Vikingkamper hvor arbeidstakere har deltatt sammen med kunder og ledere
• Juleavslutning

I 2020 ble det vanskelig å gjennomføre sosiale tilbud på grunn av den 
pågående pandemien, men med godt smittevern klarte vi å gjennomføre:
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Arbeidsforberedende trening 
(AFT)         

Vi skal sørge for at alle involverte når sine mål 
og opplever merverdi gjennom samarbeidet. 
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Hovedproblemstillingene for søkere til de ulike tiltakene er helsemessige og sosiale utfordringer, 
manglende arbeidserfaring og manglende utdanning. 

 
Vår målsetning med AFT-tiltaket
Med et gjennomgående søkelys på arbeid og arbeidsrettet innhold skal vi levere et tiltak 
tilpasset hver kandidat. Vi skal sørge for at alle involverte, Allservice, NAV og kandidat, når 
sine mål og opplever merverdi gjennom samarbeidet. Dette gjelder også for bedriftene i 
markedsnettverket vårt. 

 
Prosessen i AFT-tiltaket
Tiltaket skal gi bistand til den enkelte kandidat med sikte på å komme i ordinært lønnet arbeid 
eller utdanning. Det faglige innholdet tar utgangspunkt i metoder som skal styrke kandidatens 
egne ressurser og muligheter knyttet til det ordinære arbeidsliv. Gjennom våre strategisk 
forankrede valg av metoder; Styrkebasert veiledning, Supported Employment, og Individual 
Placement Support, sikrer vi at alle kandidater i tiltaket får den kartleggingen, oppfølgingen og 
oppmerksomheten som er nødvendig for å nå tiltakets målsetninger. 

Tiltaket blir individuelt tilrettelagt slik at hver kandidat får bistand ut fra sitt behov og sine 
forutsetninger. Oppfølging foregår i form av samtaler, gruppesamlinger og arbeidstrening 
hos oss og hos ordinære bedrifter. Oppfølgingen på arbeidsplassen blir gitt i form av råd og 
veiledning til både arbeidstaker og arbeidsgiver, samt bistand til tilrettelegging av arbeidet 
og arbeidssituasjonen. Brukerperspektivet ligger til grunn for all samhandling. En eier sin 
egen prosess og blir møtt med respekt for egne premisser og løsninger. Dialogen er åpen og 
inkluderende, med mål om å bygge og forsterke den enkeltes egne mestringsstrategier. 

Vi jobber systematisk ut fra en styrkebasert tilnærming hvor vi har søkelys på hver enkelt 
kandidat sine ressurser og potensielle muligheter. Vi tror på alle menneskers ressurser og 
muligheter til å bidra positivt i et arbeidsfellesskap. Alle kan, det vet vi. 

Allservice har 74 plasser i NAV-tiltaket Arbeidsforberedende trening 
(AFT). Målgruppen for tiltaket er personer som har behov for 
arbeidstrening, arbeidsevnevurdering og kvalifisering med sikte på 
formidling til utdanning eller ordinært arbeidsliv. 
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Metode
Våre veiledere kartlegger den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, der målet med tiltaket 
er å styrke kandidatens muligheter til å skaffe arbeid eller starte utdanning på vei mot jobb. Vi 
jobber etter Supported Employment-metodikken og bruker kartleggingsverktøyet VIP24. 
VIP24 er vårt komplette utforskningsverktøy og verktøy for karriereveiledning i et 
helsefremmende perspektiv. Verktøyet omfatter grundig kartlegging av interesser, 
personlighetstrekk, livsstil, evner og verdier. Den enkelte opplever bevisstgjøring og får styrket 
selvforståelse rundt egne interesser, evner og preferanser. Det er et mål for oss så tidlig som 
mulig i tiltaksprosessen å bli bedre kjent med den enkelte kandidats ressurser og styrker slik 
at vi bedre kan matche mot jobb/utdanning. Målet er å styrke mulighetene for å ta gode og 
selvstendige karrierevalg på kort og lang sikt, og samtidig utvikle karrierekompetanse. 

Verktøyet deles i følgende profiler: 
• Interesseprofilen
• Evner og verdier  
• Preferanseprofilen 
• VIP 24-hjulet 
• Livsstilshjulet

 
Kompetanseutvikling 
Vi har kontinuerlig søkelys på kompetanseutvikling. Dette sikres gjennom deltakelse i eksterne 
kurs, intern veiledning, internkurs, deltakelse i fagkonferanser og ved at vi inviterer inn aktuelle 
fagpersoner.  

Vi har gjennomført flere fagsamlinger relatert til metodikken Supported Employment. Vi har 
også gjennomført digitale workshops i opplæring av veiledere etter Supported Employment-
metodikken. I tillegg har vi hatt søkelys på fagbrev og kvalifisering, der vi i februar hadde 
besøk av Karrieresenteret i Rogaland fylkeskommune. Vi fikk en grundig innføring i ulike 
fagbrevordninger som er aktuelle for kandidater i AFT. 

Våren 2020 ble det gjennomført interne fagsamlinger med temaet veilederrollen, der egen 
rolle og samhandling med kandidater, sett ut fra faglige perspektiv innen lytting, sirkulær 
forståelse, kommunikasjon, etikk, konflikter og rolleforståelse var sentrale emner.  
Erfaringsutveksling er viktig og vi har hatt møter både med bedrifter i egen bransje, for å 
finne suksesskriterier for formidling, og erfaringsutveksling med noen av regionens bedrifter 
som er best på inkludering. Noen av bedriftene som var nominert til Næringsforeningens 
inkluderingspris ble invitert til Allservice for å finne måter å samarbeide bedre på. Gjennom 
disse besøkene fikk vi uvurderlige innspill angående utplassering og oppfølging i arbeidspraksis, 
og vi fikk i tillegg bli bedre kjent med hvordan bedriftene selv jobber med inkludering. 

Treningstilbud 
Vi tror på at trening og fysisk aktivitet er en medvirkende årsak til at kandidater får overskudd 
til å gjøre nødvendige livsendringer for slik å kunne stå i en arbeidssituasjon. Kandidatene i AFT 
blir tilbudt vederlagsfri trening gjennom hele tiltaksperioden. To ganger i uken har vi veileder-
assisterte treningsøkter hos vår samarbeidspartner Arena treningssenter.  

Vi har også etablert turgrupper der kandidatene og veiledere er ute på tur sammen. Gjennom 
uformelle turer i nærområde bygges tillit og relasjoner. 
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NAV spørreundersøkelse 2020  
Tilbakemeldinger fra undersøkelsen tilsier at vi er gode på involvering av brukere, tilpasning av 
tilbudet, tilbyr gode arbeidstreningsarenaer, og at vi leverer i henhold til NAV sine bestillinger. 

Digitalisering 
Som for størsteparten av næringslivet fikk også vi en bratt læringskurve på digitalisering av 
samhandling på grunn av pandemien. Særlig var det viktig å kunne gi et godt tilbud innen 
digital oppfølging og digitale aktiviteter.  

I en pandemi har det vært helt nødvendig å øke vår kompetanse innen digitale kurs, og vi har 
derfor også utvidet våre kurstilbud i AFT med nye tema som eksempelvis digital hverdag og it 
-sikkerhet, i tillegg til våre kurs om kosthold og trening, personlig økonomi, sosiale medier, stress 
og stressmestring, og tips til innhold i hverdagen i koronasituasjonen.  

Til tross for pandemisituasjonen leverte vi gode resultater i AFT tiltaket. 40% av kandidatene 
ble formidlet til arbeid/utdanning. Av de kandidatene som ikke ble formidlet til arbeid, 
ble 23% skrevet ut av tiltaket av andre grunner, overgang til andre arbeidsrettede tiltak/
aktive behandlingstiltak i samråd med NAV, og 37% ble etter grundig avklaring skrevet ut til 
uførepensjon eller hadde behov for behandling før videre arbeidsutprøving.  

Vi jobber kontinuerlig med å påse at kvaliteten på det tiltaksfaglige arbeidet holder et høyt 
nivå og er i kontinuerlig forbedring, at NAV sine målkrav oppfylles og at våre tiltakskandidater 
oppnår sin målsetning om å komme i arbeid. 

Resultater 2020:
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Intern utprøvingsarena

De som vil får det til – i Parkpatruljen

Parkpatruljen er en fin plass å være for alle arbeidssøkere, inklusiv de som kommer fra soning, 
rus eller bare trenger en re-start. Vi utfører arbeidsoppgaver innen hage, anlegg og enkle 
vaktmesteroppgaver. Avdelingen favner alle som trenger oppgaver å øve på før en overgang 
til ordinært arbeidsliv. I 2020 har vi hatt både lærere, kokker, mekanikere og tømmermenn i 
praksis før ekstern arbeidsutprøving.

Våre største kunder er Stavanger kommune, Lyse Fiber og SIS Bolig.

Selv om 2020 har vært et utfordrende år på grunn av pandemien, har vi klart å holde 
aktiviteten oppe, med unntak av en liten periode i mars – april. Arbeidsmarkedet har vært 
vanskelig, men vi har allikevel levert gode arbeidssøkere til arbeidslivet – med god hjelp fra det 
lokale næringslivet. 
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Til generalforsamlingen i Allservice AS 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Allservice AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 621 143. Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 
og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet 
slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter 
vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om 
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i 
samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger 
som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes 
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utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til 
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder 
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt 
årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende 
bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget 
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning 
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon 
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge 
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 

 
Stavanger, 25. februar 2021    
Deloitte AS  
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