
2016
Årsberetning



INNHOLD:

Forord/Endringer og muligheter 4
Styret og aksjonærer  7
Tiltaksarbeidet 2016   8 
Styrets Årsrapport   31
Regnskap
 Resultatregnskap  34
 Noter til regnskapet  37
 Revisors beretning  41





4

- endringer og muligheter

Stavanger 24. mars 2017 
Ståle Johan Knutsen 
Daglig leder

2016 har vært et utfordrende og samtidig spennende år for Allservice AS. 

I 2016 hadde selskapet leveranser på hele NAVs portefølje av tiltak. Året har gitt oss en 
god føling med hva det vil si å levere tjenester på anbud (AMO-leveranser). Allservice har 
gått fra å være en leverandør av tjenester hvor enkeltmenneske har stått i sentrum til å bli 
en leverandør som i mye større grad leverer klasserom og kurstjenester. Midt i året måtte vi 
levere fra oss noen av de tiltakene som vi historisk har levert på gjennom en årrekke. Det har 
utfordret oss organisatorisk og økonomisk. Samtidig har vi vist at vi har evner og muskler til 
å møte konkurranse i det frie markedet. Det gir trygghet og handlerom å vite at vi har gode 
endringsvillige kollegaer med på laget. 

Det at Allservice AS nå møter utfordringer og klarer å hevde seg i et tøft og utfordrende 
marked henger også sammen med den omstilling som ble igangsatt flere år før omstilling 
egentlig var påkrevd. Det har også vært avgjørende at vi har funnet sammen med selskaper 
vi kan sammenligne oss med både i Nord- og Sør-Rogaland. Med dem har vi lagt grunnlaget 
for et godt og fremtidsrettet samarbeid. Nå kan vi glede oss over å levere gode tjenester som 
gir våre deltakere en meningsfull opplevelse av å kunne bidra inn i et vanlig arbeidsliv.  
Vi skal feire hver formidling til arbeid eller utdanning som en seier for fremtiden.

Arbeidsmarkedet i Rogaland har vært, og kommer til å være, utfordrende en tid fremover. 
Dette har virket positivt inn på den mengde tiltaksleveranser Allservice AS har levert i 2016. 
Selskapet har gjennom tiltaket Jobbklubb gitt en rekke rogalandeninger som har mistet 
jobben mulighet til å få ny kunnskap om jobbsøking og karrierevalg. Ofte har Jobbklubb vært 
den eneste forankringen de har hatt, og vi har fått høre at det har vært avgjørende for mange 
av våre deltakere å ha et fast holdepunkt i hverdagen. Vi er stolte over den jobben vi gjør, og 
glade for den muligheten vi har til å forstå, forsterke og forene våre deltakere. 



forstå

forsterke

forene

forstå

forsterke

forene

Vi kartlegger den enkeltes ressurser og ferdigheter for å forstå muligheter og potensiale 
som ligger i hvert individ. Vi arbeider kontinuerlig med å være orientert og forstå 
utviklingsmulighetene/utfordringene våre driftsenheter har i det kommersielle markedet.

Vi forsterker den enkelte arbeidstaker med veiledning og kompetansetilførsel slik at 
det åpner seg muligheter i stillingsmarkedet. I våre driftsavdelinger må vi hele tiden 
heve kompetansen og gjøre grep som øker vår leveringsevne. Kontinuerlig forbedring 
ligger som en grunnholdning i Allservice.

Vi skal forene våre jobbsøkere mot arbeidsliv, utdanning eller andre aktive tiltak. 
Vi skal forene våre driftsenheter mot de krav og forventninger våre kunder, 
leverandører og oppdragsgivere stiller.
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AKSJONÆRER

Stavanger Kommune  14900  50.38 
Rogaland Fylkeskommune  8750  29.58 
Sandnes Kommune   2950  9.97 
Sola Kommune   1700  5.75 
Randaberg Kommune  400  1.35 
Time Kommune   300  1.01 
Gjesdal Kommune   250  0.85 
Klepp Kommune   110  0.37 
Strand Kommune   100  0.34 
Hjelmeland Kommune  50  0.17 
Andre     66  0.22 

     Ant. aksjer Andel i %
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Tiltaksarbeidet 
2016
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Karrieresenteret
180 deltakere ble startet opp 
217 deltakere ble avsluttet til positive løsninger
50 formidlinger til jobb/skole
120 jobbklubb kurs i nord- og sørfylket  
med totalt 1800 deltakere
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Karrieresenteret
Karrieresenteret har vært i veldig stor endring i 
2016. Dette grunnet de varslede endringene i NAVs 
tiltaksstruktur i 2015 ble gjennomført i 2016. Endringene 
representerte en utfasing av tiltakene Avklaring og 
Arbeid med bistand. Karrieresenteret hadde 14 ansatte 
som var knyttet til disse leveransene. Til tross for disse 
endringene har grunnstammen i personalgruppen blitt 
beholdt, selv om noen ansatte valgte å gå over til nye 
leverandører av nevnte tiltaksleveranser. 

Målgruppen for Allservice er personer som har behov 
for arbeidsevneavklaring og kvalifisering med sikte 
på utdanning eller formidling til ordinært arbeidsliv. 
Hovedproblemstillingene for søkere til de ulike tiltakene 
er fortsatt knyttet til muskel/skjelettplager og psykiske/
sosiale vansker. Vi ser samtidig at økningen i gruppen 
unge med angst/rusproblematikk fortsatte i 2016.

Karrieresenteret jobber aktivt med oppfølging og 
videreutvikling/kursing av tiltaksansatte arbeidstakere, 
med tanke på formidling til ordinært arbeid. WIE (Work 
Interest Explorer) og Job PICs er sentrale verktøy i 
interessekartlegging og karriereveiledning – både for å 
bli bedre kjent med egne ressurser, valgmuligheter og 
med jobbmarkedet for øvrig.  

Det har i 2016 vært jobbet målrettet for å holde god 
gjennomstrømning mot ekstern ansettelse i arbeidslivet. 
For å lykkes med det foregår et kontinuerlig plan- 
og vurderingsarbeid i samarbeid med deltaker og 
arbeidsleder. Deltaker i APS vurderes til overgang til 
internt Kvalifiseringsprogram, eller til AB, straks de er klar 
til eksternt arbeid. 

Ved utgangen av 2016 hadde Karrieresenteret 50 
formidlinger til arbeid/skole. Dette er gode resultat, med 
tanke på endringer i lokalt arbeidsmarked og endrede 
rammevilkår i vår bransje, noe som har krevdhøy grad 
av usikkerhet har krevd fokus og energi. Positive og 
omstillingsdyktige medarbeidere har gjort prosessen 
mulig. Det er også en forutsetning for å håndtere et 
næringsliv i kontinuerlig endring.

Anbud 
Fram til 1.1.15 var det kun bedrifter med såkalt 
forhåndsgodkjenning, i hovedsak vekst- og 
tiltaksbedrifter, som fikk konkurrere om å levere 
tjenester rettet mot arbeidsledige og sykmeldte. 
Etter at regjeringen høsten 2014 vedtok å endre 
strukturen for arbeidsrettede tiltak, ble våre 
tjenester konkurranseutsatt. Med bakgrunn i dette 

15.000 nordmenn er på  
”sitt livs viktigste reise” for å få jobb  
etter praksis i tiltaksbedriftene.
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har Karrieresenteret i 2016 vært preget av endrede 
rammevilkår og anbudsprosesser. Våren 2015 inngikk 
Allservice en samarbeidsallianse med to tiltaksbedrifter 
i nordfylket, henholdsvis Aski AS, på Karmøy og 
AS Haugaland Industri, i Haugesund for å styrke 
konkurranseevne og muligheten for å vinne anbud. 

I 2016 vant denne samarbeidsalliansen følgende anbud 
innen AMO-kurs: 

• Yrkesrettet norskopplæring med praksis (hele 
Rogaland med ASKI som underleverandør i nordfylket 
og AKS i Egersund)

• Salg- og Service (Allservice er underleverandør i Sør-
Rogaland for ASKI)

• Dataopplæring (sør-Rogaland)

Samarbeidet med Aski og Haugaland Industri har vært 
positivt, gitt økt kvalitetsforbedring og høy nytteverdi. 
Samarbeidet har videre styrket vårt fokus på faglig 
kvalitet, utvikling av verktøy og godt metodisk arbeid. 

Jobbklubb 
Våren 2015 la NAV la ut tiltaket Jobbklubb på anbud. 
Dette tiltaket vant Allservice sammen med Allianse 
Rogaland. I mai ble det starter opp Jobbklubber for 
gruppene Høyere utdanning, Ungdom, EØS og Åpen 

gruppe, i Stavanger, i Haugesund og på Karmøy. 
I tillegg er det arrangert Jobbklubbgrupper i Vindafjord, 
i regi av Haugaland Industri og i Egersund i regi av 
Allservice. 
Totalt har bedriften hatt ansvar for gjennomføring av 120 
jobbklubber i 2016 med totalt 1800 deltakere. 

Det ble gjennomført full kursaktivitet også i løpet 
av sommermånedene. Her stilte Jobbkonsulenter 
i Karrieresenteret opp for å dekke inn behovet for 
veiledere. 

Evalueringer av kursene har vært god, både fra 
deltakere og fra NAV. Mye av årsaken er dyktig 
prosjektledelse, god balanse i kompetanse og  
erfarne og engasjerte Jobbkonsulenter og fokus på  
høy faglig kvalitet. 
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«Ringer i vannet – et landsdekkende 
samarbeidsprosjekt med NHO
”Ringer i vannet” (RIV) er et prosjekt som satser på at så 
mange som mulig av NHOs 21.000 medlemsbedrifter 
skal engasjere seg i tiltaksarbeid. Bedriftene skal i 
større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft 
gjennom rekruttering fra tiltaksbedrifter. 

15.000 nordmenn er på ”sitt livs viktigste reise” for å få 
jobb etter praksis i tiltaksbedriftene. Målet med RIV er å 
øke antallet som får fast jobb og et næringsliv med NHO 
i spissen som vil og kan ta enda flere folk i bruk. Ref. 
www.nho.no. 

En Jobbkonsulent er prosjektleder for Ringer i Vannet i 
Karrieresenteret. Prosjektleder har som mål å etablere 
gode samarbeidsrutiner og få effekt ut av avtalen. Ved 
utgangen av 2015 har Allservice signert 9 avtaler med 
NHO bedrifter. Det jobbes målrettet med å få effekt ut av 
avtalene og med å øke antall avtaler. Ambisjonen er å 
fortsette å aktivere flere jobbkonsulenter til å inngå RIV 
avtaler og vedlikeholde disse. 

Ringer i Vannet har ansatt en sentral prosjektleder i Oslo 
og avviklet lokal prosjektansvarlig, noe som innebærer 
at den lokale kjennskapen til markedet svekkes.Det 
er viktig for Allservice å være synlige gjennom dette 
prosjektet.

Hverdagsmester
Hverdagsmester er en metodikk for å hjelpe folk til å 
skape balanse i hverdagen. Med utgangspunkt i døgnets 
24 timer kartlegges søvn, fysisk helse, fritid, familie, 
kosthold, arbeid, økonomi og stress. Karrieresenteret 
har utviklet metodikken i samarbeid med Juztmove, 
(nettbasert trening,) og Boreal. 

 Hverdagsmester er et selvhjelpsverktøy for endring. På 
bakgrunn av enkle spørsmål trer personens utfordringer 
og styrker fram i grafisk form. Det gjør det lett å se 
hvordan små endringer kan ha betydning for egen helse 
og trivsel. Slik styrkes motivasjon, selvstendiggjøring og 

opplevelse av mestring av eget liv. Tilbakemelding fra 
brukere av Hverdagsmester er om øket forståelses for 
egen hverdag og hvor problemet ligger. De blir bevisst 
hvilke endringer som kan gjøre store forskjell. Det 
motiverer for endring. 

Sammen med Juztmove jobbes det videre med utvikling 
av Hverdagsmester. Her kan det nevnes at en App er 
under utvikling og at Karrieresenteret er i kontakt med 
etablerte fagmiljø for å styrke veiledningskompetansen. 

Karriereveiledning 
Karriereveiledningsverktøyet WIE, (Work Interest 
Explorer), er en nettbasert interessekartlegging.  
Det er profesjonelt, praktisk og strukturert for utforskning 
av interesser, jobbsøkerprosess, omstillingsprosess, 
langtidssykemeldinger, eller for å avklare videre studier.

I Karrieresenteret har vi erfart at støtte ved nyorientering 
og karriereskift samt tidlig intervensjon, særlig i forhold til 
ungdom, er viktige satsingsområder for gode prosesser 
og varige resultat. Verktøyet tilbys tiltaksdeltakere i 
Karrieresenteret for å styrke deres muligheter for å 
komme i rett jobb. 

Folk til Jobben
Folk til Jobben er Allservice AS sin nettbaserte satsing 
på rekruttering. Nettstedet ble lansert i november 2014. 
I tillegg til å gi våre tiltaksdeltakere en ny kanal inn i 
arbeidsmarkedet, henvender Folk til Jobbens seg til 
enkeltpersoner som søker arbeid, samt arbeidsgivere 
som har behov for arbeidsfolk. 

Arbeidet med Folk til Jobben er starten på Allservice 
AS sin satsing innen rekruttering. I denne satsingen har 
Karrieresenteret knyttet til seg Rekrutteringsselskap for å 
styrke tilgang av ledige stillinger.

Samlet resultat for Karrieresenteret i 2016

Utskrevet til: Gjennomstrømming

Arbeid Skole Annet 
Tiltak

Tilbake-
føring

Sum Antall 
plasser

Oppholdstid Inn/ut Ant. Til jobb

Avklaring 1 4 61 18  84 10 1,37 mnd 75/84 1

APS (20 %) 2 1 21 29 53 45 6,30 mnd 71/53 2

AB ordinær (65 %) 30 3 69 32  134 134 13,62 mnd 28/134 30 

AB Ny Start (65 %) 7 0 15 5 27 30 7,15 mnd 8/27 7 

KIA (65 %) 1 1 1 1 4 17 20,86 mnd 4/4 1 

TIA (10 %) 0 0 0 0 0 18  0/0 0 

Total 59 4 147 67 277 280/273 59



15

Ved utgangen av 2016 hadde Allservice 50 
formidlinger til arbeid/skole. Positive og omstillings-
dyktige medarbeidere har gjort prosessen mulig.  
Det er også en forutsetning for å håndtere et 
næringsliv i kontinuerlig endring.
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Læringsnettverket
Læringsnettverket fokuserer spesielt på 
tilrettelagt opplæring og kartlegging/avklaring 
av lese-skrive og tallvansker. 
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Læringsnettverket 
Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk av 
tiltaksbedrifter som har valgt å satse på tilpasset læring, 
kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for 
å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne 
arbeidsliv.

Læringsnettverket fokuserer spesielt på tilrettelagt 
opplæring og kartlegging/avklaring av lese-skrive og 
tallvansker. Tilbudet består også av kartlegging og 
norskopplæring for personer med minoritetsbakgrunn. 
Alle tilbud i Læringsnettverket er yrkesrettet og 
individuelt tilpasset den enkelte deltakers ståsted  
og behov. 

Fire pedagoger har fordelt ansvar for 40 deltakere, to 
minoritetsnorsk klasser, og en gruppe etnisk norske med 
behov for tilpasset opplæring. Fra november 2016 ble 
det ansatt to nye pedagoger for å håndtere økende 
oppdragsmengde.

Via Læringsnettverket kan man få studietilbud fra NKI 
og NKS. Læringsnettverket har samarbeidsavtaler med 
disse, og det er et tilbud også NAV kan benytte seg av 
med tanke på formell kompetanseheving blant personer 
som har behov for tilpasset oppfølging.

Alle tilbud i Læringsnettverket kan kombineres med 
arbeidspraksis, hovedsakelig i ekstern virksomhet.  
PIL er en ny metode for bransjerettet opplæring. 
Den går ut på å kartlegge arbeidsgiverens behov 
for kompetanse. Samtidig kartlegges kompetansen 
den enkelte medarbeider har. Er det et gap, tilbys 
medarbeiderne individuell opplæring for å dekke opp 
manglende kompetanse. Dette skjer på individnivå 
og ute i bedriften – ikke i tradisjonelt klasserom eller 
kursmiljø fjernt fra arbeidsplassen. 

Vi tilbyr norskopplæring for ansatte i bedrifter. 
Det kan skje både på dag- og kveldstid, i grupper  
eller individuelt.

Vi har gjennomført tre samarbeidsprosjekter i 2015:
• Norgesbuss
• Forsvaret

Norgesbuss har overtatt kontrakt for busstransport i Sør-
Rogaland og bedriften har et tett samarbeid med tanke 
på språkopplæring av deres polske bussjåfører. Det er 
søkt om felles midler fra Kompetanse Norge (tidligere 
VOX) for gjennomføring. 
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Status

Totalt 116

Minoritetsbakgrunn 90

Etnisk norske 26

Deltakere sluttet 79
      

Sluttårsak 

Ordinært arbeid uten lønnstilskudd fra NAV 3

Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV 2

Bestått eksamen 10

AB 1

APS 0

Annet, aktive løsninger 28

Utdanning dekket av NAV 2

Oppfølging 0

Sykdom 9

Annet, ingen aktive løsninger 3

Flyttet 0

Fødselspermisjon 2

Ikke angitt 19
          

NKI studenter 

Service og samferdsel 1 Eksamen bestått vår 2016

Grunnleggende regnskapskurs 2 Eksamen vår 2017

      
     

Videregående skole  

Vg3  Matematikk 1 Eksamen bestått vår 2016

Vg3  Norsk hovedmål 2 Eksamen bestått vår 2016

Vg3  Naturfag 1 Eksamen bestått vår 2016

Vg3  Engelsk 1 Eksamen bestått vår 2016

Vg 3 Yrkesfaglig norsk 1 Eksamen bestått vår 2016

Vg 3 Helsesekretær 1 Eksamen bestått vår 2016

Vg 3 Helsesekretær 1 Eksamen bestått høst 2016

Vg 3 Samfunn 1 Eksamen bestått høst 2016

Vg 3 Tverrfaglig eksamen 1 Eksamen bestått høst 2016
   

Datakortet      

Datakortet 9

Båtførerprøven 12
      

Lese-/skrive- og tallbehandlingskurs     

Lese-/skrive og tallbehandlingskurs 2
      

Annet 

Tilrettelagt teoriopplæring 2
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Rådgivende utvalg
Kvaleberg

Rådgivende utvalgs sammensetning i 2015:
 

Konsulent NAV arbeid Hillevåg og Hinna
Fagansvarlig Hillevåg og Hinna sosialdistrikt
Avdelingssjef - Kvaleberg
Personalleder - Kvaleberg

Henning Strømø        
Inger Helene Skeie
Jan Økland                     
Randi Sirevåg

Arbeid gir identitet og gjør våre arbeidstakere til 
fullverdige samfunnsmedlemmer.
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Møter
Rådgivende utvalg skal gi råd om innholdet i virksomheten, gjøre vedtak om inntak, 
avslutning og oppfølging av den enkelte arbeidstaker. Dessuten være med på årlig 
evaluering av helheten, måloppnåelsen og sammenhengen av nøkkelprosessene i vårt 
tjenestetilbud. Det tiltaksfaglige arbeidet på Kvaleberg skal følge gjeldende regler, forskrifter, 
kravspesifikasjon fra NAV og Equass kvalitetssikringsprogram.

 

Rådgivende utvalg har hatt 4 møter i 2015:
• Behandlet 73 saker  
(de fleste er en gjennomgang av individuelle  
handlingsplaner/evalueringer og orienteringssaker)
• 4 saker handlet om søknad om arbeid  
(Her har det vært en naturlig reduksjon fordi vi har informert om den  
lange ventelisten som dessverre setter unge mennesker på vent i flere år.)
• 2 saker handlet om avslutning
• 7 saker handlet om hospiteringer i ekstern praksis
• Pr. 31.12.16 hadde vi 13 søkere på venteliste
 

Kvaleberg kan tilby for den enkelte deltaker
• Kartlegging av ressurser og bistandsbehov
• Koordinering av tjenester
• Utvikle ressurser gjennom tilrettelegging og kvalifisering
• Overføre til andre tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Intern og ekstern        
 hospitering – jobbe med integrering
• Motivering og trening av sosiale ferdigheter
• Fysisk tilrettelagte arbeidsplasser og et arbeidsmiljø som anerkjenner og tar hensyn til  
 individuelle behov
• Ivaretar behov knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring

 
Resultat av formidlings – og tiltak/rehabiliteringsarbeidet
Vår hovedmålsetting er å skape gode arbeidsplasser tilpasset den enkeltes behov, 
kartlegging av ressurser, tett oppfølging og sosial støtte, kvalifisering og motivering for å 
nå nye mål. Det arbeides systematisk med individuelle handlingsplaner med hovedmål 
og delmål for å utvikle våre arbeidstakere og finne muligheter og løsninger. Den enkelte 
vurderes jevnlig opp mot andre tiltakstiltak, utdanning og hospitering/ansettelse i det 
ordinære arbeidsliv. Flere får muligheten til å prøve seg ute i ordinært arbeid et med 
oppfølging fra Kvaleberg.    

VTA-tiltaket
8 personer hadde avtaler om praksisplass i ordinært arbeid, 2 i Allservice og 2 i samarbeid 
med Stavanger kommune.
 
• 1 deltakere er i REMA 1000 butikk 
• 1 deltaker på Rosenli sykehjem
• 1 deltaker i Nille butikk
• 1 deltaker er på Helgø Meny butikk
• 1 deltaker er i Oilers Ishockey
• 1 deltaker på Allservice – bilavdelingen
• 1 deltaker på Kampen skole
• 1 deltaker er på Allservice, avdeling PackPartner
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Inntak/avslutninger
• 2 arbeidstakere ble avsluttet på grunn av sykdom/funksjonsevne

Kvaleberg er godkjent for 44 plasser og hadde strukket seg til 50 for å imøtekomme den 
lange ventelisten. Det begynte å bli trangt om plassen på bedriften og spørsmål om nok 
ressurser til oppfølging slik at det ble dessverre bestemt å ikke ta inn nye søkere i fjor høst.

Måloppnåelse
Måloppnåelse i forhold til individuelle handlingsplaner for hver enkelt deltaker var på 89%.
 

Eksterne Arbeidsavtaler
Flere av våre deltakere fikk jobbe på Økologisk gård i samarbeidsavtaler om sjåførjobb og 
pakking av eplesaft. Dessuten inngikk vi en avtale med prosjekt «Eplefryd» om innhøsting 
av epler. Det ble flere medieomtaler både på radio og i avis i forbindelse med dette 
samarbeidet. 

•  3 nye elever fikk i 2016 opplæringskontrakt/arbeidspraksis – disse kom fra  
   Bergeland og Jåttå videregående skole.
•  3 elever og en 1 søker fikk tilbud om 1 ukes hospitering for å prøve seg 
   ut og få litt kjennskap til bedriften 
•  1 APS-deltaker fikk tilbud om hospiteringsplass i bedriften i påvente av ledig plass

Deltakere
Kommunal fordeling pr. 31.12.16 av 44 VTA plasser

Stavanger kommune 39 Kvinner 16 Menn 23

Hå kommune 1 Kvinner 0 Menn 1

Sola kommune 3 Kvinner 0 Menn 3

Randaberg kommune 1 Kvinner 1 Menn 0
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Arbeidsoppgaver og kvalifisering VTA
Kvaleberg er en bedrift for de som har behov for en tilrettelagt arbeidsplass for kortere eller 
lengre tid. Vi arbeider ut fra en helhetlig tilnærming med individuelle handlingsplaner med 
hovedmål og delmål som skal være med å utvikle våre arbeidstakere og finne muligheter for 
å bedre deres livskvalitet. 

Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkeltes yteevne, og bidra til vedlikehold og 
utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelegging. 
Den sosiale kompetansen er grunnsteinen i all utvikling og sosialisering slik at Kvaleberg 
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 og muligheter for å 
bygge gode relasjoner. 

Ved Kvaleberg er arbeidstakerne inndelt i 4 produksjonshaller, pluss en utegruppe, 
Parkpatruljen. Dessuten har vi resepsjonsarbeid, kjøkkentjeneste, sjåførarbeid og kjøring 
med truck og ledestabler. Nye opplæringsmuligheter på grunn av nytt arbeid, ble montering 
av dataskap og snekring av kasser til disse dataskapene som også resulterte i en utvidet 
snekkeravdeling og ny rubhall.

Produksjonshall 1
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Maljing, niting
Knytting av strikk
Pakking og montering
Bretting av papp og liming
Telling og stropping
Montering av dataskap
Produksjon av elektronikkdeler til  
dataskapene
Installering av programvare på PC
Kildesortering av avfall
 

Produksjonshall 2
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Plastpakking – maskinelt og manuelt
Postsortering
Konvoluttering
Knytting og pakking av kabler
 

Produksjonshall 3
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Plastpakking – maskinelt og manuelt
Postsortering
Stropping
Pakke – og monteringsoppgaver
Installering av programvare til  
routere og modem

Snekkerbod
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Kapping/saging
Produksjon av trekasser
Produksjon av paller og pallelokk
Montering av møbler

Resepsjon
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Ta telefonen, sette over og ta imot beskjeder
Ta imot kunder og besøkende
Frankering og kopiering
 

Kjøkkentjenester
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Lage kaffe og te
Dekke bord
Vaske opp
Rydde og kaste søppel
Betjene de forskjellige kjøkkenmaskinene
Skrive handleliste for varer og utstyr
Renhold

Sjåfør
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Ordreutførelse
Lasting og lossing
Kundebehandling
Truck og ledestabler
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De fleste av våre deltakere trives med å ha en arbeidsdag preget av forutsigbarhet og 
trygghet. Nye utfordringer krever ofte spesiell tilrettelegging og systematisk motivering. 
På vår VTA- avdeling er det stor spredning i funksjonsnivå. Noen trenger nesten en til en 
og andre jobber selvstendig. Det er viktig for oss å signalisere at alle er like verdifulle for 
resultatet til bedriften, og alle lønnes dermed likt. I dag er bonuslønnen 31.80,- pr. time. 
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Organisering, gjennomføring og brukermedvirkning
Kvaleberg har utarbeidet egen verdihåndbok hvor vi vektlegger et arbeidsmiljø preget av 
respekt, anerkjennelse og likeverd, men har nå startet arbeidet med å innarbeide felles 
verdier til hele konsernet som er forstå, forsterke og forene. Som bedrift er vi opptatt av å 
tydeliggjøre verdiene slik at de kan være en styrke og inspirasjon for våre ansatte også 
i måten vi utøver våre tjenester på. Arbeidsmiljøet skal vise anerkjennelse og forståelse 
ved å tillate hver enkelt ansatt å ha spesielle behov. Det arbeides etter pedagogiske/
sosiale metoder i gjennomføringen av tiltaket, med tett tverrfaglig samarbeid med NAV, 
hjemmebaserte tjenester, medisinske og pedagogiske institusjoner. Det er viktig å se et liv 
som en helhet og ikke som oppdelte seksjoner.
 
Frihet virkeliggjøres først ved at den tas i bruk, og vi prøver at den enkleste får kompetanse 
og støtte til å styre eget liv. Ethvert menneske må få mulighet til å bli sett og anerkjent for sin 
individuelle personlighet. Vi må øke erfaringsgrunnlaget og referanserammen slik at de har 
mulighet til å på virke sine egne omgivelser.

Individuelle evaluerings/handlingsplaner mål og evaluering av resultater
Det blir skrevet handlings/evalueringsplaner og lagt fram resultat av måloppnåelse 
for hver arbeidstaker i rådgivende utvalg, og vi deltar i ansvarsgruppemøter der hvor 
det er hensiktsmessig. Arbeidstakerne gjøres medansvarlige for egen arbeidsplass 
gjennom tillitsmannsordning med faste møter og allmøter og referater som blir hengt 
opp på oppslagstavlene i hver produksjonshall. Alle arbeidstakerne gjennomfører 
medarbeidersamtaler med arbeidsleder og personalleder minst en gang i året hvor den 
enkelte kan komme med tilbakemeldinger og ønsker som vi prøver å etterkomme.  
Andre metoder for brukermedvirkning er brukerundersøkelse og forslagskasse/klagekasse.

Anerkjennelse
2 av våre arbeidstakere fikk utdelt Norges Vels fortjenestemedalje for 30 års ansettelse 
i Kvaleberg og 3 arbeidstakere fikk gullklokke for 25 år. Dette ble utdelt av direktøren 
i Allservice under 30 års jubileumsfesten hvor vi inviterte pensjonister, kunder og NAV i 
september 2016.
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Sosial kapital
Det viser seg at sosial deltakelse er lavere hos våre 
arbeidstakere enn hos befolkningen for øvrig også 
i forhold til å være fysisk aktive. Primært begrenses 
dette av sosiale barrierer i form av undervurdering 
av kompetanse og mestring eller fordommer i 
omgivelsene. 

Sosiale relasjoner er grunnsteinene i det sosiale 
liv, og kvaliteten på vårt sosiale 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 i bedriften. Trening på sosiale 
ferdigheter kan gjøres på mange måter, både 
gjennom arbeidsdagens oppgaver og rutiner, og 
gjennom miljøskapende velferdstiltak. De fleste som 
har deltatt på aktiviteter, har erfart å oppleve ”noe 
mer” enn selve aktiviteten.
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I 2016 har vi gjennomført
• Studietur til Oslo med besøk på Stortinget
• 30 års jubileumsfest 
• Miljøettermiddag på bedriften 
• Turgruppe hver 3 uke - vår og høst
• Sommeravslutning med grillfest på Fritidgården
• Julebakst/juledekorasjoner – tur til julebyen Egersund
• Julebord på Patrioten bistro 

 

Ernæring, kosthold og fysisk aktivitet
Vi prøver å etterleve at vi er en ”sunn bedrift” med fokus på helsefremmende informasjon, 
kurs og aktiviteter. Det er mulighet for å kjøpe Tine-varer, og det serveres innimellom frukt i 
kantinen. Bevegelse er viktig, og vi har nå en godt etablert turgruppe i bedriften.  
Her oppleves godt fellesskap uten krav, stress eller mas. Hver dag er det trim med bøy og 
tøy i en av pausene.

Kurs/kompetanseheving 2016
• 3 ledere deltok på kurs arrangert av Kvaleberg i «Seksuelle overgrep – 
   forebygging og prosedyrer».
• 2 ledere deltok på ASVL og tiltaksbedriftene sine fagseminar vår og høst.
• 1 leder tok kurs om varsling, formidling og kommunikasjon
• 1 leder tok kurs i stressmestring og HMS
• 1 leder kurs i kommunikasjon og mimikk
• 1 leder utvidet sertifikatet til lastebil med sikkerhet – og lastekurs
• 1 leder deltok på kurs om psykoser
• Alle ledere fikk kurs i terapeutisk aggresjonsmestring og deltok på internundervisning
 veiledning i psykisk utviklingshemmet og psykisk tilleggslidelse.    

Kvaleberg Allservice ønsker å tilføre våre arbeidstakere kompetanse gjennom veiledning, 
opplæring og tilrettelegging, men også gjennom kurs og sertifisering. Flere har fått 
kompetansebevis på elektrisk ledestabler og forskjellige maskiner. Alle deltok på internkurs 
i hvordan søke startlån ved kjøp av egen bolig. Det er viktig å lære om demokratiske 
rettigheter som motsats til utstøting og mer likeverdighet. 6 arbeidstakere deltok på 
Fellesforbundet sitt 2 dagers seminar for ”Medlemmer og tillitsvalgte i VTA-bedrifter”.

Stavanger 08.02.17
 
 
 
Randi Sirevåg                                                             Jan Økland
personalleder                                                             avdelingsleder
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På studietur til Oslo med besøk på Stortinget.

Gjengen på tur.I full gang med julebakst.
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Allservice AS er en tiltaksbedrift som har sitt hovedkontor i Løkkeveien 99, 4008 
Stavanger. Bedriften eier lokaler i Auglendsdalen 77 og i Midtgårdveien 2 i Stavanger. 
Lokalene i Auglendsdalen benyttes av avdelingen Packpartner, mens avdelingen 
Kvaleberg benytter seg av lokalene i Midtgårdveien. Bedriften leier også lokaler i 
Hillevågsveien 91, Stavanger, som benyttes av bedriftens bilverksted. Høsten 2016 
inngikk Allservice AS leieavtale i Engelsminnesgate 16a, Stavanger, for å drive 
kursvirksomhet for NAV.

Allservice AS selger tiltakstjenester hovedsakelig til stat (NAV) og kommune og 
produkter og tjenester til eksterne kunder. Produkter og tjenester som selges fordeler 
seg på flere produktområder som lager og logistikk, undervisning, parkpatrulje og 
bilverksted. Kompetanseheving og karriereveiledning preger alle avdelingene i 
bedriften. Driftsinntektene for 2016 (inklusive salg av tiltakstjenester til NAV) ble  
41,8 mill mot 40 mill i 2015. 

Regnskapet viser et overskudd på kr 1 195 644 for 2016, mot kr 2 3618 609 for 2015. 

STYRETS 
ÅRSRAPPORT 2016
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Virksomheten
Avdelingen Packpartner har befestet sin stilling i et marked som er i rivende utvikling. 
Satsningen på netthandel viser seg nå å bli modent og året 2016 har vært preget av stor 
aktivitet, og gode resultater. Avdelingen har også en stor andel lærlinger og har vist seg som 
en meget bra opplæringsarena. 

Karrieresenteret har i 2016 vært i stor endring. Flere nye anbud er vunnet, og noen tiltak 
er faset ut. Jobbklubb er fremdeles et område som det leveres høy gjennomstrømning i. 
Arbeidsmarkedet i regionen har vært gjennomgående vanskelig i 2016, men Allservice har 
levert gode formidlinger ut i markedet til tross for dette. 

Kvaleberg har hatt et godt år. Med flere nye kunder og bredere sortiment av tjenester og 
produkter. Produksjonen er variert for å kunne tilby hensiktsmessige arbeidsoperasjoner til 
de varierte behov tiltaksdeltakerne besitter. Kvaleberg sysselsetter ansatte innenfor VTA-
tiltaket. 

Parkpatruljen har hatt et år på det jevne, men under budsjett. Mye av arbeidet er 
sesongbasert og det preger også leveransene. Avdelingen har fremdeles et stort potensiale 
og mot slutten av året ble det besluttet å styrke avdelingen innen salg og administrasjon slik 
at avdelingsleder kan nytte tiden sin mer på arbeidsledelse og fag.

Bilverstedet flyttet i mai inn i nye og mer hensiktsmessige lokaler i Hillevågsveien 91. Dette 
gir en bedre eksponering mot veien og dermed også potensielt flere kunder. Markedsmessig 
ble 2016 et krevende år for verkstedsbransjen ettersom kjøpekraften i regionen falt 
betydelig. Disse endringene gjorde også sine utslag hos oss, hvilket betyr at avdelingen har 
et stykke å gå for å komme i driftsmessig balanse.

Læringsnettverket fikk i slutten av året tilsagn på flere AMO kurs for NAV. Dette medførte 
at nye lokaler måtte leies i Engelsminnegate 16a for å klare å håndtere en stor gruppe 
kursdeltakere. Avdelingen har i 2016 utviklet seg til å bli en bærende inntektskilde for 
Allservice. Ny leveransestruktur med annen personalkostnad og lavere inntekter ventes å 
medføre en endring i avdelingens bidrag til selskapet.

Fortsatt drift
Driften i selskapet er lønnsom. Regnskapet 
er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. 
Styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Likestilling
I selskapet var det ved årsskiftet 21 kvinner 
og 37 menn. Bedriften er opptatt av å 
fremme likestilling mellom kvinner og menn 
og praktiserer likelønn. Bedriftens styre 
består av 4 kvinner og 3 menn.

Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø i 

nevneverdig grad.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet ved bedriften er godt og det 
arbeides aktivt med stadig å forbedre det 
interne arbeidsmiljøet.

Sykefravær
Det totale sykefraværet i bedriften var i 2016 
7,4% (7,2% i 2015).
Korttidsfraværet var 3,8% (1,8% i 2015), 
langtidsfraværet 2,6% (6,0% i 2015). 

Allservice er en IA-bedrift og tilstreber å 
arbeide etter de målsettingene som er 
definert i IA-avtalen.

Diskriminering
Bedriften arbeider daglig for å sikre like 
muligheter og rettigheter for alle våre 
ansatte og å hindre diskriminering på 
grunn av etnisitet, religion, kjønn, politisk 
standpunkt og legning.Dette ligger også 
nedfelt i bedriftens verdier.

Finansiell risiko
Selskapet er ikke eksponert for endringer i 
valutakurser.
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Fremtidig utvikling
I 2016 fikk Allservice AS merke endringene som skjer i bransjen. Midt i året overleverte vi 
flere tiltak til konkurrenter som hadde vunnet anbud vi tidligere leverte tiltaksleveranse på. 
Dette har vært utfordrende for de avdelingene som er særlig eksponert mot disse tapte 
anbudene. De ansatte har allikevel vist stor tilpasningsdyktighet og vilje til å levere gode 
tjenester i en utfordrende tid. 

Alt har likevel ikke vært negativt. I slutten av året vant Allservice AS flere anbud hvor 
leveransen var AMO kurs for NAV. Særlig er dette kurs rettet mot norskopplæring, 
datakurs og salg og service kurs. Allservice AS har utviklet seg fra å være en bedrift hvor 
personlig oppfølgning en til en har vært den rådende arbeidsmetoden, mot en klasseroms 
basert undervisningsform hvor prinsippet er en til mange. Selskapet står fremdeles 
i en endringsbasert tid og må derfor til enhver tid søke etter nye oppdragsgivere og 
forretningsområder. 

Fokus på lønnsom drift i avdelingene vil fortsette også i 2017, og styret forventer positivt 
resultat. 2017 vil også preges av ervervelse av kompetanse/erfaring for å bli en god 
leverandør til NAV innen AMO tiltak og AFT-tiltaket (NAV gjør endringer i tiltaksstrukturen).

Resultatdisponering:
Styret foreslår årets oversludd på kr 1 195 644  disponeres som følger:

Annen egenkapital                               1 195 644
Sum disponert       1 195 644

 
 
 
 

Stavanger, 15. mars 2017
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NOTER TIL REGNSKAPET   

Note 1 Regnskapsprinsipper

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Varer

Inntekter

Fordringer

Bankinnskudd og kontanter

Pensjoner
Selskapet har en innskuddsbasert ordning som tilfredsstiller kravene i Lov om Foretakspensjon. I tillegg
inngår de ansatte i AFP ordningen. Løpende innbetaling til ordningen kostnadsføres på betalingstidspunktet.

Offentlige tilskudd

Leieavtaler

Skatter
Selskapet er fritatt for skatteplikt ihht skattelovens § 2-32.

Allservice AS

Noter til regnskapet 2016

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing), 
balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld            
til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for 
beregnet rentekostnad.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.            
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig             
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp                
på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. 

Ved varesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt          
være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Ved tjenestesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at           
arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.  

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 fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert         
avsetning for å dekke antatt tap ut fra foretatte risikovurderinger.

Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er            
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Mottatt driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.
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NOTER TIL REGNSKAPET   

Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte med videre

2016 2015
Lønn 26 805 737 27 786 757
Folketrygdavgift 4 224 934 4 158 206
Pensjonskostnader - AFP 406 975 732 663
Pensjonskostnader - innskuddsbasert ordning 1 336 639 1 227 679
Andre personalkostnader 1 871 843 1 458 498
Sum 34 646 128 35 363 804

Gjennomsnittlig antall årsverk 112 114

Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn og annen godtgjørelse 845 933 296 600
Fri bil 15 640 0

Det har vært to daglige ledere i 2016, en i perioden 1.1. -31.5., og en fra 1.6. til 31.12. Lønn over er sum
lønn daglig ledere for hele året.

Revisor

2016 2015
Lovpålagt revisjon 69 645 91 000
Andre tjenester utenfor revisjon 0 15 000

Note 3 Anleggsmidler
Bygning og Driftsløsøre,

Immatrielle annen fast Maskiner inventar
eiendeler Tomt eiendom og anlegg og lignende Sum

Anskaffelseskost 1.1 170 000 846 685 19 388 391 9 565 326 4 710 673 34 681 075
Tilgang 193 700 0 82 856 505 221 1 684 102 2 465 879
Avgang 0 0 0 -49 000 -314 900 -363 900
Anskaffelseskost 31.12 363 700 846 685 19 471 247 10 021 547 6 079 875 36 783 054
Akk. avskrivninger 31.12 132 423 0 9 063 990 8 367 745 3 318 983 20 883 141
Bokført verdi 31.12 231 277 846 685 10 407 257 1 653 802 2 760 892 15 899 913

Årets avskrivninger 76 323 0 561 820 788 236 1 012 396 2 438 775

Økonomisk levetid 5 år uendelig 40 år 4-10 år
Avskrivningsplan Lineær Linær Linær Linær

Balanseførte leieavtaler inkl. i bokført verdi 0 0 589 352 589 352
Kostnadsførte leieavtaler 3 864 437 0 197 881 4 062 318

Selskapet har ikke forpliktet seg til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av 
ansettelsesforholdet eller vervet. Det foreligger ikke avtale om bonus eller lignende til daglig leder eller leder av styret.

Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder, medlemmer av styret eller ansatte.

Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik: 
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NOTER TIL REGNSKAPET   

Note 4 Fordringer med forfall senere enn ett år

frem i tid, står oppført under langsiktig fordring. Selskapet har ikke fordringer som forfaller mer enn fem 
år frem i tid.

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapet har følgende aksjonærer pr 31.12:

Antall aksjer Eierandel
Stemme- 

andel
Stavanger Kommune 14 900 50,4 % 50,4 %
Rogaland Fylkeskommune 8 750 29,6 % 29,6 %
Sandnes Kommune 2 950 10,0 % 10,0 %
Sola Kommune 1 700 5,7 % 5,7 %
Randaberg Kommune 400 1,4 % 1,4 %
Time Kommune 300 1,0 % 1,0 %
Gjesdal Kommune 250 0,8 % 0,8 %
Klepp Kommune 110 0,4 % 0,4 %
Strand Kommune 100 0,3 % 0,3 %
Hjelmeland Kommune 50 0,2 % 0,2 %
Andre 66 0,2 % 0,2 %
Sum aksjer og eierandel 29 576 100,0 % 100,0 %

Alle aksjer har like rettigheter. Aksjene kan ikke overføres til nye eiere uten godkjennelse fra styret.

Note 6 Egenkapital
Aksje- Egne Annen
kapital aksjer egenkapital Sum

Egenkapital pr 1.1. 2 957 600 -500 5 190 900 8 148 000
Årets resultat 0 0 1 195 644 1 195 644
Egenkapital pr 31.12 2 957 600 -500 6 386 544 9 343 644

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Innskuddsbasert ordning i selskapet vedrører 114 personer. I AFP-ordningen i selskapet er det 69 personer. Årets kostnad
tilsvarer betalt premie.

Fordringer med forfallstid under ett år frem i tid, står oppført under omløpsmidler, mens fordring med forfall mer enn ett år

Selskapet er pålagt obligatorisk tjenestepensjon etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets innskuddsbaserte 
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NOTER TIL REGNSKAPET   

Note 8 Forfall langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
2016 2015

Pantelån 0 0

Note 9 Pantstillelser og garantier

Bokført gjeld som er sikret ved pant som er sikret ved pant
2016 2015

Pantelån 2 512 425 3 437 433
Kassekreditt 2 699 790 2 242 408

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført verdi:
Tomter, bygninger, fast eiendom, driftsløsøre 15 668 636   16 031 394     

Note 10 Øvrig langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld består av nåverdien på resterende leiebetalinger for balanseførte leieavtaler.

Note 11 Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr 1 127 743,-.
Innestående dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.
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