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«Selv om vi har funnet tilbake til røttene er det 
viktig å ikke se seg bakover hele tiden. » 

Stavanger 20. mars 2019 
Ståle Johan Knutsen 
Adm. direktør

Året 2018 var et omstillingsår på mange områder for Allservice AS. Vi har gjennomført 
en konsolidering av lokaler, og er nå lokalisert på to adresser, Auglendsdalen 77 og 
Midtgårdveien 2. Det føles godt å være tilbake til røttene, og det kan være lurt å kjenne sin 
historie. Selv om vi har funnet tilbake til røttene er det viktig å ikke se seg bakover hele tiden. 
Derfor vil vi fremover komme til å legge stor vekt på det å utvikle oss i takt med nye krav og 
forutsetninger. 

Vår bransje har sin opprinnelse fra to viktige samfunnsendringer i Norge. Den første var 
etterkrigstidens store behov for både tilrettelegging for den enkelte og et stort behov for 
arbeidskraft. Uten sammenligning for øvrig, ser vi nå noe av det samme. Det er et stort behov 
for arbeidskraft, men de som faller utenfor arbeidslivet er en konstant mengde. Den andre 
faktoren som har formet oss som bransje er HVPU-reformen, som medførte at de som hadde 
behov for arbeidsplasser med tilrettelegging skulle tilbake til sine hjemkommuner. Det er 
denne arven vi nå forvalter og foredler til å gjøre nettopp det å skaffe mennesker gode og 
meningsfulle liv. For de fleste av oss er det å ha et daglig arbeid det som fyller livene våre 
med mening.

Driften vår i 2018 ga oss et overskudd, og våre prognoser fremover ser også gode ut. Våre 
medarbeidere er vårt viktigste aktivum, og nå er det på tide å investere i utviklingen av disse. 
Samtidig er det krav til at vi omstiller oss sammen med bransjen. For oss handler det om å 
møte næringslivets krav og forventninger samtidig som vi klarer å finne en god jobbmatch og 
kan bistå med tett oppfølgning. 

Et tydelig samfunnstrekk vi stadig oftere observerer er at det er en mye høyere aksept for 
at mennesker med særlige behov og utfordringer også har rett på gode arbeidsforhold og 
opplevelsen av at disse kan tilføre noe ekstra til arbeidsplassen. Dette har vi stadig fått lov til 
å bivåne gjennom prosjektet «Helt med» som handler om å rekruttere og ansette mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i vanlig stillinger. Vi har i denne sammenhengen fått den 
spennende oppgaven å følge opp disse arbeidstakerne i sine nye jobber. Med særlig vekt 
på at vi skal møte et arbeidsmarked i klar bedring har vi i 2018 styrket oss på markedssiden. 
Dette vil nærmiljøet og næringslivet få merke i tiden som kommer. Med økt fokus på vår 
merkevare og vårt samfunnsoppdrag, samt samspillet med resten av fylket, lover jeg at vi 
kommer til å vise igjen. 

Vi jobber hver dag med å hjelpe mennesker ut av rollen som passiv mottaker til aktiv deltaker 
i samfunnet. Hver gang vi lykkes er vi umåtelig stolte.
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STYRET OG LEDELSEN            
Adm. direktør Ståle Johan Knutsen  
Styrets leder  Per-Endre Bjørnevik   Stavanger kommune
Styrets nestleder Dag G. Kjosavik     Sandnes kommune
Styremedlem  Grethe Nerdrum   Ansattes representant
Styremedlem  Karsten Øvrebø    Ansattes representant
Styremedlem  Gunn-Marit Lygre   Rogaland fylkeskommune
Styremedlem  Siv-Len Strandskog   Sola Kommune
Styremedlem  Ingrid Vikse    Stavanger kommune
Revisor  Deloitte AS

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  0.23 

     Ant. aksjer Andel i %
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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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Våre hovedområder er:
• Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i avdeling Kvaleberg  
•  Arbeidsforberedende trening (AFT) i tiltaksavdelingen
• Intern utprøvingsarena – Parkpatruljen og Packpartner
• Kursvirksomhet (AMO) i tiltaksavdelingen

Kvaleberg er en arbeidsplass for de som har behov 
for et tilrettelagt arbeid for kortere eller lengre tid. Vi 
arbeider ut fra en helhetlig tilnærming med individuelle 
handlingsplaner med hovedmål og delmål. Dette skal 
bidra til å utvikle våre arbeidstakere og finne muligheter 
for å bedre deres livskvalitet. Lærekandidatordningen, 
i samarbeid med opplæringskontoret og 
fylkeskommunen, gjør det mulig for våre arbeidstakere å 
ta fagbrev/kompetansebevis og gjøre en videre karriere i 
forskjellige håndverksfag.

Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkeltes 
evner og behov, 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. 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. 

Tiltakene som leveres via tiltaksavdelingen er 
Arbeidsforberedende trening (AFT), Kvalifisering (KIA), 
samt kurs innen arbeidsmarkedsopplæring for NAV.  
Målgruppen for tiltaksleveransene er personer som 
har behov for arbeidstrening, arbeidsevnevurdering og 
arbeidskvalifisering med sikte på formidling til utdanning 
eller ordinært arbeidsliv. Hovedproblemstillingene for 
søkere til de ulike tiltakene er helsemessige utfordringer, 
manglende arbeidserfaring og manglende utdanning.  

Bedriften har tre ulike avdelinger i bedriften for å avklare 
og kvalifisere tiltaksdeltakere: Packpartner, Parkpatruljen 
og Kvaleberg. Våre utprøvingsarenaer fungerer som i 
ordinært arbeidsliv, og skal fungere som overgang til 
ordinært arbeid og ekstern utplassering.

I Allservice tilbyr vi målrettet opplæring med tett oppfølging og 

veiledning. Vi forsterker kandidaters kompetanse, teoretisk og 

praktisk, og balanserer støtte og utfordring slik at deltakere kan 

realisere sine evner og muligheter.
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Fokus på marked 
I løpet av høsten skjerpet vi vårt fokus mot markedet. Vår nyansatte markedsansvarlige job-
ber for å etablere og pleie samarbeid med bedrifter i næringslivet for å øke antall praksis-
plasser og jobbmuligheter for våre tiltaksdeltakere og arbeidstakere (VTA). Markedsansvarlig 
er også kontaktperson for NHO Ringer i Vannet. 

Kvaleberg har gjort det til en tradisjon å arrangere kundetreff hver høst med sosialt innhold, 
orientering om status, fremtidig satsing samt omvisning. Vi tilbyr omvisning og orientering til 
søkere, pårørende, grupper fra videregående og aktuelle nye kunder.
  

Vi har hatt fokus på:
• Opprydding i ulike markedskanaler
• Identitet og merkevarebygging
• Synlighet i markedet
• Målrettet nettverksarbeid

Alt dette for å gi oss det vi har fokus på: Profesjonalitet i leveransen! 
Vi bestemte oss for å fornye oss og begynte arbeidet med å lage en ny profil som gjen-
speiler hvem vi er og hva vi brenner for. Synlighet i markedet ble økt gjennom å samle alle 
avdelinger på en felles facebookside. Vi opprettet også en Instagram-konto for å gi publikum 
innsikt i vår hverdag. Målsetningen med de sosiale kontoene er å informere, engasjere og 
inspirere. 

I forbindelse med næringslivet drar vi nytte av NHOs ringer i vannet-metodikk som er basert 
på arbeidsgivers premisser. 

Ved å fokusere på å bli kjent med næringslivet og kartlegge reelle rekrutteringsbehov vil vi 
kunne stå mye sterkere for å få rett person i rett jobb. Overordnede intensjonsavtaler med 
konsern og bedrifter har blitt inngått i løpet av høsten. Dette betyr at vi får kartlagt bedrifte-
ne 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.
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Kompetanseutvikling 
Det er kontinuerlig fokus på å styrke kompetansen i bedriften. Dette sikres gjennom deltakel-
se i eksterne og interne kurs, intern veiledning, deltakelse i fagkonferanser og ved at vi invite-
rer inn aktuelle fagpersoner.  
 Alle veiledere i tiltaksavdelingen ble i januar 2018 sertifisert i kartleggingsverktøyene Rådgi-
veren og Veilederen Basis. I august inviterte vi Gry Nielsen fra Netped til å holde metodekurs 
i lesing og skriving og metodekurs i videregående opplæring. I tillegg har flere veiledere vært 
på kurs i metoden Supported Employment.  
 
Vi har hatt gjesteforeleser fra Rogaland A-senter for å informere om rus og arbeid, og flere har 
vært på kurs og fått faglig påfyll om målgruppen som har Aspergers. To nyansatte har også 
blitt kurset og sertifisert i WIE (Work interest explorer).
 Hele bedriften har vært involvert i en internprosess fra mai til september der det ble holdt 
samlinger med psykologen Trond Haukedal. Temaene omhandlet å skape trygghet og motiva-
sjon i tider preget av omstilling og endring. 

Ledelsen og styret har også vært på to studieturer til tiltaksbedrifter i Sandefjord og Oslo (Ifo-
kus, Fønix, Hapro og Spir) for å dele erfaringer i forhold til leveransene vi har felles til NAV. 

2018 har vært preget av utvikling, endring og forståelse for nødvendig tilpasning til endrede 
rammevilkår for tiltaksbransjen. I løpet av september og oktober flyttet vi vårt hovedkontor fra 
sentralt i Stavanger sentrum til vårt bygg på Åsen. Gjennom samlokalisering oppnår vi tettere 
samarbeid mellom våre veiledere og avdelingene våre.  
 
Parallelt med denne aktiviteten har det vært viktig å påse at kvaliteten på det tiltaksfaglige 
arbeidet holder høy kvalitet og er i kontinuerlig forbedring, at NAV sine målkrav oppfylles og 
at våre tiltaksdeltakere oppnår sin målsetning om å komme i arbeid. 

Veilederne som jobber med varig tilrettelagt arbeid har også hatt allsidige kurs:

• En veileder deltok på Basiskurs - Grunnleggende ferdigheter i VTA –6 dager
• Fire ledere deltok på ASVL og Arbeid og Inkludering sine fagseminarer vår og høst
• En veileder tok trucksertifikat
• To veiledere deltok på erfaringsseminar i Arbeid og Inkludering om funksjonsvurdering
• Alle ledere fikk internkurs med innsyn i Downs-syndrom og utviklingshemming

EQuass 
Kvalitetssystemet eQuass er en kvalitetsstandard for velferdsleveranser. Allservice ble sertifi-
sert for tiltaksleveranser for tre nye år i august 2018. NAV har som krav til sine tiltaksleveran-
dører at alle som leverer forhåndsgodkjente plasser skal ha et kvalitetssikringssystem med 
ekstern revisjon.
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Varig tilrettelagt arbeid 
(VTA) – avdeling Kvaleberg               
Arbeidstakere som fullstendige 
samfunnsmedlemmer
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Arbeid gir identitet, tilhørighet og kompetanse og gjør våre 
arbeidstakere til likeverdige samfunnsmedlemmer. 
Arbeid er symbol på uavhengighet og voksenliv.

En av Kvalebergs hovedmålsetninger er at vi skal kvalifisere og øke arbeidstakernes  
funksjonsevne, mestringsevne og livskvalitet. Vi tilbyr fast arbeid over lengre eller kortere 
perioder som gir muligheter for både yrkesvalg og videre karriere.

Tilbud for arbeidstakerne hos Kvaleberg:
• Kartlegging av ressurser og bistandsbehov
• Koordinering av tjenester ut fra en helhetlig tanke om å jobbe med hele mennesket
• Utvikle ressurser gjennom tilrettelegging og oppfølging med kvalifiseringsmål og   
 livskvalitetsmål
• Vi overfører til andre tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid
• Som godkjent opplæringsbedrift tilbyr vi Lærekandidatordningen som gir mulighet for   
 fagbrev. Intern og ekstern hospitering og karriereveiledning
• Motivering og trening av sosiale ferdigheter gjennom samhandling og 
 forskjellige sosiale arrangement
• Fysisk tilrettelagte arbeidsplasser og et arbeidsmiljø som anerkjenner og  
 tar hensyn til individuelle behov
• Vi ivaretar behov knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring

Resultat av formidlings- og arbeidsinkluderingsarbeidet 

Vår hovedmålsetting er å skape gode og verdige 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 attføringstiltak, utdanning og hospitering/ansettelse i det ordinære arbeidsliv. 
Flere har fått muligheten til å prøve seg ute i ordinært arbeid med oppfølging fra Kvaleberg.  I 
2019 ønsker vi å utvide tilbudet med lærekandidatordningen.

Praksisplasser 
11 arbeidstakere har hatt avtaler om intern og ekstern praksisplass

• 2 arbeidstakere i REMA butikker 
• 1 arbeidstaker hos Emballasjekameratene
• 2 arbeidstakere hos Marlink AS
• 1 arbeidstaker på Unibil AS
• 1 arbeidstaker på Kampen skole
• 1 arbeidstaker fikk praksis hos Avinor gjennom «Helt Med» og gikk over til fast arbeid
• 1 arbeidstaker på sykehjem
• 2-3 arbeidstakere i intern praksis i Packpartner og i Parkpatruljen

Flere av arbeidstakerne fikk i tillegg jobbe på økologisk gård med pakking av eplesaft og 
delta på innhøsting av epler i samarbeid med prosjektet «Eplefryd».
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Måloppnåelse 
I forhold til individuelle handlingsplaner for hver enkelt 
arbeidstaker var måloppnåelsen på hele 95%.

Helt Med

”HELT MED” handler om å få flere mennesker med 
utviklingshemming ut i det ordinære arbeidslivet. 
Kontrakter og avtaler utarbeides i nært samarbeid med 
fagforeninger, LO sentralt, Fo, Fagforbundet, Felles- 
forbundet og Handel og Kontor.

Stillingene lyses ut og de som ønsker søker på vanlig 
måte og blir innkalt til intervju hvor den som passer 
best til jobben får arbeidspraksis og deretter fast 
arbeid. Allservice samarbeider med «Helt Med» og har 
oppfølgingsansvar i dette prosjektet. Vi har ansatt en 
veileder som skal følge opp de arbeidstakerne som blir 
ansatt i vårt distrikt.

Prøveprosjekt VTA i kommunal regi

Stavanger kommune startet sammen med 6-7 andre 
kommuner et forsøk med tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid 
i kommunal regi». Prosjektet varer to år.
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Forsøket skal gi grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper med statlig eller kommunalt 
ansvar for arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid, og om en overføring til kommunene 
potensielt vil kunne gi et tilbud om tilrettelagt arbeid som er kvalitativt bedre enn i dag. Videre 
ønsker en å se om denne organiseringen vil kunne gi tilbud til flere enn i dag, gitt samme 
ressursinnsats.  

Stavanger kommune valgte å ha noen av disse plassene internt ved nye Lervik sykehjem, og 
laget en anbudskonkurranse om de siste fem plassene. 

Allservice vant anbudet, og vi startet opp med fem nye arbeidstakere med midlertidig 
arbeidsavtale på to år i november 2018. Telemarkforskning skal følge prosjektet og 
Kvaleberg er med i en nettverksgruppe sammen med Stavanger kommune og de andre 
prosjektkommunene.

Inntak og avslutninger
Kvaleberg hadde i 2018 en økning av nye plasser på 34%.

• Ti fikk tilbud om arbeid ved Kvaleberg og fem fikk tilbud om å starte opp med midlertidig 
 arbeidsavtale gjennom prosjektet VTA i kommunal regi. For de siste fire plassene fikk vi 
 utsatt oppstart til 01.02.19 fordi vi måtte bygge en ny avdeling og få inn mer arbeid slik at det 
 ble god kvalitet på oppstarten for alle nyansatte
• Tre arbeidstakere ble avsluttet i 2018 
• En fikk fast arbeid i Avinor gjennom Helt Med
• To ble pensjonister  
• Tre elever fra videregående skole fikk tilbud om arbeidspraksis med opplæringskontrakt 1-2 
 dager i uken skoleåret 2018/2019
• Fire elever/søkere fikk tilbud om 1 uke hospitering for å prøve seg ut og bli 
 kjent med Kvaleberg

Arbeidstakere

Kommunal fordeling av 54 VTA-plasser pr 31.12.18:
Stavanger kommune har 51 plasser. Hå, Sola og Randaberg kommune har en plass hver.
 

Antall plasser Fordelt på kjønn

MennStavanger Sola KvinnerHå Randaberg
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Arbeidsoppgaver, kvalifisering, opplæringsbedrift
Ved Kvaleberg er produksjonen inndelt i tre produksjonshaller i tillegg til en rubbhall 
med snekkeravdeling. I tillegg er arbeidstakerne også ute og monterer møbler i 
flyktningeleiligheter på oppdrag fra Stavanger kommune.  Dessuten har vi resepsjonsarbeid, 
kjøkkentjeneste og sjåførplasser til tre varebiler og en lastebil. På denne måten kan vi tilby 
både manuelt og maskinelt arbeid til arbeidstakerne.

Våre arbeidstakere trives med å ha en arbeidsdag preget av forutsigbarhet og trygghet. Nye 
utfordringer krever ofte spesiell tilrettelegging og systematisk motivering. Mange trenger 
mer enn ren arbeidstrening og sliter med liten erfaring og manglende ferdigheter. Det er 
stor spredning i funksjonsnivå og noen trenger nesten en-til-en, mens andre jobber mer 
selvstendig. Men 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 kr 33,50 pr. time.

Organisering, brukermedvirkning og livsstyrketrening
Som arbeidsplass er Kvaleberg opptatt av å tydeliggjøre verdiene våre – Forstå, Forsterke, 
Forene - slik at de kan være en styrke og inspirasjon for våre ansatte. Arbeidsmiljøet skal 
vise anerkjennelse og forståelse ved å tillate hver enkelt ansatt å ha spesielle behov hvor vi 
forsterker hverandre i et trygt arbeidsfellesskap, som igjen gir kompetanse.

Det arbeides etter pedagogiske og 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 vil gi den enkelte kompetanse og støtte 
til å styre eget liv. Kvaleberg prøver å øke erfaringsgrunnlaget og referanserammen slik at 
arbeidstakerne har mulighet til å påvirke sine egne omgivelser og ta gode valg. 

Å gi den enkelte opplevelse av mestring gir økt livskvalitet, og er et av de viktigste 
elementene Kvaleberg som arbeidsplass kan bidra med. Gjennom de ulike tiltakene og 
høy kompetanse på dette området, skaper vi en arbeidshverdag som gir arbeidsglede og 
tilhørighet. Vi setter opp mål om livskvalitet som både kan operasjonaliseres og evalueres, 
og vi ser på dette som en verdi på det å ha det godt.Helse og velvære hører med i dette 
begrepet og vi setter fokus på dette gjennom kurs i sunn livsstil og tilbud om turgrupper og 
miljøettermiddager.

Livskvalitet er også å få være engasjert i noe, og vi informerer og legger til rette for ulike 
fritidsinteresser slik at våre arbeidstakere kan integreres og få tilhøre ulike grupper i 
samfunnet. Mange av våre kollegaer er med i Hinna handikapidrett, er frivillige i Oilers, 
spiller i korps og fotball, og treffes i forskjellige fritidsklubber.
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Individuelle evaluerings- og 
handlingsplaner,  mål og evalueringer  
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 det er hensiktsmessig. 

Arbeidstakerne gjøres medansvarlige for egen 
arbeidsplass gjennom tillitsmannsordning 
med faste møter, allmøter og referater som 
blir hengt opp på oppslagstavlene i hver 
produksjonshall. Alle arbeidstakerne  
gjennomfører medarbeidersamtaler med veileder 
og personalleder to ganger 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.
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Sosial kapital og anerkjennelse
Vi setter sammen gode arbeidsgrupper som gir trening til samarbeid og samhandling, og 
alle våre sosiale arrangement har til hensikt å sette i gang gode prosesser, nye vennskap og 
livsglede. Dette gir sosial trygghet. 

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 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, 
rutiner og gjennom miljøskapende velferdstiltak. 

Anerkjennelse er viktig for at den enkelte arbeidstaker skal føle seg sett og verdsatt på 
arbeid. Vi deler ut Norges Vels fortjenestemedalje for 30 års ansettelse og gullklokke for 25 
år i bedriften. Vi passer på fødselsdager med plakat og flagg i resepsjonen. Fortjener noen 
ekstra oppmerksomhet eller har oppnådd noe spesielt, er vi raske til å markere og feire.  
I 2018 har vi gjennomført

• Studietur til Ålborg med bedriftsbesøk til Lillesand Produkter
• To miljøettermiddager på bedriften 
• Turgrupper hver tredje uke - vår og høst
• Sommeravslutning med grillfest 
• Kinobesøk «Mission Impossible»
• Julebakst/juledekorasjoner – tur til julebyen Egersund
• Julebord på Patrioten i Stavanger
• Kvaleberg bakte til pepperkakebyen på Oljemuseet og vant pris for beste bedrift!
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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 grønnsaker i kantinen en 
dag i uken. Bevegelse er viktig, og vi har nå en godt etablert turgruppe i bedriften. 
Her oppleves godt helsefremmende fellesskap uten krav, stress eller mas. Hver dag er det trim 
med bøy og tøy i en av pausene. På bildet under er Frisklivsentralen fra Stavanger kommune 
og holder kurs i fysisk aktivitet. 

Kurs og kompetanseheving for arbeidstakerne i 2018
Kvaleberg ønsker å tilføre våre arbeidstakere kompetanse gjennom veiledning, opplæring og 
tilrettelegging, men også gjennom kurs og sertifisering på forskjellige maskiner. 

Alle arbeidstakerne deltok på internkurs i fysisk aktivitet og fornuftig bruk av Facebook. 
De arbeidstakerne som har sjåføroppgaver var på en lokal kjøreskole og fikk 
oppfriskningskurs. Fire arbeidstakere fikk kurs i elektrisk ledestabler. 

Det er viktig å lære om demokratiske rettigheter som motsats til utstøting og mer likeverdighet. 
Fem arbeidstakere deltok på Fellesforbundet sitt todagers seminar for medlemmer og 
tillitsvalgte i VTA-bedrifter, der dette var tema.
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Arbeidsforberedende trening 
(AFT) i tiltaksavdelingen           
720 personer avsluttet fra ulike kurs og 
tiltaksleveranser til jobb, utdanning  
eller andre positive løsninger
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Avdelingen har totalt 74 plasser fordelt i tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og 
Kvalifisering (KIA). Tiltaksstrukturen ble i 2016/2017 endret, hvor Arbeidspraksis i skjermet 
virksomhet (APS) og Kvalifisering (KIA) ble konvertert til Arbeidsforberedende trening. 
Etter avtale med Nav skal deltakere i Kvalifiseringstiltaket fullføre sitt allerede påbegynte 
tiltaksløp. Avdelingen har i løpet av våren og utover høsten gradvis hatt en økning i antall 
AFT plasser som følge av avslutninger i tiltaket Kvalifisering og som følge av nye tildelte 
plasser fra 01.01.18. Ved inngangen av året hadde bedriften 47 aktive AFT-plasser, antallet 
økte til 70 aktive plasser ved årsslutt.

*) Annet: Eks flytting, svangerskap, militæret
**) Tilbakeføring: Eks. rehabilitering sykdom

Annet *)Andre tiltak 
via NAV

SkoleArbeid Tilbakeføring *)

I 2018 har 720 personer blitt avsluttet fra tiltaksavdelingens ulike 
kurs og tiltaksleveranser til jobb, utdanning eller andre positive 
løsninger. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er betydelig  
da dette er personer som blant annet av helsemessige grunner 
har havnet på utsiden av arbeidsmarkedet.
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Gjennomstrømming

Tiltak Antall plasser Oppholdstid Inn/ut

AFT 68 (70 per d.d) 7,9 mnd 88/65

KIA 6 (4) 22,05 mnd 0/9             

Total 74 
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Intern utprøvingsarena – 
Parkpatruljen og Packpartner

Packpartner tilbyr logistikkløsninger for nettbutikker, samt leie av lagerplass. Deltakerne får 
innblikk og praksis i lagerarbeid. Vi har kunder av forskjellige størrelser, og har gjennom året 
kunne tilby deltakerne variert arbeid her. 

Parkpatruljen er spesielt egnet for deltakere som ønsker seg videre i et praktisk yrke. 
Vi etterstreber å legge hverdagen så nært opptil det ordinære arbeidslivet som mulig. 
Oppgavene er varierte. Vi pleier å si at vi er ikke her for å trene på å klippe hekker og plener, 
men for å trene på de elementære ting som din fremtidige arbeidsgiver spør etter. Dette er 
punktlighet, arbeidsmoral og det å kunne være en god kollega. Som navnet tilsier driver vi i 
hovedsak i den grønne sektoren, men tar også på oss enkle vaktmesteroppdrag.

I 2018 har fem deltakere blitt formidlet til 100% stillinger i det ordinære arbeidsliv og 1 til 
videre utdannelse. Dette er vi stolte av. Våre deltakere har fått seg jobber hos blant annet 
Stavanger Natur- og Idrettsservice og Kverneland Group. Dette har vi fått til takket være våre 
kunder som gir oss arenaer til å trene på. Våre største kunder er Stavanger kommune Park 
og vei, SIS bolig og flere boligsameier.
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Kursvirksomhet – 
arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 
i tiltaksavdelingen
I 2018 har vi avviklet 30 kurs i Jobbklubb. Dette kurset ble holdt for siste gang i oktober. 
Vi er hovedleverandør av kurset Yrkesrettet Norsk (YNO), og har i løpet av året avholdt åtte 
kurs. Lingu Norge AS har fra og med september 2018 vært vår underleverandør for YNO, og 
avholder disse kursene ut avtaleperioden. 

Som underleverandør til ASKI AS har vi levert fem kurs i Salg & Service i Stavanger gjennom 
året. I tillegg har vi som hovedleverandør av Datakurs avholdt fem Datakurs for nybegynnere 
og ett Datakurs for viderekomne.  

AMO Kurs
Utskrevet til:

Antall 
kurs

Antall deltakere 
per kurs

Arbeid Skole Forlengelse 
praksis

Andre tiltak Sluttet

Jobbklubb 30 15 450 - - - -

Datakurs  
nybegynner

5 10 50 - - - - 

Datakurs  
videregående

1 10 10 -  - - - 

Yrkesrettet 
Norskopplæring

8 20 39 14 58 11 33

Salg & Service 5 15 16 4 8 - 33

Total 49 565 18 66 11 33



Årsregnskap  
2018



ÅRSREGNSKAP



ÅRSREGNSKAP



ÅRSREGNSKAP



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

enkelte deltakers lønnskostnad føres som kostnadsreduksjon under personalkostnada. Øvrige tilskudd føres som driftsinntekter.

Leieavtaler

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

Allservice AS

Noter til regnskapet 2018

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. Tilskudd direkte knyttet til den 
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Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte med videre

2018 2017
Lønn 23 425 661 27 246 938
Folketrygdavgift 3 588 403 4 128 037
Pensjonskostnader - AFP 305 448 407 056
Pensjonskostnader - innskuddsbasert ordning 953 699 1 399 158
Andre personalkostnader 1 118 190 1 365 839
Sum 29 391 401 34 547 028

Gjennomsnittlig antall årsverk 90 113

Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn og annen godtgjørelse 1 097 466 311 700
Fast bilgodtgjørelse 75 000 0

Revisor

2018 2017
Lovpålagt revisjon 116 000 87 000
Andre tjenester utenfor revisjon 11 610 17 350

Note 3 Anleggsmidler
Bygning og Driftsløsøre,

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

Anskaffelseskost 1.1 363 700 846 685 19 471 247 10 021 547 6 079 875 36 783 054
Tilgang 0 0 0 99 777 612 853 712 630
Avgang 0 0 0 0 -744 417 -744 417
Anskaffelseskost 31.12 363 700 846 685 19 471 247 10 121 324 5 948 311 36 751 267
Akk. avskrivninger 31.12 277 244 0 10 197 494 9 396 492 4 732 830 24 604 060
Bokført verdi 31.12 86 456 846 685 9 273 753 724 832 1 215 480 12 147 206

Årets avskrivninger 97 593 0 567 884 583 954 830 281 2 079 712

Økonomisk levetid 5 år uendelig 40 år 3 - 8 år 4-10 år
Avskrivningsplan Lineær Linær Linær Linær

Balanseførte leieavtaler inkl. i bokført verdi 0 172 969 0 172 969
Kostnadsførte leieavtaler 2 359 803 521 136 205 773 3 086 712

Noter til regnskapet 2018

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: 

Allservice AS



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 1 184 554 4 141 654
Årets resultat 0 0 565 566 565 566
Egenkapital pr 31.12 2 957 600 -500 1 750 121 4 707 221

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Innskuddsbasert ordning i selskapet vedrører 38 personer. I AFP-ordningen i selskapet er det 38 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 
pensjonsordning tilfredsstiller kravene i loven.

Allservice AS
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Note 8 Forfall langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
2018 2017

Pantelån 2 000 000 428 240

Note 9 Pantstillelser og garantier

Bokført gjeld som er sikret ved pant 
2018 2017

Pantelån 4 500 000 4 710 860
Kassekreditt 2 102 986 4 794 793

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet:
Tomter og bygninger (+ driftsløsøre i 2017) 10 120 438 13 520 289   

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 1 002 099,-.
Innestående dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.

Allservice AS
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