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I ALLSERVICE HEIER VI PÅ MENNESKER. VI VET AT ALLE KAN – 
BARE DET LEGGES TIL RETTE FOR DET. 
At arbeid er viktig, er udiskutabelt. Arbeidet vårt definerer 
oss og sier noe om hvem vi er. Siden 1972 har arbeid vært det 
bærende for Allservice. Vi har 50 års erfaring innen det å løfte 
passive deltakere inn i aktive roller i samfunnet. 
 
Samfunnsnytten vår har gitt gode og aktive arbeidsdager for 
mange i Stavanger og omliggende kommuner. Vi er stolte av 
å ha gjort en forskjell i mange sine liv, og vært med på å gi 
bedrifter en solid og stabil arbeidsstokk.  Dette har vi tenkt å 
fortsette med i 50 år til. 
 
Men vi skal ikke bare gå i det samme sporet, vi skal fornye 
bransjen og gi arbeidsinkludering økt oppmerksomhet. Vårt 
viktigste oppdrag er ikke oss selv og selskapet, men det 
engasjementet vi klarer å skape gjennom vårt arbeid for de 
som ikke alltid klarer å finne veien sin inn i en aktiv og god 
arbeidshverdag.
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 Ant. aksjer  Andel i %
Stavanger Kommune 14 900  50.38
Rogaland Fylkeskommune 8 750 29.58
Sandnes Kommune 2 950 9.97
Sola Kommune 1 700 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

Styret og ledelsen

Aksjonærer
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Også i 2021 preget den pågående pandemien Allservice så vel som 
samfunnet rundt oss. I Allservice klarte vi å holde stand mot smitte helt 
frem til utløpet av året. Dette kan vi takke gode smittevernsrutiner og 
en uovertruffen innsats fra alle i bedriften. Pandemien har gitt oss nyttig 
læring i å håndtere uventede situasjoner og gjort oss styrket til å møte 
nye utfordringer. Vi er glade for at vi i hovedsak har valgt å satse på 
tjenesteyting og ikke på produksjon av produkter, det har gjort oss mindre 
sårbare både i smittesituasjoner og endringer i markedet av andre grunner. 

I det 2021 gikk over i historien var også organisasjonen i Allservice 
gjort om til en konsernmodell som skal speile krav og behov fra Nav og 
ESA. Bakgrunnen for dette er en rendyrkning av forholdet mellom de 
forhåndsgodkjente tjenestene og de konkurranseutsatte tjenestene vi 
leverer. Allservice Holding AS tok over eierskapet til alle aksjene i Allservice 
AS og det ble dannet to nye selskaper Nacella AS og Allservice Eiendom AS 
som henholdsvis skal levere konkurranseutsatte tjenester og eiendomsdrift. 
Prosessen rundt denne organisatoriske endringen har vært utfordrende 
og arbeidskrevende, men resultatet vil gjøre oss bedre rustet til å møte 
nye krav og forventninger, og ikke minst møte nye muligheter i et marked i 
endring.
 
I hele 2021 har det foregått byggeaktivitet i våre lokaler på Åsen. Bygget 
skal være ferdigstilt tidlig i januar 2022 og da skal vi samle hele Allservice 
under ett tak for første gang i bedriftens historie. Alle ser frem til å kunne 
komme inn i et nytt felleskap og et nytt bygg, og gjennom det bidra 
til ytterligere integrering og samhold. Byggeprosjektet har gått helt 
etter planen og det har vært god og konstruktiv løsningsforståelse fra 
entreprenøren. Bygget i Midtgårdveien ble solgt i 2021 og bedriften er nå i 
besittelse av kun en eiendom. 

Et år fullt av utfordringer har heldigvis også vært kronet med gode 
deltakerreiser. Det å kunne se at vi klarer å gi meningsfulle og utfordrende 
dager til de vi er her for, gir hele selskapet mening og bekreftelse. Og også 
i 2021 har vi fått stadfestet at der vi hadde små forhåpninger var det vilje 
til egen endring som tredde frem, og små spirer av mulighetsønsker ble 
til læreløp og flere fullførte kompetansebevis. Særlig må jeg berømme 
opplæringskontorer for å være på tilbudssiden og gi våre deltakere gode 
men realistiske forhåpninger. Oppdraget vårt ligger fast: å gjøre passive 
mottakere om til aktive deltakere. 

Selv om utfordringene har vært store og inngripende ser vi nå frem til å 
møte nye utfordringer i ny organisering og med nytt bygg i en verden som 
trenger oss som bedrift mer enn noen gang før. Vi gleder oss til å levere 
arbeidsglede og inkludering i tiden som kommer. 

Ståle Johan Knutsen
Adm.direktør

2021
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MARKED 
2021 ble et spennende år for oss i markeds 
avdelingen, som fra januar 2021 bestod 
av markedssjef og Key Account Manager. 
Covid har blitt en del av hverdagen og vi har 
funnet nye måter å omgås både næringslivet, 
kollegaer og deltakere.  
 
Vi begynte året med å ruste opp intern infra-
struktur med nytt CRM system og intranett. 
Dette med målsetting om å kvalitetssikre 
kunde reisen til våre inkluderingspartnere 
og bedrifts kunder. Videre har vi jobbet med 
forretningsstrategi sammen med styret og  
bedriftsverdier sammen med intern utviklings-
gruppe, alt med målsetning om å lage en tydelig 
fremtidsrettet visjon om hvor vi skal utvikle oss 
videre.  
 
Høsten 2021 begynte vi arbeidet med den 
digitale reisen til våre deltakere. Ny webside og 
animasjonsfilmer ble laget i samarbeid med 
vårt kommunikasjonsbyrå Skarp.  
 
Allservice inngikk en treåring samarbeidsavtale 
med Viking Fotballklubb i starten av året. Vi 
har seks faste sitteplasser på tribunen som vi 
bruker til deltakere og nettverksbygging, til stor 
glede for alle fotballentusiaster. Selv om noe 
av sesongen ble preget av koronarestriksjoner 
fikk vi muligheten til å delta på gjenåpningen 
til stor glede for alle. Høsten 2021 lanserte 
Allservice sammen med Viking Fotball et nytt 
bedriftskonsept med navn Arbeidsløftet. 

HVA ER ARBEIDSLØFTET? 
Arbeidsløftet har som visjon å skape den beste 
løsningen på arbeidsinkludering. Målsetninger er 
å opprette et næringslivsnettverk som bidrar til å 
løse en av Norges største bærekraftsutfordringer. 

Arbeidsløftet har som visjon å 
skape den beste løsningen på 
arbeidsinkludering. Målsetninger er 
å opprette et næringslivsnettverk 
som bidrar til å løse en av Norges 
største bærekraftsutfordringer. 
 

Hvordan? 
• Illustrere hvordan arbeidsinkludering kan ha 
 positiv innvirkning på følgende fem para-  
 metere i organisasjonen – Tilknytning, 
  motivasjon, ledelse, arbeidsmiljø og   
 prestasjon/lønnsomhet. 
• Informere og bygge ned skiller og fordommer  
 rettet mot vår bransje og menneskene som vi  
 representerer. 
• Være til stede. 
 Utfordre etablerte sannheter. 
• Åpen dialog mellom alle interessenter. 
• Skape møteplasser. 
• Bygge gode systemer.
 
Vi skal sammen finne gode løsninger 
på hvordan inkludering kan bli en vinn-
vinn-situasjon for både arbeidsgiver og 
arbeidstaker. Samarbeid er nøkkelen og vi 
inviterer næringslivet til å være med på det 
«inkluderende» skiftet – Arbeidsløftet. 

INTRO 
Vi opplever i dag at små bedrifter bare lyser ut 
25– 50 % av ledige stillinger. De 50 % stillingene 
som blir utlyste er fra offentlig sektor, større 
bedrifter og stillinger med definerte/høye 
kompetansekrav.  
 
Vi sitter på en portefølje på 78 deltakere som 
er under tiltaket AFT (Vedlagt beskrivelse under 
definisjon), der vi har et formidlingskrav fra 
NAV på 50 % i jobb eller utdanning. De andre 
tiltaksbedriftene rundt i regionen sitter også på 
et visst antall til enhver tid. Per dags dato har vi 
ca. et halvt års ventetid for å komme inn til oss.  
 
Vi har også en gruppe på 65 personer innen 
tiltaket VTA (Vedlagt beskrivelse under 
definisjon) som jobber hos oss på vår intern 
avdeling. Innen denne gruppen har vi hospitert 
20 % ut hos eksterne bedrifter. 

KONSEPT  
Arbeidsløftet er et konsept basert på NHOs 
Ringer i vannet metodikk:  
 
Da NHO satte i gang Ringer i Vannet var det 
for å vise at det er inkluderingsvilje i bedriftene 
gitt at arbeidsgivers interesser blir ivaretatt 

Marked 2021
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på en god måte. Ringer i Vannet-metodikken 
tar utgangspunkt i arbeidsgivers reelle behov 
for arbeidskraft og innebærer tett oppfølging 
av både arbeidsgiver og kandidat både før, 
under og etter ansettelse. Tillit, trygghet og 
tilgjengelighet har vært avgjørende når så 
mange medlemsbedrifter har ansatt kandidater 
som av ulike årsaker har stått på utsiden av 
arbeidslivet.
 
På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 
har NTNU evaluert prosjektet. Her fikk Ringer 
i Vannet gode skussmål: Om lag 80 prosent 
av kandidatene fikk fast ansettelse. Nesten 
60 prosent av arbeidsgiverne svarer at RiV-
metodikken var avgjørende for ansettelsene. 
Mer-rekruttering er 3,3 ganger høyere i bedrifter 
med intensjonsavtale sammenlignet med andre 
NHO-bedrifter. 
 
Arbeidsløftet skal i første omgang gi 
næringslivet en kortere og enklere vei for å ta 
del i verdiskapende arbeidsformidling. Dette 
vil vi gjøre med å lansere en landingside 
for registrering av, i første omgang, 
rekrutteringsbehov. Landingssiden vil bli speilet 
på web siden til vår samarbeidspartner Viking 
Fotballklubb og Arbeidsløftet blir inkorporert i 
deres samfunnsansvar.  
 
Målsetning er å formidle at det kan være like 
stor verdi i et 10 % rekrutteringsbehov som i 
et 100 % behov. Poenget er at hvis du har et 
reelt rekrutteringsbehov, så snakk med oss 
om det. Vi kan skape verdi både gjennom å 
finne rett person for rett jobb, men bedrifter 
vil også oppleve verdien av å være vår 
inkluderingspartner og kan benytte det i sin 
CSR-policy.  
 
Vår Key Account Manager koordiner og 
behandler de innkommende behovene fra  
www.arbeidsløftet.no. Neste steg vil 
være å bli kjent og kartlegge våre mulige 
inkluderingspartnere. For nøkkelen ligger i 
relasjonen, tryggheten og tilliten til hverandre. 
Dette konseptet har ingen funksjon eller verdi 
hvis en ikke har tilstedeværelse og forståelse 

av både arbeidstaker og arbeidsgivers behov. 
Vi ser ofte at det er arbeidsmiljøet som er en 
av nøkkelfaktorer til at ansatte lykkes, ikke 
bare oppgaver. Da må en ha kjennskap til våre 
partnere for å kunne levere rett person til rett 
plass. 

INKLUDERINGSPARTNERE  
Nøkkelen ligger i relasjon, trygghet og tillit. 
Bedrifter som samarbeider med oss, kaller 
vi inkluderingspartnere. For å kvalitetssikre 
Arbeidsløftet vil vi være til stede og jobbe tett 
med våre inkluderingspartnere. 
 
Da kan vi finne bedriftens behov og bli kjent 
med arbeidsmiljøet og arbeidsoppgaver. Først 
da kan vi finne rett person og legge til rette 
for at våre inkluderingspartnere kan hjelpe 
mennesker til å komme inn i lønnet arbeid.

PODCAST  
Arbeidsløftet er en podkast på 10 episoder.  
Det er en opplysende og inspirerende serie som 
utfordrer fordommer og belyser ressursene i 
mennesker i henhold til arbeidsinkludering. 
Podkasten ble lansert sammen med 
arbeidsløftet.no. 
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RÅDGIVENDE UTVALG SAMMENSETNING I 2021
Henning Strømø NAV Hillevåg og Hinna
Inger Helene Skeie NAV Hillevåg og Hinna
Jan Økland  Avdelingsleder Allservice, avd. Kvaleberg fram til juni 2021
Randi Sirevåg Fagleder Allservice, avd. Kvaleberg
Ståle J. Knudsen Direktør i Allservice fra august 2021

ARBEID GIR IDENTITET, TILHØRIGHET OG 
KOMPETANSE OG GIR VÅRE ARBEIDSTAKERE 
MULIGHETEN TIL Å BLI LIKEVERDIGE 
SAMFUNNSMEDLEMMER.  
En undersøkelse fra 2020 viser at mer  
enn hundre tusen med funksjons nedsettelser 
holdes ufrivillig utenfor det norske arbeidslivet. 
Yrkes deltakelse fra psykisk utviklings hemmede 
har gått nedover og en person i rullestol må 
søke dobbelt så mange jobber som andre 
funksjonsfriske med sammen kvalifikasjoner for i 
det hele tatt å komme til intervju. Det påpekes at 
norske myndigheter har et for sterkt pasientfokus 
og funksjonshemmede blir møtt med holdninger 
om at man er «bruker eller pasient». 

Arbeid er et symbol på voksenliv og uavheng ig-
het og en av våre hoved målsettinger er nettopp 
igjennom tilrettelegging og tett oppfølging å gi 
kvalifisering, øke funksjons- og mestringsevne 
og ikke minst øke livskvalitet. Vi tilbyr fast arbeid 
over lengre eller kortere tid og gir muligheter 
for hospitering eller overføring til ordinært 
arbeidsliv, veiledning i yrkesvalg og videre 
karriere.

SAMARBEIDSMØTER MED NAV 
2021 ble også et år preget av korona og digitale 
løsninger, men vi klarte på tross av dette å 
følge smittevernregler og gjennomføre 3 fysiske 
møter og 1 på teams i Rådgivende utvalg. 

ÅRSRAPPORT FRA RÅDGIVENDE UTVALG 2021
Avdeling Kvaleberg
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Avdeling Kvaleberg var med på 4 digitale møter 
med NAV tiltak i forhold til status, evalueringer 
og resultatgjennomgang. 
 
Rådgivende utvalg skal gi råd om innholdet 
i virksomheten, være med på vedtak om 
inntak, avslutninger og oppfølging/kvalifisering 
av den enkelte arbeidstaker. Dessuten skal 
utvalget være med på årlig evaluering av 
helheten, måloppnåelse og tiltakets svar 
på kravspesifikasjonen fra NAV og Equass 
kvalitetssikringsprogram.

RÅDGIVENDE UTVALG HAR HATT 4 MØTER I 
2021 
Det har blitt behandlet 108 saker om inntak/
avslutninger, gjennomgang av årsrapporter og 
individuelle handlingsplaner, orienteringssaker 
om arbeidstakere, hospiteringer,  nye 
opplæringsmuligheter og kunder.
 
- 19 saker var søknad om arbeid og 10 søkere  
   fikk tilbud om plass. 
- 5 saker om avslutning av arbeidsforholdet. 
- 10 saker handlet om ekstern praksis, oppstart    
   av nye læreløp/kompetansebevis og utprøving     
   i ordinært arbeid. 
 
 Pr. 31.12.21 hadde vi 9 søkere på venteliste.

ALLSERVICE AVDELING KVALEBERG KAN TILBY: 
• Kartlegging av ressurser og bistandsbehov 
• Gjennom koordinering av tjenester bidra til  
 å bedre livsbetingelser i forhold til om givelser  
 og sammensatte behov for den enkelte. 
• Utvikle ressurser og gi mestringsopplevelser  
 gjennom tilrettelegging og oppfølging med  
 kvalifiseringsmål og livskvalitetsmål i   
 individuelle handlingsplaner. 
• Overføre til andre tiltak, utdanning, hospitering  
 internt og eksternt eller formidling til   
 ordinært arbeid. Karriereveiledning med ulike  
 kartleggingsverktøy og metoder. 
• Som godkjent opplæringsbedrift i flere fag  
 tilbyr vi læreløp som gir mulighet for   
 kompetanse bevis eller vanlig fagbrev. 
• Motivering og trening av sosiale ferdigheter  
 gjennom samhandling og forskjellige sosiale  
 arrangement som bedriften tilbyr. 
• Fysisk tilrettelagte arbeidsplasser og et   
 arbeids miljø som anerkjenner og tar hensyn  
 til individuelle behov. 
• Ivaretar behov knyttet til fysisk aktivitet,   
 kosthold og ernæring 
• Tilbyr arbeidstrening for elever i videregående  
 skoler en eller to dager i uken – eller en uke  

 hospitering for utprøving. 
• Arrangerer omvisning og orientering for   
 grupper med elever og lærere fra videre- 
 gående skoler, pårørende eller andre   
 interesserte.

RESULTAT AV VÅR TILRETTELEGGING, 
REHABILITERING OG KVALIFISERING 
Det er i møte med samfunnet at det oppstår 
funksjonshemninger. Funksjonshemmede skapes 
når det legges fysiske hindringer i veien eller 
med nedsettende holdninger og uvitenhet. 
 
Vår hovedmålsetting er å skape 
gode arbeidsdager som gir trivsel og 
utviklingsmuligheter ut fra den enkeltes behov 
og forutsetninger. Motivere og tilrettelegge 
arbeidsoppgaver for mestring og nye mål. 
 

Vår hovedmålsetting er å skape 
gode arbeidsdager som gir trivsel 
og utviklingsmuligheter ut fra den 
enkeltes behov og forutsetninger. 
Motivere og tilrettelegge arbeids-
oppgaver for mestring og nye mål.

 
Selv om våre unge nye arbeidstakere er flinke 
i data og digitale løsninger så skaper det 
moderne samfunnet likevel økte barrierer for 
mange med en utviklingshemming. Vi øver 
på og legger til rette for mer og mer bruk av 
digitale løsninger. 
 
Det arbeides systematisk med individuelle 
handlingsplaner for å få til en vekst og 
kvalifisering med tanke på ferdigheter knytet til 
arbeidsoppgaver og livskvalitet. Nå vektlegges 
mye mer utprøving i ordinært arbeidsliv for å få 
til en overgang/karriere til ordinært arbeidsliv 
og VTA er styrket med en KAM stilling i 30 % for 
dette målet.

LÆRELØP/KOMPETANSEBEVIS  
Kompetanse smitter og vi ser at dette er med 
på å skape empowerment og gi økt selvfølelse. 
 
Kunnskapssamfunnet kan representere nye 
barrierer for utviklingshemmede på flere måter. 
Det å ha høyere utdanning er både viktigere og 
vanligere, og ofte en forutsetning for å få arbeid. 
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Mange arbeidstakere har fått prøve seg ut 
i ordinært arbeid og mange har fått gått 
i lære med opplæringskontrakt i ulike fag 
både internt og eksternt. I 2021 fullførte vår 
lærekandidat i Kontor – og administrasjon 
og fikk kompetansebevis i resepsjonsfaget, 
og en arbeidstaker besto kompetansebevis 
i Tømmerfaget og har søkt seg ut i ordinært 
arbeid. 
 
I 2021 fikk 1 ny arbeidstaker starte læreløp i 
tømmerfaget, 1 ny i IKT og 2 nye i logistikk 
fikk i samarbeid med Opplæringskontoret i 
Rogaland opplæringskontrakt og dermed har 
VTA til sammen 9 lærlinger. En arbeidstaker har 
klart teorien på utvidet sertifikat til liten lastebil 
hvor målet er å bli yrkessjåfør.

11 ARBEIDSTAKERE HAR HATT AVTALER OM 
EKSTERN PRAKSIS 
• 2 Arbeidstakere er i REMA 1000 butikker 
• 2 arbeidstakere er hos Marlink 
• 1 arbeidstaker hos Unibil 
• 1 arbeidstaker på Kampen skole 
• 1 arbeidstaker West Office 
• 1 arbeidstaker hos Sven Kvia 
• 1 arbeidstaker på Safteriet i Hillevåg 
• 2 arbeidstakere har fått utprøving og   
 kartlegging på Forus blomster og Coop Mega 

PRØVEPROSJEKTET VTA I KOMMUNAL REGI 
Stavanger kommune startet sammen med 
19 andre kommuner forsøket med «varig 
tilrettelagt arbeid i kommunal regi» i 2018.  
Allservice avd. Kvaleberg har vært med fra 
starten og også ut 2021 da prosjektet ble 
utvidet med 1 år fordi noen av kommunene følte 
de hadde kommet sent i gang. 
 
Evalueringen er som kjent fra 2020 : «statlig 
VTA hadde flere styrker enn VTA i kommunal 
regi.» Fra vår side har det vært spennende å 
være med på erfaringsutveksling og høre om de 
ulike kommunene sin utvikling og oppbygging 
av VTA tiltaket.  
 
Det vi ikke hadde forutsett og som nok hadde 
gjort oss skeptiske til å være med var at de 
5 plassene som ble 7 arbeidstakere hos oss 
ikke ble gjort om til faste plasser hverken 
fra NAV eller kommunen. Resultatet ble en 
naturlig avvikling av de 7 plassene med den 
konsekvensen at våre søkere på ventelisten blir 
stående der altfor lenge.

INNTAK/AVSLUTNINGER – 6 NYE VTA PLASSER! 
Våren 2021 ble Allservice, avd. Kvaleberg tildelt 
6 nye VTA plasser og er nå godkjent for 60 
tiltaksplasser.  
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• 10 søkere fikk tilbud om arbeid ved Kvaleberg  
 i 2021 
• 5 ble avsluttet -  1 gikk over i nytt arbeidstiltak,  
 2 sluttet p.g.a. helseutfordringer og 2  døde. 
• 4 elever fra videregående skole fikk tilbud om  
 arbeidspraksis med opplæringskontrakt 1–2  
 dager i uken. 
• 2 elever fikk en uke hospitering for å prøve  
 seg ut og bli kjent med bedriften. 
•  1 ungdom fikk starte opp i arbeidstrening   
 gjennom mentorordning med NAV.

ARBEIDSOPPGAVER, KVALIFISERING, 
OPPLÆRINGSBEDRIFT 
Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den 
enkeltes behov og bidra til vedlikehold og  
utvikling av den enkeltes ressurser og funksjons-
nivå gjennom opplæring og tilrettelegging. 
 
Det er viktig å tilrettelegge for mestrings-
opplevelser som gir mer trygghet, selvtillit og 
arbeidsglede. Lærekandidatordningen gjør 
det mulig å ta fagbrev eller kompetansebevis 
og gjøre karriere i flere ulike yrker. Vi prøver 
å finne arbeidsoppgaver innenfor næringer 
som har tilknytning til lokalsamfunnet og som 
igjen gir bedre muligheter for hospiteringer og 
integrering senere i det ordinære arbeidsliv.

ARBEIDSOPPGAVER OG 
OPPLÆRINGSMULIGHETER 
Produksjonshall 1 
• 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 
• Plastpakking – maskinelt og manuelt 
• Postsortering 
• Lettere pakke – og monteringsoppgaver

Produksjonshall 
3 
• 
Plastpakking 
– maskinelt og 
manuelt 
• 
Postsortering 
• Stropping 
• Pakke – og 
• 
Hjørnekutting 

• Konvoluttering 
• Kabling

Snekkeravdeling 
• Kapping/saging 
• Produksjon av trekasser  
• Produksjon av blomsterkasser, hagemøbler o l. 
• Produksjon av paller og pallelokk 
• Montering av møbler i leiligheter 
• Krybber til rørlagring
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Resepsjon 
• Ta telefon, sette over og ta imot beskjeder 
• Ta imot kunder og besøkende 
• Frankering og kopiering

Kjøkkentjeneste 
• Lage kaffe og te 
• Sette fram kanner og vaske bord til frokost og  
 lunch 
• Betjene oppvaskmaskin, rydde og kaste   
 søppel 
• Rengjøre kjøleskap og mikrobølgeovner

Sjåfør 
• Ordreutførelse 
• Lasting og lossing 
• Kundebehandling 
• Truck – og ledestabler 

IT avdelingen 
• Installering av programvare på PC og annet  
 IT-utstyr.  
• Konfigurere programvare på router og switch

Pack – partneravdeling 
• Ordremottak 
• Plukking av varer 
• Pakking og klargjøring for henting av varer til  
 posten

ORGANISERING OG BRUKERMEDVIRKNING 
Allservice sin profil er «ALLE KAN» 
 
Som bedrift er vi opptatt av å tydeliggjøre 
dette budskapet 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.  
 
 

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 ansatt å ha 
spesielle behov hvor vi forsterker hverandre 
i et trygt arbeidsfellesskap som igjen gir 
kompetanse. 
 
Det arbeides etter pedagogiske/sosiale 
metoder og i karriereveiledningen bruker vi 
supported employment og verktøyet jobbpics. I 
gjennomføringen av tiltaket samarbeider vi tett 
tverrfaglig med NAV, helse og velferdssentrene, 
hjemmebaserte tjenester, medisinske og 
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pedagogiske institusjoner.  Det er viktig å se 
et liv som en helhet og ikke som oppdelte 
seksjoner. 
 
Tillitsmannsordningen er med på å gjøre 
arbeidstakerne medansvarlige for egen 
arbeidsplass. Hver avdeling har valgt sin 
tillitsmann med vara som har faste møter 
en gang i måneden. De hentes saker fra 
forslagskasse/klagekasse og vernerunde 
og det tas opp saker fra hver avdeling. 
Referater fra møtene og allmøter annenhver 
måned blir hengt opp i hver produksjonshall. 
Personalhåndbok/arbeidsreglement blir revidert 
hvert 2. år sammen med de tillitsvalgte. Eget 
klubbstyre har årsmøter med fellesforbundet 
og sørger for nyvalg, tilbud om kurs og 
arrangementer fra Fellesforbundet. 
Alle arbeidstakere får målsamtaler med 
sin veileder for skriving av handlingsplan 
2 ganger i året, og en gang i året er det 
medarbeidersamtale hvor også fagleder 
er med. Her kan den enkelte komme med 
tilbakemeldinger og ønsker for fremtiden. 
Brukermedvirkning betyr mye for helse og trivsel 
og frigjør ressurser og initiativ som er viktige 
redskaper i skriving ev egen handlingsplan. 
 
Andre tiltak for brukermedvirkning er 
brukerundersøkelse og forslagskasse/
klagekasse. Brukerundersøkelsen forgår 
digitalt og de som trenger det får hjelp av sin 
tillitsmann eller veileder. 
 
Kompetanseheving/kvalifisering for 
arbeidstakerne våre har høy prioritet og vi gir 
muligheter for kurs og opplæring der det er 
aktuelt i ulike tema, eller motiverer til å ta et 
verv i bedriften som igjen påvirker helheten av 
våre resultater. 
 
Empowerment – der den enkelte skal bli 
bevisst egne ressurser, oppleve økt mestring 
og bli bedre på å styre eget liv vektlegges 
i arbeidshverdagen på VTA. Overføring av 
makt fra fagfeltet til arbeidstakerne som 
igjen blir brukerkunnskap brukt i utformingen 
av vårt VTA-tiltak er viktig og gir delaktighet 
og brukermedvirkning.  Våre arbeidstakere 
skal oppleve at økt erfaringsgrunnlag og 
mestringsfølelse gir mulighet for påvirkning og 
til å kunne ta egne gode valg.

LIVSSTYRKETRENING, BÆREKRAFT, GLEDING 
OG TILHØRIGHET 
Akademikere har forsket seg til at det som 

faktisk gir livsglede, livskvalitet og god helse 
handler lite om akademiske resultater og mye 
mer om relasjoner, mening og tilhørighet. 
 
Mening glede, vekst og engasjement – å få bety 
noe for noen og få høre til er det viktigste. 
 
Opplevd livskvalitet på flere områder styrker 
motstandskraften og er et av de viktigste 
elementene vi som arbeidsplass kan bidra 
med. Gjennom de ulike tiltakene og høy 
kompetanse på dette området skaper vi en 
arbeidsplass som gir mestring, kvalifisering, 
tilhørighet og arbeidsglede. 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 kvalifisering, sunn livsstil og tilbud 
om turgrupper, miljøettermiddag, studieturer, 
julebord o.l. 
 
Men 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 arbeidstakere er 
med i Hinna handikaphåndball, frivillige i Oilers 
og Viking. 
 
Allservice AS sponser Viking fotball og har 6 
fastetribuneplasser hvor våre arbeidstakere får 
være med sammen med ledere og kunder.

SOSIAL KAPITAL/ANERKJENNELSE 
Sosiale aktiviteter tillegger ny kunnskap og 
styrker samholdet i bedriften. 
 
Vi prøver å sette sammen gode arbeidsteam 
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. Sosial trygghet skaper mulighet for 
personlig vekst og heving av sosial fungering. 
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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 med å forbli 
passive og lite involvert i egen utvikling av 
sosial mestring. Så vi oppfordrer og utfordrer 
til sosial samhandling i arbeidstiden og at 
arbeidstakerne melder seg på de sosiale 
aktivitetene som igjen innebærer å utvikle 
empati og omsorg. Dette er også gode mål i 
egen handlingsplan å våge og være med og 
skyve på grenser.

2021 BLE OGSÅ ET ÅR MED RESTRIKSJONER 
P.G.A KORONA. MEN VI KLARTE LIKEVEL Å 
GJENNOMFØRE:  
• 10 turgrupper hvor vi hadde tematurer med  
 fisking, fugletitting, stormjakt o.l. 
• Sommeravslutning med grillfest 
• Julebord på Scandic hotell 
• Fotballkamper på Viking stadion hvor 2–3  
 arbeidstakere fikk være med hver gang. 
• Pausetrim når vi hadde anledning mht.   
 restriksjoner pluss nytt pausetrimtilbud 2 ganger  
 i uken med en luftetur rundt nabolaget. 
 
Anerkjennelse er viktig for den enkelte 
arbeidstaker som skal følge seg sett og verdsatt 
på arbeid.  Vi har innført å dele ut gullklokke 
etter 25 år og Norges vel – medalje for 30 års 

tjeneste i bedriften. Vi passer på fødselsdager 
med plakat og flagg i resepsjonen og er raske 
til å feire dersom noen lykkes og har oppnådd 
sine mål.

ERNÆRING, KOSTHOLD OG FYSISK AKTIVITET 
Vi vil fremstå som en «sunn bedrift» med 
fokus på helsefremmende informasjon, kurs 
og aktiviteter. Det er mulighet for å kjøpe 
Tine-varer på kjøkkenet og vi har jobbfrukt 
en gang i uken. Bevegelse og fysisk aktivitet 
vektlegges og vi har tilbud om pausetrim hver 
dag og turgruppe hver 3. uke. Her oppleves godt 
helsefremmende fellesskap uten krav, stress eller 
mas. Allservice tilbyr også billig medlemskap 
hos Arena treningssenter for å oppfordre til 
fysisk aktivitet.

KURS – OG KOMPETANSEHEVING 2021 
Alle veilederne fikk tilbud om å være med på 
noen av forelesningene til den årlige digitale 
VTA- konferanse. 
• Vi gjennomførte 2 fagmøter med tema   
 autisme og ADHD 
• Internundervisning/veiledning fra Lassa   
 rehabilitering om diagnosen psykisk   
 utviklingshemmet 
• Internundervisning/veiledning om   
 sinnemestring 
• 2 veiledere fikk kurs i elektrisk ledestabler 
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Allservice VTA ønsker å tilføre våre 
arbeidstakere kompetanse gjennom veiledning, 
opplæring og tilrettelegging – men også 
gjennom kurs og sertifiseringer på forskjellige 
maskiner. 
• 5 arbeidstakere fikk kurs i elektrisk ledestabler 
• 1 arbeidstaker fikk kompetansebevis i Kontor-  
 og administrasjon 
• 1 arbeidstaker fikk kompetansebevis i   
 Tømmerfaget. 
• 1 arbeidstaker besto teorien til C1 - liten lastebil 
• Alle arbeidstakerne fikk brannvernkurs  
 
Stavanger 08.02.21 
Randi Sirevåg                                                                                          
Fagleder 
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Målgruppen for AFT tiltaket er personer som har behov for tett oppfølging, 
arbeidstrening, arbeidsevnevurdering og kvalifisering med sikte på 
formidling til utdanning eller ordinært arbeidsliv. 
 
Hovedproblemstillingene for søkere til de ulike tiltakene er helsemessige og 
sosiale utfordringer, manglende eller lite arbeidserfaring og utdanning. Våre 
veiledere kartlegger deltakers muligheter på arbeidsmarkedet der målet 
er å styrke deltakers muligheter til å skaffe arbeid eller starte utdanning på 
vei mot jobb. Deltakere tilbys arbeidspraksis og arbeidstrening i våre egne 
produksjonsområder og hos eksterne bedrifter. Vi har gjennom mange års 
erfaring opparbeidet oss et stort kontaktnett av bedrifter som vi samarbeider 
med når vi bistår våre deltakere på veien mot arbeid. 
 

Vi har gjennom mange års erfaring opparbeidet oss et 
stort kontaktnett av bedrifter som vi samarbeider med 
når vi bistår våre deltakere på veien mot arbeid.  
 
 
AFT - teamet består i dag av 11 veiledere, 1 teamleder og 1 tiltaksleder. I 2021 
rekrutterte vi to nye veiledere til teamet. Vi har totalt 78 AFT-plasser. 

KOMPETANSEUTVIKLING 
Vi har kontinuerlig fokus på å styrke kompetansen i teamet. Dette sikres 
gjennom deltakelse i eksterne og interne kurs, veiledning, deltakelse i 
fagkonferanser og ved at vi inviterer aktuelle fagpersoner til å holde foredrag i 
aktuelle temaer. 
 
Det har i løpet av året blitt gjennomført sertifisering i Inflow/Vip 24 – vårt 
komplette karriereveiledningsverktøy (4 veiledere). I tillegg har 4 veiledere 
gjennomført grunnkurs i Supported Employment. Alle veiledere har 
gjennomgått kurs i skriving av sluttrapporter. 
 
Vi har også satt oss inn i det nasjonale kvalitetsrammeverket for 
karriereveiledning og gjennomført intern fagdag innen temaet sammen med 
Jæren Industripartner og AKS. Alle veiledere og ledere i AFT-teamet deltok 
i Mai på konferanse for Karriereveiledning, og 2 veiledere deltok på kurs i 
flerkulturell karriereveiledning. 
 
Vi har hatt ulike nyttige temaer på agendaen i fagmøtene våre: 
• Motivasjon av deltakere (Lingu v/Saira Kursheed) 
• Gaming og overføringsverdi til arbeidslivet (Uteseksjonen i Stavanger 
kommune v/Siv Selvik)
 
I tillegg har vi gjennomført erfaringsutveksling med tiltaksbedriftene 
Sogneprodukter, Personalpartner og Avigo. 
 
Noen veiledere har også deltatt på IPS konferanse, AFT konferanse og kurs 
med tema; Elever som strever.  
 

AFT
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KVALITETSFORBEDRING 
Våren 2021 investerte vi i en prosesstyrings modul i Proplan Tiltak med mål om 
kvalitets sikring av de ulike prosessene knyttet til oppgaver som skal gjøres i 
tiltaksprosessen. Dette har bidratt til bedre oversikt over oppgaver og frister for 
innsending av rapporter. 
 
I August innførte vi en ny organisering av veiledere i tre ulike arbeidsteam 
med mål om å bedre kvaliteten på delprosessene i AFT tilbudet: Avklaring 
og kartlegging, Karriereveiledning og Arbeidstrening hos ordinære bedrifter. 
Organiseringen er basert på prinsipper fra Lean-filosofien, der målet er bedre 
fokus på delprosessene deltaker er en del av i den totale tiltaksprosessen. 
Hensikten er å dele tiltaksprosessen i faser for å bedre kunne jobbe med 
delmål mot hovedmålene arbeid eller utdanning.  
 
Vi utarbeidet også en ny og modernisert løsningsbeskrivelse for AFT.

EQUASS SERTIFISERING 
Vi gjennomførte og bestod sertifisering i Equass i September 2021. 
Tilbakemelding fra revisor var følgende: 
• Deltakere, ansatte, Nav og pårørende gav uttrykk for at de er godt fornøyde 
• Allservice fremstår som gode på inkludering av deltakerne 
• Alle prosesser gjennomføres ihht. Nav sine bestillinger 
• AFT og VTA leveres i henhold til Nav sin kravspesifikasjon 
• Resultat for AFT på 40% formidling i 2020 er meget bra sett ut fra 
 koronasituasjonen 
• Allservice har god og utstrakt bruk av tilfredshetsundersøkelser både når det  
 gjelder brukere, Nav, ansatte og bedrifter. 
 
Forbedringspunkter var blant annet å få på plass verdier og visjon for 
bedriften, samt å jobbe aktivt med målinger/undersøkelser som gjøres av Nav, 
deltakere, bedrifter og ansatte – sammenligne med tidligere undersøkelser og 
jobbe kvalitativt med resultatene. 

RESULTATER 
Diagrammet under viser en prosentvis oversikt over formidling i AFT per 
måned i 2021. I 2021 oppnådde vi en formidlingsprosent på 38%. Totalt har 30 
personer hatt overgang til arbeid eller utdanning. 
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I diagrammet under vises antall sluttet i tiltaket fordelt etter sluttårsaker. 
Gjennomstrømming i AFT er 79 deltakere sluttet/begynt i 2021. 
Gjennomsnittlig oppholdstid har vært 35 uker.
 

Sluttårsak rød – Avbrutt eller avsluttet grunnet sykdom 
Sluttårsak gul – Aktive behandlingstiltak, kjeding til andre tiltak, søkt/fått uførepensjon 
Sluttårsak grønn – Arbeid eller utdanning 
 
 
Når deltakere søkes inn til oss foretar vi en vurdering av antatt innsatsbehov 
for den enkelte. Hensikten er å kunne legge en realistisk plan sammen med 
deltaker på veien mot målet, og samtidig sørge for at veileder gir støtte og 
oppfølging den enkelte har behov for. Å gjøre denne vurderingen gir oss også 
en oversikt over et eventuelt gap mellom innsatsbehov og sluttresultat, samt en 
bevissthet over graden av bistandsbehov deltakerne som søkes inn til oss har. 
Diagrammet under viser de vurderte innsatsbehovene opp mot resultat ved 
avslutning i tiltak. 

Innsatsbehov rød – omfattende innsatsbehov for å komme i arbeid/utdanning 
Innsatsbehov gul – moderat innsatsbehov for å komme i arbeid/utdanning 
Innsatsbehov grønn – lite innsatsbehov for å komme i arbeid/utdanning
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Innsatsbehov grønn 
(25)

Innsatsbehov gul 
(33)

Innsatsbehov rosa 
(21)

Vurderte innsatsbehov og resultater AFT 2021

Avbrutt/sykdom Andre tiltak, behandling, uføre Formidling
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Bestillingen fra Nav inneholder flere elementer, for eksempel bestilles det 
både avklaring av arbeidsevne, utprøving i arbeidspraksis, karriereveiledning, 
kartlegging av muligheter i arbeidslivet, finne helsetilpasset arbeid og bistand 
til å komme ut i arbeid eller utdanning. I flere tilfeller innfris hele eller deler 
av bestillingen selv om resultatet ikke ble at deltaker ikke hadde overgang til 
arbeid eller utdanning ved avslutning i tiltak. Herunder vises en oversikt over 
innfridde bestillinger. 
 

KUNDEUNDERSØKELSE NAV 
Herunder er en visuell fremstilling av Nav kundeundersøkelse sendt ut i mai 
2021. Mottaker av undersøkelsen skal besvare med å velge svaret som passer 
best fra 1 (i svært liten grad) til 6 (i svært stor grad, eller ikke aktuelt. 
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Bestilling fra Nav innfridd

Bestilling fra Nav innfridd 2021
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Samlet sett, hvor tilfreds er du med følgende?  

20  |  årsmelding  |  allservice  



BRUKERUNDERSØKELSE AFT 

Har du forslag til endringer i tilbudet vårt i AFT – tiltaket? 
- Bli flinkere til å ta kontakt med personen som er i tiltaket 
- Veldig bra tiltak, dessverre så ble det noe begrenset pga korona 
- Takk for hjelp 
- Takk for alt 
- Sette seg generelt inn i sykdommen den eventuelle deltaker har 
- Nei jeg er usikker jeg er fornøyd med hjelpen jeg har fått og skal bruke den  
 hjelpen og de gode rådene til å sikre meg en fast stilling 
- Nei, syns det var helt bra  
- Være mer åpne mot deltakere 
- Lite å klage på i Parkavdelingen - hvis det skulle vært noe er det mangel på  
 logistikk (kjøring) og utstyr som svikter. Men dette er pirk. Strålende fornøyd  
 med veilederen :) 
- Fantastiske folk som jobber hos Allservice 
- Jeg er egentlig ganske blank med tanke på hvor mye som allerede gjøres fra  
 deres side 
- Dere må si hvordan vi kan klage hvis vi er misfornøyde. Men jeg fikk god  
 hjelp og har nå fått 50% stilling jobb så det er bra 
- Dere jobber nok med saken, men bedre utvalg av jobbpraksis, mer relevant  
 kursing ift. jobb/utdanning

OPPSUMMERING 
Vi jobber kontinuerlig med 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. I året som har gått har vi hatt et omfattende fokus på kvalitet 
og kvalitetssikring av tilbudet, både når det gjelder systemer, struktur og 
kompetanseheving hos medarbeidere.
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Parkpatruljen er en intern arbeidstreningsarena i Allservice. Vi utfører 
arbeidsoppgaver innen hage, anlegg og enkle vaktmesteroppgaver. 
 
Avdelingen er en avklaringsarena for alle som trenger oppgaver å øve på før 
en overgang til ordinært arbeidsliv.  Det er ett fåtall av deltakerne som ønsker 
å bli gartnere, men det er en fin arena for alle som ønsker seg til ett praktisk 
yrke og har fysiske forutsetninger for å delta i slikt arbeid.
 
Deltakerne er i hovedsak fra AFT tiltaket, men vi har og VTA i perioder. 
Parkpatruljen har og hatt personer som er kommet via kriminalomsorgen for å 
sone lenke dom eller botetjeneste.
 
Parkpatruljen har levert gode formidlingstall i 2021.
 
Våre største kunder er Stavanger Kommune, Lyse fiber og SIS bolig. 
 
Selv om 2021 også har vært ett utfordrende år på grunn av pandemien har vi 
klart å holde aktiviteten oppe gjennom hele året. 
 
 

Parkpatruljen
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Årsregnskap  
2021 for  

Allservice Holding AS 
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Årsregnskap  
2021 for  

Allservice AS 
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