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DAGLIG LEDERS ORD
hjemmekontor. Å sende hjem flotte
tiltaksdeltakere og permittere gode
kollegaer er ingen lett oppgave, men
situasjonen var uoversiktlig og
kunnskapen om pandemien var
mangelfull. I mai var den første tunge
perioden over, og deltakere og ansatte
kunne gradvis komme tilbake på jobb.

DAGLIG LEDER, HAAGEN BLAKSTAD

Året 2020 vil for alltid stå som et
annerledes år. Lite av det vi trodde og
håpet da nyttårs-klokken slo tolv slag, ble
slik vi hadde tenkt oss.
Fredag 13. mars vil være en av de
merkeligste arbeidsdagene vi noen gang
kommer til å oppleve. Den dagen ble
oppgaven å sende våre VTA-ansatte og
AFT-deltakere hjem i uvisshet. Noen faste
ansatte ble også permittert for en
periode, mens andre slapp unna med

2020 ble et lærerikt år. Vi har lært oss
mange nye ord som Covid19,
epidemiolog og villsmitte, men ved en
oppsummering av året er nye ord det
minst viktige. Større betydning har de nye
smittevernsrutinene som ble innført i
bedriften.
Et utfordrende år har også løftet
muligheten for økt kompetanse i digitale
verktøy. Oppfølging av tiltaksdeltakere
har i perioder gått via digitale plattformer,
for hvordan vi løser bedriftens daglige
oppgaver har dette vært nyttig. Dette vil
være en del av hvordan vi løser
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hverdagen fremover, uten at det
nødvendigvis skal erstatte fysiske møter.
Det pandemiåret 2020 virkelig har satt
fokus på er hvor viktig informasjonsflyten
er i en krisetid. Jobberiet er en
mangefasettert bedrift, med mange
deltakere og ansatte fordelt på flere fysisk
adskilte avdelinger. Å nå ut med riktig
informasjon til alle, hvor enn man
befinner seg kan være krevende. Når det
blåser som mest er samhold avgjørende.
Følelsen av å stå samlet skapes ikke minst
av sammenfallende og løpende
informasjon.

Den viktigste lærdommen vi fikk ut av det
annerledes året 2020 var at gjennom
tilpasning og tilrettelegning klarte vi å
holde fokuset på vår viktigste oppgave, å
skape utvikling hos mennesker, gjennom
arbeid og arbeidsrettet opplæring.
Vi har også lært at vårt kjære Jobberiet
fungerer fint, selv i en unntakstilstand.
Det er ikke alltid like interessant å se seg
tilbake, men noen ganger er det ikke bare
en nødvendig øvelse, men spennende
også. 2020 er et slik år, fylt av læring og
ny erfaring, et år som vil bli husket.

Motivasjon, mestring og trygging går som
en rød tråd gjennom tiltakene VTA og AFT,
rammet inn av gode arbeidsoppgaver
både internt og eksternt.
Siden Jobberiet startet opp tiltaket
Arbeidsforbredende Trening (AFT) har
tiltaket vært en suksess. Mange AurskogHølendinger har siden 2017 fått en ny
sjanse i arbeidslivet gjennom tiltaket.
Jobberiet er bygget over Varig Tilrettelagt
Arbeid (VTA). Har man en jobb i VTA,
bidrar man også med viktig verdiskapning
for storsamfunnet.
OM JOBBERIET
Neverstua ble etablert i 1978 som et
dagsenter for psykisk utviklingshemmede.
ASVO Bjørkelangen ble etablert i 1993
som et arbeidssamvirke i kommunal regi,
med kommunene Aurskog-Høland og
Rømskog på eiersiden.
I 2016 ble begge bedriftene fusjonert til
Jobberiet, en arbeidsmarkedsbedrift med
avdelinger lokalisert på Løken og
Bjørkelangen i Aurskog-Høland
kommune.
Som Vekstbedrift er Jobberiets oppgave å
skape arbeid og arbeidsrettet opplæring
for kommunens innbyggere. I tett
samarbeid med Nav og kommunen

bygges og utvikles bedriften videre i takt
med samfunnets utvikling.
Vårt tiltak VTA og AFT er bedriftens
kjernevirksomhet, jobb er fellesnevneren.
I 2020 har vi hatt 51 plasser i Varig
Tilrettelagt Arbeid, og 19 plasser i
Arbeidsforberedende Trening.
VTA hviler på to premisser, at man har en
uføretrygd og en målbar arbeidsevne.
Motivasjon og mestring hører sammen og
gevinsten er at man er med på å skape en
følelse hos den enkelte av å delta i viktige
samfunnsoppgaver.
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VTA skal ikke være en statisk arbeidsplass,
men en sømløs prosess av mestring og
utvikling. Alle som får jobb gjennom
tiltaket skal ha mulighet til kvalifisering
innen praktiske fag. For noen VTA ansatte
vil en tilrettelagt jobb i det ordinære
arbeidslivet være oppnåelig, for andre vil
det å ha en trygg jobb å gå til være målet.
I august gikk en lærekandidat opp til
prøve innen matfag med resultatet
bestått etter opplæring på Leikvin. Fra
august har Rådhuskantina hatt en
lærekandidat.
Arbeidsforberedende trening er et tilbud
til de som har fått arbeidsevnen nedsatt
og/eller har behov for arbeidsrettet
bistand for å komme i arbeid.

AFT-teamet har en bred kompetanse, og
en svært god relasjon med bedriftene i
kommunen, i tett samarbeid med Nav
Dette kommer godt med i måloppnåelsen
om 50 % til arbeid eller utdanning.
Siden 2016 har avdeling Kvisten vært
arbeidsplassen til 10 aktivitetsdeltakere i
påvente av at Myrvang skulle ferdigstilles.
Kvisten ble avviklet medio 2020, og
Jobberiet leverer nå dagaktivitetstilbud til
5 personer.
Aurskog-Høland kommune er, sammen
med Nav Jobberiets viktigste
samarbeidspartner. Andre aktører i
Jobberiets samarbeidsportefølje er
næringsforeningene og næringslivet i
kommunen.
Jobberiet skal være en servicepartner til
det beste for hele kommunen.

VISJON, VERDIER OG FORMÅL
Vår visjon er: Et skritt videre!
Våre verdier:
R= Respekt
E = Engasjement
A = Ansvarlighet
L = Likeverd
Disse verdiene er styrende for det daglige arbeidet vi utfører i bedriften.
Vårt formål:
Selskapets formål er å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og
arbeidsrettet opplæring.
Selskapet skal arbeide for å møte de krav som Nav stiller til Jobberiet som tiltaksarrangør,
samt krav fra andre oppdragsgivere som Aurskog-Høland kommune.
Selskapet skal skape arbeidsoppgaver som gir en meningsfull hverdag for våre deltakere og
ansatte.
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ORGANISERING
Det er Aurskog-Høland kommune som eier 100% av aksjene i Jobberiet.
Generalforsamlingen består av ordfører Gudbrand kvaal.
Jobberiets styre består av:
Navn:

Rolle:

Svein-Erik Pedersen

Leder

Randi M. Hoel Ransberg

Nestleder

Wenche E. Udnesseter

Medlem

Camilla Sundby

Medlem

Jan Johansen

Medlem

Terje Gustavsen

Ansattes
representant

JOBBERIETS ORGANISASJONSKART:

ÅRSVERK FASTE ANSATTE:
24 ansatte = 23,2
Administrasjon/ledelse = 2
Jobbkonsulenter = 3,3
Arbeidsveiledere = 14,9
Arbeidsveilederassistenter = 2,4
Renhold = 0,6

Jobberiet er medlem av Arbeidsgiverforeningen for Vekst og Attføringsbedrifter, ASVL
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KOMPETANSE

Arbeidsledelse

Møbelsnekkerfaget

Administrasjon

Mekanikk

Bedriftspedagogikk

Programmering

Butikk og salg

Pneumatikk

Coaching og selvledelse

Personalledelse

Data/IT

Psykologi, organisasjon og ledelse

Ernæring, helse og kosthold

Pedagogikk grunnskolen

Fysioterapi

Regnskap

Førstehjelp

Tømrer-/Snekkerfag

Grunnleggende kurs i fagopplæring

Sveising stål/aluminium

Helsefag

Søm

HMS

Styrekompetanse

Idrettsfag

Teknisk tegning

Kokkefag

Tegn og symptomer på misbruk av narkotika
og andre rusmidler

Kafe og kantinedrift

Vaskerifaget

Karriereveiledning

VTA fagkurs

Konsekvenspedagogikk

VIP 24

Kognitiv terapi

Vernepleie
Økonomistyring

KOMPETANSEHEVING 2020

ÅRSRAPPORT 2020

JOBBERIET AS

TILTAK OG FORMIDLING
VARIG TILRETTELAGT ARBEID

Antall tiltaksplasser VTA
Alle årsverk fullt benyttet

Antall VTA avsluttet i 2020
Pensjonist
Flyttet
Tilbakeført NAV

2020 startet som normalt med VTA-ansatte på tvers av
avdelingene, hvor flere delte opp uka ved å være litt her og litt der.
Når mars med Covid-19 kom, stengte bedriften delvis ned.
Tiltaksdeltakerne ble i all hovedsak fulgt opp hjemmefra frem til
april/mai. En gjennomgang av alle VTA-ansatte ble gjort i form av
risikovurdering, og litt om litt åpnet avdelingene igjen med stort
fokus på smittevern.
Tiltak som faste avdelinger, holde avstand, faste plasser, rutiner for
håndvask og desinfisering ble nå en stor del av hverdagen.
Fra å ha åtte utplassert i eksterne bedrifter første del av 2020, hadde vi i
utgangen av året fem VTA-ansatte med deler av uka ute i ordinær
virksomhet.
2020 har lært oss å være kreative på en ny måte. Med mål om en tilnærmet normal
arbeidsdag i en unormal hverdag med mindre grupper, mindre nærkontakt og pålegg om
strengere hygiene, er det bare å berømme både arbeidsveiledere og VTA-ansatte for å løse
oppgaver, sette nye kompetansemål og gjennomføre hele tiden med smittevern i fokus.
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ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING

Antall tiltaksplasser AFT
19
Alle årsverk fullt benyttet

Antall AFT avsluttet i 2020
22

Arbeid/utdanning
Tilbakeført Nav

FORMIDLING TIL
ARBEID/UTDANNING

ANDEL TILTAKSDELTAKERE
ARBEIDSTRENING I
ORDINÆR VIRKSOMHET

I 2020 har totalt 43 personer vært i
arbeidsforberedende trening i Jobberiet,
22 av disse er avsluttet i løpet av året.
Alle våre deltakere har bosted i AurskogHøland kommune, og vi er glade for å ha
kunnet bidra til at så mange har fått
oppfylt sitt mål om arbeid.

60

Jobberiets resultat
60

Navs krav/mål

61%

Jobberiets resultat
60%

50%

50%

Navs krav/mål

ANTALL VIRKEDAGER FØR OPPSTART
ARBEIDSTRENING I ORDINÆR
VIRKSOMHET

AFT-teamet består av fire
jobbkonsulenter med ulik kompetanse
og bakgrunn, dette forsøker vi å tilpasse i
forhold til deltakers yrkes- eller
utdannelsesmål. Alle får sin
jobbkonsulent, det er individuell
oppfølging tilpasset hver enkeltes behov.

Det har i 2020 vært en særlig stor utfordring å komme inn på et ordinært arbeidsmarked
som har opplevd store endringer og begrensninger grunnet Covid 19-pandemien og
smittevernstiltak knyttet til denne. Endringene er tatt med i karriereveiledningen for å se
om jobbsøkerne i AFT-tiltaket har egenskaper, kompetanse, interesser og motivasjon som
kan møte rekrutteringsbehov i bransjer som har hatt en økning i etterspørsel etter
arbeidskraft (f.eks. helse, omsorg, oppvekst, deler av varehandel). I tillegg har godt
samarbeid og tillitsforhold opparbeidet gjennom mange år mellom Jobberiet og det lokale
arbeidsliv vært avgjørende for at vi har kunnet opprettholde gode målrettede
arbeidsutprøvingsavtaler og formidlingstall på samme nivå som tidligere og innenfor Nav’s
mål.
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Cato André har i 2020 fått prøve seg
som butikkmedarbeider hos Ole
Christian. «Vet ikke om jeg er bra nok til
en vanlig jobb» fortalte Cato André
som har prøvd flere ulike
arbeidsrettede tiltak de siste årene.
Dette har han motbevist til fulle og
denne gangen ble det full klaff! «Rett
og slett en ønskearbeidstaker» sier Ole
Christian og i oktober 2020 ble Cato
André ordinært ansatt!

En annen særskilt viktig faktor for at våre jobbsøkere i AFT skal nå sine mål er tett og godt
samarbeid med lokalt Nav-kontor, Nav Aurskog-Høland. Dette gjør at vi i stor grad opplever
match mellom henviste jobbsøkeres behov for arbeidsrettet bistand og tiltakets formål.
Enkle kommunikasjonsveier og god tilgjengelighet sikrer den effektivitet i beslutninger som
ordinært arbeidsliv forventer, viktig suksessfaktor for våre jobbsøkere.

TVERRETATLIG SAMARBEI D
Jobberiet har et tett samarbeid med både Kjelle videregående skole og Bjørkelangen
videregående skole. Jobberiet drar nytte av kompetansen og læreplanene fra skolene.
Både elever fra 10 trinn og de videregående skolene i Aurskog-Høland tas imot på
hospitering og praksisplass for utprøving i samarbeid med skolene.
Jobberiet har tett kontakt med de kommunale boligene, og med Helse og Rehabilitering i
kommunen. Et nært samarbeid mellom de kommunale etatene og Jobberiet sikrer felles
forståelse av den enkeltes utfordring og behov.
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PRODUKSJON OG ARBEIDSARENAER
Jobberiet er fordelt på fire lokasjoner med to avdelinger på Løken og to på Bjørkelangen.
LØKEN
Neverstua startet som et dagsenter i 1978. De fikk sine første
tiltaksplasser i 1991, og har siden utviklet seg til å bli en
spesialisert produsent av gaveartikler innen tre. I dag er
Neverstua et nasjonalt merkevarenavn.
Treproduksjonen ved Neverstua gir muligheter for et bredt
spekter av arbeidsoppgaver knyttet til alt fra enkel
repeterende oppgaver til mer avanserte oppgaver innen
maskinstyring med blant annet CNC og gravering. Neverstua
er godkjent lærebedrift i fagene snekkerfag og CNCoperatørfag. Neverstua benyttes gjerne som
arbeidstreningsarena for jobbsøkere i AFT hvor maskin og
produksjon er innenfor interessefeltet.

I 2004 åpnet Neverstua ny avdeling, Leikvin.
Leikvin har kafe, catering og selskapsmat som hovedfag. Her er
det lagt til rette for arbeid og læring innenfor IK-mat, kald- og
varmmat, servering og kundeservice. Det lages, kjøres ut og
leveres også dagens middag fra Leikvin, man-fre.
Leikvin er godkjent lærebedrift i institusjonskokkefaget og har
hatt flere lærekandidater siden oppstart.

BJØRKELANGEN
I august 2018 overtok Jobberiet driften av
kommunens egen kantine på rådhuset. Rådhuskantina
har arbeidsoppgaver og tempo tilsvarende kantiner og
kafeer i det ordinære arbeidsliv.
I tillegg til arbeidsoppgaver som bestilling, beregning,
tilberedning av kald- og varmretter, leverer
Rådhuskantina tjenester til helsehuset og ansattearrangementer i regi av kommunen. To dager i uken
har VTA-ansatte ansvar for tilberedning og utlevering
av frokost ved Aursmoen skole.
Rådhuskantina er godkjent lærebedrift innenfor
kokkefaget og har hatt flere praksiselever inne fra blant
annet Kjelle videregående i tillegg til å være en fin
arena for jobbsøkere i AFT.
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BJØRKELUNDEN/BJØRKELANGEN
Bjørkelunden, tidligere ASVO ble opprettet i 1993 med tiltakene VTA, APS og AB.
Nå er Bjørkelunden et bygg som i hovedsak huser 5 forskjellige avdelinger.
Den første avdelingen man møter ved ankomst eller
telefon til Jobberiet, er resepsjonen. Her formidles
kontakt til alle avdelingene, og Skattekista
administreres også herifra.
Arbeidsoppgavene i resepsjonen er primært
kundebehandling, ordreregistrering, kassabehandling,
ta imot og sette over telefoner, samt forefallende
kontorarbeid.
Resepsjonen er tilrettelagt for svaksynte.
Skattekista byr på oppgaver som vareplassering,
sortering, prising og innpakking.
Her står salg og service i fokus.
Transport har sin base på Bjørkelunden, men får bistand fra Løken i
transportoppdrag først og fremst for eierkommunen, Aurskog-Høland.
Med kjøreoppdrag som tekstiler og mat, i tillegg til kjøring og henting
av rensetøy, matter, mopper og arbeidstøy for vaskeriet.
Transporten er en viktig arbeidstreningsarena. VTA-ansatte bidrar
både som sjåfører og hjelpere på bilen. For våre jobbsøkere i AFT kan
en positiv erfaring fra transport være med på å styrke mulighetene i
arbeidsmarkedet innenfor flere yrkesgrupper.

På vaskeriet får man jobbe med oppgaver som mottak,
sortering og merking av arbeidstøy fra bedriftskunder.
Ifylling og igangsetting av vaskemaskiner og tørketromler
med alt fra private jakker, duker og dyner til større ordre
fra bedriftskunder som sengetøy, mopper, kluter, matter ol.
Pressing, rulling, bretting og pakking hører også til som en
del av arbeidshverdagen ved vaskeriet.
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Hovedoppgavene som ligger i Serviceavdelingen/utegruppa
baserer seg på et nært samarbeid med Bjørkelangen
Næringsforening og Løken Næringsforening. De benytter
seg av tjenester som klipping av plener, diker og rabatter,
vanning av beplantning og plukking av søppel.
Servicegruppa har også tatt på seg oppgaver innen flytting
og varelevering for et knippe bedrifter på Bjørkelangen
næringspark, i tillegg til private oppdrag innenfor måking,
strøing og plenklipping. Ved behov bistår servicgruppa
P&M-avdelingen med både pakking, kjøring og henting i
tillegg til enkle vaktmesteroppgaver/vedlikehold rundt og
i Jobberiet.
Pakk & Montering er en populær avdeling på Bjørkelunden. Dette
er en avdeling med varierende oppgaver takket være samarbeid
og oppdrag fra flere store bedrifter i nærområdet. Her får man
trent på og arbeidet med oppgaver som telling, organisering,
struktur og logistikk.

JOBBERIPOSTEN
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JobberiPosten ble satt i gang for å kunne gi ut informasjon om stort og smått
som skjer, først og fremst i bedriften. Det ble bare en utgivelse i annerledesåret 2020.
Utgaven finnes på Jobberiets intranett og på hjemmesiden i tillegg til at den blir gitt ut i
papirform til alle VTA-ansatte.

MILJØ
Jobberiets ledelse arbeider kontinuerlig med forbedringer av arbeidsmiljøet og HMS-tiltak.
Jobberiet er en IA-bedrift, tilknyttet Bedriftshelsetjenesten Romerike.

Sykefravær, dagsverk
Sykefravær prosent

133,41
2,50 %

Langtids sykefravær over
16 dager, totalt dagsverk

79,94

Annet fravær, dagsverk

51,87

Annet fravær, prosent

0,97 %

Totalt fravær, dagsverk

8 ,27

Totalt fravær, prosent

,47 %

Fraværet ved Jobberiet i 2020 har vært
preget av
restriksjonene
som følge av
Covid-19
pandemien.

Økt livskvalitet er noe Jobberiet har fokus på ved alle mål som settes.
Et annet fokusområde er å motivere til fysisk aktivitet som trappetrim og lufteturer i
nærområdet iløpet av arbeidsuka.
Det settes av tid jevnlig til medarbeider- og utviklingssamtale med alle ansatte både med
HR og Daglig leder. Alle VTA-ansatte har egen primærkontakt som de samarbeider med for
å sette- og jobbe mot små og store mål, som også dokumenteres gjennom
medarbeidersamtaler og rapporter til Nav.
Det har vært gjennomført tilfredshetsundersøkelse både for tiltaksdeltagere og faste
ansatte, som viser til generelle trivsel og godt arbeidsmiljø.
Jobberiet fører en kjønnsnøytral personalpolitikk. Dette gjelder lik lønn for likt arbeid.
Pr. 31.12.2020 er det 24 ordinært ansatte i Jobberiet, fordelt på 14 kvinner og 10 menn.
Styret for Jobberiet AS kan ikke se at det har vært noen forskjellsbehandling i bedriften som
er relatert til kjønn.
Det har ikke forekommet noen alvorlige skader eller ulykker i driftsåret 2020.
Det gjennomføres kontinuerlige vedlikeholdsarbeid og vernetiltak.
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YTRE MILJØ
Virksomheten i bedriften medfører ikke utslipp av stoffer eller liknende som kan medføre
risiko for miljøskader.
Bedriften ivaretar håndtering av avfall i tråd men kommunes retningslinjer.
Jobberiet bedriver omfattende transportvirksomhet. Vår bilpark er av nyere dato, ikke
minst på grunn av sikkerhetsmessige og miljømessige årsaker

STRATEGI
2020 - 202
Essensen i strategien er at Jobberiet skal videreutvikle vår kjernevirksomhet, slik at
bedriften er klar til å møte nye utfordringer og være best mulig rustet til å levere på vårt
samfunnsoppdrag.
For å lykkes med strategien må det lages en ny modell for innretningen av avdelingene.
Dette er viktig for å ivareta endrede forutsetninger i tiltaksarbeidet, gi bedriften stabile
rammer og styrke Jobberiets posisjon i Aurskog-Høland kommune
Gjennom 2020 har det vært arbeidet med flere alternative løsninger på samlokalisering.
Styret har konkludert med at et nytt bygg sentralt plasser vil være den beste løsningen.
Bygget må ligge godt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon. Et nybygg vil også være
bedre tilpasset endrede krav til Universell Utforming.
Ved å slå sammen Bjørkelunden og Neverstua oppnår man synergieffekter i organisering av
tiltaksoppgavene, og kan bruke interne ressurser på en bedre og mer effektiv måte. Dette
gjøres ved å bygge en ny avdeling, som huser vaskeri, treproduksjon, servicegruppe,
pakkeavdeling og et matfaglig tilbud.
Strategiplanen tar også tak i Leikvin på Løken. Et samarbeid med Løken senter er Nye Kafe
Leikvin i ferd med å ferdigstilles. Dette gir Jobberiet en unik mulighet til å synes i
lokalmiljøet og å møte nye kunder. Kafe Leikvin styrker også vår satsning på matfag.
Sammen med Rådhuskantina, som Jobberiet drifter vil deltakere gjennom erfaring og
kvalifisering stå nærmere ordinært arbeidsliv.
Strategi 2020 - 2025 handler om å ruste Jobberiet for fremtiden.
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20 9
Salgsinntekter

2020

Budsjett 202

7 897 000

6 043 000

8 407 000

Annen driftsinntekter

20 322 000

20 819 000

20 273 000

Sum driftsinntekter

28 2 8 000

26 862 000

28 80 000

2 768 000

2 065 000

3 105 000

37 000

0

0

18 785 000

17 991 000

19 406 000

849 000

759 000

830 000

Annen driftskostnad

6 140 000

5 898 000

5 584 000

Sum driftskostnader

27 6 7 000

2 9 4 000

2 07 000

62 000

908 000

70 000

Finans

- 24 000

- 76 000

- 00 000

Ordinært resultat

4 7 000

8 2 000

60 000

36 000

35 000

Årsresultat

402 000

797 000

Overført egenkapital

402 000

797 000

Varekostnader
End. beholdning
Lønnskostnad
Avskrivning

Driftsresultat

Skattekostnad

Det er gitt samtykke til bruk av alle
bilder i årsrapporten 2020

post@jobberiet.no

haagen.blakstad@jobberiet.no
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