
Arsmelding for
Skj ervoy Arbeidssamvirke AS
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BeliggenheU adr:

Skjervoy Arbeidssamvirke As: org nrNO 980 864 820

Industriveien 7,

9I8O SKJERVOY
telefon 77 77 75 77

e-Post: Post@asvo-skj ervoY'no

Eierforhold:

skjervoy Arbeidssamvirke AS ble etablert hssten -99 med en aksjekapital pi KI 100'000'-

foiAett ia too aksjer som eies av Skjervoy kommune'

af."j"f.upitalen ble utvidet i 2007 med 900.000,- til totalt l'000'000'-

Formll.

Selskapets formil er i vare godkjent tiltaksarran gar for NAV, og skal videre bidra til:

- at deltakerne styrker kompetansen og arbeidsevnen

- skedeltakernei mulighet for ordinert arbeid

- r"r.uvgge og dempeikadevirkningene av arbeidsledighet

- hindre utstoting av arbeidstak.r. ,orn stir i fare for i falle ut av arbeidslivet

NAV er bedriftens hovedkunde, men bedriften kan tilby attforingstjenester til andre dersom

dette ikke gir utover NAv's bestilling' 
i.rec i henhord til mr ;slinjer for

Det er et oierordnet mil at selskapet drives i henhold til myndighetenes retntng

slike tiltak.



Strategi:

Visjon: For alle i Skjervoy

Forretningside': Den foretrukne leverandsr i nrermiljoet

Identitet:
Bedriften er opprettet for 6 skaffe personer med serskilt behov en arbeidsplass, tilrettelagt
eller ordiner. Dette medforer krav om kompetanse i forhold til dokumentasjon og
kvalitetssikring. Bedriften mi ha fokus pi fl finne gode losninger for individet. Utfordringen
er h gSare denne arbeidsplassen til en optimal utviklings- og trivselsarena

Styret

Styret bestdr av folgende for generalforsamlingen , etter generalforsamling ingen endring

Leder Irene Sandnes
Hivard Hogstad
Ulla Laberg
Walter Skallebs
Kari-Ann Olaisen

Vara: Bjanar Johansen
Vidar Brox Antonsen
Virginia Vitler

Det har vert avholdt 5 styremoter og behandlet 57 saker.

Generalforsamling

Skjervoy formannskap er bedriftens generalforsamling.

Ordinrrt ansatte:

Tittel Navn Stilline
Daslis leder Johan Pedersen IO0Yo

Nestleder/ Attfsrinesanv. Rolf Johansen t00 %
Arbeidsleder Pynt oe dekor Anita Olsen t00 %
Arbeidsleder Snekker-ved Hivard Larsen r00%



Arbeidsleder Svstua Reidun Monsen r00 %
Arbeidsleder Transport Mav Lene Isaksen r00 %
Arbeidsleder Maritim Ansten Stabell r00 %
Arbeidsleder Bvqdeservice Per Martin Monsen t00 %
Tilreff ele eeer attforins Line Nilsen Eliassen r00%

Tildelte rammer / irsverk:

Bedriften har 18 VTA plasser som i2017 bemannes av 21 personer. I tillegg har vi 8 plasser

APS som var bemannet med 12 personer
Disse er ansatt giennom ffekantsamtaler med NAV
Andre ansatte:

o 1 voksenlarling tsmrer
o 1 utplassert fra vg skole
o 1 sosionom pi tiltak
o I fra flyktning tjenesten som har norsk i praksis
. En tilrettelegger for gront

Avtaledokument med NAV
I avtaledokumentet med NAV er det fastsaff 3 faste mster pr ir hvor avtalen skal diskuteres, -

videre sfl er ansettelser av tiltaksdeltakere som et resultat av 3 kant samtaler.

12017 blei bedriften godkjent for AFT - tiltaket (Arbeidsforberedende trening) som erstattet

APS tiltaket. Denne godkjenning ble giort av NAV.

Kvalitetstyring system
Bedriften har i2017 endret kvalitetstyringsystem fra Equass til Iso-

Vi har folgende godkjenningtuaD7.04.2017 tll07.04.2020 :

NS-EN ISO 9001:2015
Vi er godkjent innenfor : APS-Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

AFT - Arbeidsforberedende trening
VTA - Varig tilrettelagt arbeid
Fagopplering

Avdelinger pl bedriften/ drift av disse:

Vi har folgende avdelinger:
- snekker
- transport
- ved
- bygdeservice
- pyntog dekor
- sYstue
- Maritim



SNEKKERAYDELING

Snekkerverksted har produksjon av utemsbler, smihus, div enkelt oppdrag.

Denne avdelingen har arbeid hele iret . Montere avskjerming- Vi har ffitt stsrre kontrakter om

notkasser til Nofr, og brakkeklosser. Avdelingen har stor ordretilgang.I20ll har bygd om en

kafe til4 leiligheter.I tillegg si har vi delvis gjennomfort en ombygging i egen bedrift.

TRANSPORTAVDELINGEN

Transportavdelingen har faste oppdrag for:-
- Prix.
- Skjervoy Apotek
- Service Nord Harstad
- Daglig kjoring for TROBUD
- Oppdrag etter bestilling i tillegg.

Vi har awiklet 2 av kjaretsyene, en gammel Ford Transit som blei waket og en Renault

lastebil som gearkassen sviktet. Tilbake for disse bilene kjopte vi en bil med skap som kan

kjores pi vanlig 305 tonn sertifikat.

VEDAVDELINGEN

- Vedavdelingen selger omregnet i 60 liter ca. 12.000 sekker ved i iret derav kjopt 6000 stk

40 liter sekker ferdigprodusert fra andre. I ir har vi kjopt ferdigprodusert ved fra Finland

og Russland. Rivare til egenproduksjon erkjopt fra Allskog . Det ser ut til at

varmepumper gAr ut over vedsalget. En lite reduksjon. Det blei ingen kuldeperiode i
2017.

Som og dekor
Denne avdelingen produserer gaveartikler, avdelingen er populrr med topp i produksjon til
jul. I tillegg driver de med smi ssm oppdrag. Avdelingen har utstilling av gardiner og

metervarer.
Vi har i ir syd og montert nye puter til bedehuset i mellomveien-

BYGDESERVICE
- serviceavdelingen har faste avtaler som:

Tomming av soppeldunker Skjervoy sentrum om sommeren

Grontanlegg for Skjervoy kommune
Drift av mottak av hageavfall
Mike flytebrygger for Skjervoy kommune



MARITIM AVDELING
- Maritim avdeling skal montere garn for Msrenot as, videre sf, skal avdelingen ogsi

sprette garn, og produsere Labbefusser
Vi har i2017 utdannet 2 ledere til6 sertifisere redningsfliten <<Arimao>

Bruktbutikk
- Vi startet med bruktbutikk den 25.11.17 . butikken fikk navnet BEVARES. Vi vil satse

pi kvalitet i butikken.

Salg, marked og markedsforing.

Vflrt hovedmarked er Staten ved NAV ,kommunale etater, nreringslivet og privatpersoner i
egen kommune.

Markedsfsringen:
- faste annonse i Framtid i Nord og sosiale medier.

Vi ststter lag og foreninger med det forrnil og fi bedriften allment kjent.
Profilering av biler og arbeidsklrer hn vert gtrort i Fn.

Arbeidsmiljo

Arbeidsmilj sethar positivt utviklet seg ved bedriften. Det er enda noen utbedringer/ endringer

som mi giennomfores, Det sosiale arbeidsmilj sethar bestitt i julebord, kaker i spesielle

anledninger, vafin lunch hver torsdag, og bingo siste fredag i mineden.
Vi har et nrert samarbeid med Iveni Bedriftshelsetjeneste og bruker dem aktivt.

Bedriften hn et godt forhold til sine naboer og forurenser ikke det ytre mllio.

Selebre giester i2017
I forbindelse med valget i hsst fikk vi bessk av flere senffale politikere:

o Cicilie Myrseth AP
o Kent Gudmundsen Hoyre
o Katrine Gregussen SV

Vi fikk bessk av biskop Olav 0ygardved bispevisitas pi Skjervoy

Den 16.11. fikk vi bessk av Nreringsminister Monica Meland, dette bessket var veldig

bra og hun brukte ca 50 min hos oss.

Regnskap og revisjon

Selskapets regnskap fsres av firma H- Solheim As (autorisert regnskapsbyri)

Revisjon blir foretatt av registrert revisor: IP -Revisjon
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Ilonorar og lonn

Det er utbetalt honorar til styret pi til sammen Kr 71-000,-

Lsnntil daglig leder med Kr 661 091,-

Bonus til arbeiderne med Kr 40,- pr time.

Arsregnskap

Arsregnskapet viser et overskudd plls 241 l7l,'

Sluttord

Styret takker alle arbeidstakeme for samarbeidet og innsats i iret vi har lagt bak oss. Liksi
takker vi vire kunder, leverandsrer og de offentlige samarbeidspartnere og hiper pi en positiv
kontakt i framtiden.
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