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Innledning

Daglig leder legger med dette frem årsmelding for Meskano 2010.
Selskapet utarbeider egen offisiell årsberetning som følger årsregnskapet, men utarbeider i
tillegg denne årsmeldingen som inneholder flere utviklingstrekk, resultater og detaljer om
selskapets arbeide i meldingsåret.
Årsmeldingen gir i kapitlene 1 til 4 hovedoversikter i selskapets drift. I kapittel 5 beskrives
produksjonsavdelingene mer i detalj, mens kapittel 6 gir oversikt over attføringsarbeidet i
bedriften og som er selskapets primære formål.
Form og innhold i årsmeldingen er under utvikling. Årsmeldingen er ment å skulle rapportere
i forhold til samme års virksomhetsplan.
Attføring og yrkeskvalifisering er bedriftens primære formål. Produksjon av varer og
tjenester i egen regi er middel primærformålet. Bedriftens visjon, formål, grunnleggende
verdier er følgende:
Visjon
Meskano skal gi mennesker mulighet ut fra egne ønsker og forutsetninger til og
realisere sine håp og framtidsplaner.
Vi representerer mangfold og muligheter
Virksomhetens formål
Attføringen i Meskano har som formål å motivere, kartlegge, kvalifisere og formidle
arbeidssøkere til det ordinære arbeidsliv eller egenfinansiert utdanning.
Vi drifter også varig tilrettelagte arbeidsplasser for personer som er innvilget uførepensjon.
Meskano skal spille en aktiv rolle for å bidra til et inkluderende arbeidsliv i regionen.
Selskapet skal drives etter retningslinjer for arbeidssamvirkebedrifter og AMB-bedrifter.
Våre grunnleggende verdier
Likeverd
Raushet
Pågangsmot
Tillit
Ansvarlighet

1. Organisasjon
Meskano AS er en attføringsbedrift med forretningsadresse 2500 Tynset.
Virksomhetens formål er å drive avklaring, opplæring, kvalifisering og formidling av
personer fra passive ordninger til et ordinært arbeidsmarked eller utdanning og sørge for
etablering og drift av varig tilrettelagt arbeid.
Selskapet er godkjent som tiltaksarrangør i NAV. Siste avtale ble underskrevet 3. september
2010 og ny avtale skal underskrives innen 30. juni 2011. Selskapet driver seks ulike
arbeidsrettede tiltak; varig tilrettelagt arbeide (VTA), tilrettelagt arbeide, avklaring,
arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), arbeid med bistand (AB) og kvalifisering.
Meskano AS har etablert en virksomhet som skal imøtekomme behovet for attføring i
regionen (tilsvarende eierkommunene) for alle arbeidsrettede tiltak med unntak av VTA som
i hovedsak gjelder for kommunene Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen..
Meskano har følgende organisasjonsstruktur:
Styre

Daglig leder

Kontorstøtte

Tre

Kafé

Lettere
produksjon

Attføring

Avdelingene tre, kafé, lettere produksjon og attføring ledes av hver sin avdelingsleder og som
har personal- og resultatansvar for hvert sitt område. Avdelingslederne rapporterer til daglig
leder.
Daglig leder for selskapet er Odd Uglem.

1.1 Styret
Sammensetning av styret fra 01.01.2010 til generalforsamlingen 15.06.2010 var:
Steinar Siemensen
Inger Lise Martinsen
Monika Male
Tor Petter Lunaasmo
Terje Hylen

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem (ansattes representant)
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Varamedlemmer:
Geir Feragen
Astrid Nyvoll
Tor Arne Røe
Observatør:
Tor Arne Sagvang
Terje Hagen

personlig vara for ansattes representant

vararepresentant som observatør.

Fra generalforsamlingen og frem til 31.12.2010 var sammensetningen:
Inger Lise Martinsen
Steinar Simensen
Monika Male
Tor Petter Lunåsmo
Terje Hylen

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem (ansattes representant)

Varamedlemmer:
Astrid Nyvoll
Reidar Martin Steigen
Tor Arne Røe
personlig vara for ansattes representant
Observatør:
Tor Arne Sagvang
Styret har i 2010 hatt 5 styremøter og behandlet 39 saker. Viktige saker i meldingsåret har
vært tilsetting industrialisering av snekkerproduksjonen, arbeid med kvalitetssikringssystemet
Equass, budsjett 2011, resultatoppfølging og avvikling av kantinedrift i Næringshagen.
1.1 Generalforsamling, aksjekapital og aksjonærer
Generalforsamlingen ble holdt på Tynset rådhus 15.06.2010 hvor 97,7% av aksjekapitalen
var representert.
Selskapet har 1060 aksjer hver pålydende kr. 100,-. Samlet aksjekapital utgjør dermed kr
106 000. Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapets aksjeeiere er:
Tynset kommune
1000
Os kommune
12
Tolga kommune
12
Alvdal kommune
12
Folldal kommune
12
Rendalen kommune
12

2 Ansatte
Ordinært ansatte
Ved inngangen til året var det lagt opp til en drift tilsvarende 23,2 årsverk fordelt på 25
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ansatte (tilsvarende tall 2009 var 24 årsverk fordelt på 26 ansatte). Ledighet i
veilederstillinger tilsvarende 1,4 årsverk ble ikke erstattet med bakgrunn i varslet nedtrekk i
tiltaksplasser gjeldende fra 01.01.2011. Bedriften valgte å avvikle kantinedrift i
Næringshagen og reduserte bemanningen med 1 årsverk ved naturlig avgang.
Ved utgangen av året hadde bedriften 22 ordinært ansatte tilsvarende 20,4 årsverk dvs. en
samlet reduksjon på 2,8 årsverk.
Tiltaksdeltakere.
Meskano hadde pr. 01.01.2010 følgende forhåndgodkjente tiltaksplasser:
Tilrettelagt arbeide (TA) – 5 plasser, kvalifisering – 12 plasser, arbeidspraksis i skjermet
virksomhet (APS) – 22 plasser, arbeid med bistand (AB) – 10 – 15 plasser, avklaring – 6
plasser, varig tilrettelagt arbeide (VTA) – 37 plasser. Dessuten har bedriften avtale om 4
kommunale VTA-plasser.
Meskano underskrev ny avtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak 3. september 2010
hvor NAV trakk ned antall plasser gjeldende fra 01.01.2011. Fra dette tidspunktet gjelder
Tilrettelagt arbeide (TA) – 5 plasser, kvalifisering – 12 plasser, arbeidspraksis i skjermet
virksomhet (APS) – 15 plasser, arbeid med bistand (AB) – 10 – 15 plasser, avklaring – 5
plasser, varig tilrettelagt arbeide (VTA) – 37 plasser. Dessuten har bedriften avtale om 4
kommunale VTA-plasser.

3 Økonomi
I tabellen nedenfor vises hovedtall i årsregnskapet for 2010

Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Årsresultat

2009
25 283 350
24 453 894
829 457
468 825

2010
24 026 476
24 291 640
(265 165)
(629 182)

Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

31.12.2009
20 288 132
7 156 421
35,3%

31.12.2010
18 993 542
6 527 239
34,1%

Driftsinntekter er salg av varer og tjenester for kr. 9 640 296 (kr. 8 343 378 i 2009) og
offentlige tilskudd tilsvarende kr. 14 386 180. Varekostnader i 2010 er på kr. 3 307 264 (kr.
3 396 421 i 2009), lønnskostnader på kr. 15 185 316 (kr. 15 065 692 i 2009), avskrivninger
på kr. 1 020 124 (kr. 792 270 i 2009), andre driftskostnader på kr. 4 778 935(kr. 5 199 511 i
2009). Netto finanskostnader i 2010 er på kr. 364 017 mot kr. 360 632 i 2009.
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I forhold til revidert budsjett fikk selskapet i 2010 om lag 407 000 kr. mindre i inntekter. I
hovedsak skyldes dette etterspørsel i markedet, faktisk kapasitet og innkjøringsproblemer
knyttet til omlegging av drift i treproduskjon.
Varekostnader ble 166 000 kr. mindre enn revidert budsjett og også mindre enn i 2009 selvv
med høyere produksjon.
På utgiftsiden ble det brukt vel 460 000 kr. mer i personalkostnader enn budsjettert. Dette
skyldes delvis feil i budsjetteringen og betydelig merforbruk på ekstrahjelp.
Når det gjelder driftskostnader og av- og nedskrivninger ble det bruk 94 000 kr. mindre en
budsjettert, mens det for andre driftskostnader kom ut som budsjettert.
Tabellen nedenfor viser hovedtall i forhold til revidert budsjett. (minus betyr mindre inntekt
enn budsjettert eller mindre forbruk enn budsjettert)

Endringer i forhold til budsjett
Keramikk - inntekter
Kafe - inntekter
Snekker - inntekter
Ved - inntekter
Montasje - inntekter
Service - inntekter
Tilskudd - inntekter
Personalutleie - inntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Driftskostnad og av/nedskrivninger
Andre driftskostnader

Revidert
budsjett
Regnskap
Avvik
690 000
682 000
-8000
2 720 000
2 737 000
17000
3 300 000
2 817 000
-483000
720 000
1 185 514
465514
1 463 800
1 223 827
-239973
484 500
502 710
18210
14 283 000 14 010 498
-272502
375 000
279 000
-96000
3 473 764

3 307 264

-166500

14 724 800

15 185 000

460200

5 189 264

5 095 243

-94021

660 100

666 493

6393

3.1 Hovedtall produksjonsvirksomhetene
I tabellen nedenfor er det utarbeidet en oversikt over hovedtall knyttet til den enkelte
produksjonsvirksomhet. I tabellen er det satt opp inntekter, vareforbruk, lønnskostnader,
andre driftskostnader og driftsresultat før driftstilskuddene fra NAV og kommunene er tatt
hensyn til. Deretter vises driftsresultatene etter at disse tilskuddene er hensyntatt. Som
7
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tabellen viser, har alle produksjonsområdene negative driftsresultater før tilskuddene er
fordelt. Det er naturlig i denne type bedrifter, men det bør være til kontinuerlig drøfting om
hvor akseptable grenser går. (Til sammenlikning er det tatt inn driftsresultat med tilskudd i
opprinnelig budsjett 2010. Tilskuddene i opprinnelig budsjett er om lag identiske med
regnskapstallene med unntak av snekker hvor opprinnelig tilskudd ble budsjettert med vel 4.2
mill kr. Forutsetningen var full oppfylling av tiltaksplasser).
Hovedtall
produksjonsvirksomhet
Inntekt
Varekjøp
Dekningsbidrag
Lønnskostnader
Andre
driftskostnader/avskr
Sum kostnader
Driftsresultat uten
tilskudd
Tilskudd
Driftsresultat med
tilskudd
Driftsresultat med
tilskudd oppr. budsjett

Keramikk
682 412
125 698
556 714
1 514 605

Snekker
2 817 951
1 282 595
1 535 356
4 851 847

Ved
1 185 514
519 458
666 056
597 102

Montasje
1 223 827
20 432
1 203 395
1 281 103

Service
600 890
139 168
461 722
656 552

Kafe
2 737 664
1 192 867
1 544 797
2 557 707

697 414 1 362 339
2 212 022 6 214 186

334 579
931 681

1 172 596
2 453 699

238 433
894 985

312 375
2 880 082

-1 655 305 -4 678 830
1 361 096 2 951 451

-265 625
907 600

-294 209 -1 727 379

641 975

564 500 1 230 297

-546 206

495 363

872 166 1 302 515

-455 218

62 063

-439 507

-1 250 304 -433 263 -1 325 285
1 814 804 1 663 560
779 079

I tabellen under er det laget en oversikt over inntekter (uten driftstilskudd) og alle kostnader i
de enkelte produksjonsvirksomhetene samt beregnet inntekter i prosent av kostnadene. Fra
2010 er administrasjonskostnader, husleie mv. gjennomgående fordelt på avdelingene. Det
innebærer at tall fra 2009 og 2010 ikke er fullt ut sammenliknbare. Prosentsatsen varierer fra
29 til 67 prosent..
Inntekter i prosent av
kostn.
uten tilskudd
Keramikk Snekker
Ved
Inntekter
682 412 2 817 951 1185514
Varekjøp
125 698 1 282 595
519458
Lønnskostnader
1 514 605 4 851 847 597 102
Andre kostnader
697 414 1 362 339
334597
Sum kostnader
2 337 707 7 496 781 1 451 157
Inntekter i prosent av
kostnader uten
tilskudd
29,19
37,59
81,69
Forutsetninger i oppr.
budsjett 2010
34,7
51,6
58,7

Montasje Service
1 223 827 600 890
20 432 139 168
1 281 103 656 552
1 172 596 238 433
2 474 131 1 034 153

Kafe
2 737 664
1 192 867
2 557 707
312 375
4 062 949

49,46

58

67,38

60,9

56,1

68,2
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1.2 Kontor og produksjonslokaler
Meskano AS har produksjons- og kontorlokaler i Tomtegata 2, Elvegata 7 (SIVA), Tynset
rådhus og Tynset Næringshage. Tomtegata 2 eier bedriften selv. Areal og gjenstående gjeld
på eiendommen følger av tabellen under:
Kontor og produksjonslokaler
Tomtegata 2
m2
Butikk
109,90
Keramikken ink. Kontor
150,00
Søm
115,10
Snekkerveksted ink.
kontor og undervisning
256,50
Kontorer
143,20
Kantine
59,50
Garderober/toaletter
43,40
Teknisk/vaskerom
11,10
Gangareal
72,80
Sum nettoareal
961,50
Mesanin og teknisk rom
100,00
Restgjeld pr 31.12.2009
5 245 930
Kontor og produksjonslokaler i Elvegata 7 leier selskapet av Energi Eiendom AS. Oversikt
over areal og leiepris er gjengitt i tabellen under.
Kontor og produksjonslokaler
for Meskano AS - SIVA
avd.

Produksjonshall 1
Mesanin
Uteareal ved m.m.
Husleie Produksjonshall 1

5
5
2

Produksjonshall 2
Lager

8

Kantine/garderober/kontorer
Plasthall
Sum husleie år / kvartal

2,4,5,8

m2 Pris pr
m2
646
240

740

Fakturert

husleie
m2 husleie pr år
646
175 402
200 271,52
54 403
4500
5,43
24 435

Fakturert
husleie pr
kv
57 426
6 109
63 535

540
40 289,05
1
175 428,00

0
167 649

41 912

249 900

62 475

750 122,27

91 703

26 428

763 392

190 848
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Total produksjonslokaler
inkl. Mesanin

1626

Selskapet har i tillegg inngått leieavtale med Energi Eiendom om lokaler for kafédrift i
Tynset Næringshage. Leiepris inklusive fellesutgifter var i 2010 omlag på kr. 72 000.
Kontrakten er sagt opp med virkning fra 01.01.2011.
Dessuten disponerer selskapet lokaler i for kafédrift i Tynset rådhus. Det er underskrevet
kontrakt med Tynset kommune i mars 2010. Kontrakten innebærer årlig husleie på kr. 5000
pr. år. Kontrakten forutsetter imidlertid tjenesteytelser fra Meskano.

4 Arbeidsmiljø
Bedriften etablerte 17.02 arbeidsmiljøutvalg med to representanter fra arbeidsgiversiden og
to fra arbeidstakerne. I 2010 har arbeidsgiversiden hatt lederfunksjonen. Selskapet er
tilknyttet bedriftshelsetjeneste og har samarbeidsavtale med denne. Selskapet har også
samarbeidsavtale med NAV om ”Inkluderende arbeidsliv” og arbeider etter retningslinjene
her.
Inndeling av verneområder i selskapet er utvidet fra ett verneområde til fire verneområder og
det er valgt verneombud for alle områdene.
Bedriftshelestjenesten har i meldingsåret gjennomført helseundersøkelser på alle ordinært
ansatte på SIVA. Det er dessuten gjennomført hørselsundersøkelse på alle deltakere.
Bedriften har gjennomført støvmålinger og risikovurdering av kjemisk helsefare på SIVA
hvor konklusjonen er at verdiene ligger langt under administrative verdier.
Det er også gjennomført støvmålinger på keramikkavdelingen. Her ligger verdiene over
administrative verdier og saken legges frem for AMU første del av 2011. I forbindelse med
støvmålingene, ble det gjennomført spirometritest av alle som oppholder seg i avdelingen.
Testene avdekket ingen luftveisplager.
Bedriften har i meldingsåret etablert servicekontrakt for vedlikehold av
ventilasjonsanleggene.
Nytt overordnet internkontrollsystem for HMS er utarbeidet og behandles i AMU første del
av 2011 og deretter iverksettelse.
Sykefraværet i Meskano var i 2010 på 7,5% mot 10,6% i 2009 blant ordinært ansatte.
Sykefraværet var på 12.1% blant kvinnelige ansatte og 4,1% blant mannlige. Bedriften har
hatt tre langtidsfravær som trekker fraværsprosenten opp. Ett av tilfellene vil kunne relateres
til arbeidsbelastning. Blant tiltaksansatte har fraværsprosenten variert mellom tiltakene fra
5,3% og 11% blant tiltaksansatte.
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4.1 Likestilling
Selskapet hadde en kjønnsfordeling på 45,4 % kvinner (40% i 2009) og 54,6% menn (60% i
2009) blant sine ordinært ansatte og 40% kvinner og 60% menn i styret ved årsskiftet.

4.2 Ytre miljø
Meskano AS forurenser ikke det ytre miljø og driver ikke virksomhet som medfører
miljøforurensing.

5 Produksjonsavdelingene
5.1 Avdeling lettere produksjon
Avdeling Lettere produksjon har i 2010 hatt følgende tjenesteområder:
-

Keramikk
Tekstil
Budbiltjenester
Butikk

Ordinært ansatte
Avdelingen har hatt avdelingsleder i 100 % stilling og arbeidsledere i 80 og 60% stillinger.
Det er dessuten innleid sommervikar i 2 uker og lørdagshjelp i butikken.
Tiltaksplasser
Avdelingen har i 2010 hatt 17 faste VTA – plasser samt en ekstraplass. I tillegg har
avdelingen betjent en til to APS – plasser i kortere perioder.
VTA – plassene er fordelt med 7 personer i keramikk, 9 personer innenfor tekstil, 1 person
knyttet til budbiltjenester samt 1 person i butikk/diverse forefallende arbeid.
Keramikk
Keramikkavdelingen har i løpet av året hatt bra tilgang
på ordre. Fremdeles er krus med navn / tekst
avdelingens mest populære produkt. Gjennom året har
avdelingen levert ca. 2000 krus over hele landet, både
til privatpersoner og bedrifter. Dette er en økning på ca.
10% i forhold til 2009.
Avdelingen har også levert en hel del premier til lokale
lag og foreninger. TIF kjøper fortsatt premier til
lysløyperenn for unger og det ble også levert krus med
inskripsjon til Hummelfjelldilten.. I desember leverte
avdelingen varer til et privat julemarked i Solør.
Etter år med nedgang i bestillinger fra andre
vekstbedrifters butikkutsalg, tok dette seg noe opp i
2010. Ny samarbeidspartner er Skånland Vekst i
Nordland.
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I samarbeide med Tynset Næringsforening utarbeidet avdelingen ”Tynset-Krus” med motiv
av Tynsetbrua. Kruset selges ikke fra eget butikkutsalg, men gjennom andre butikker, kafeer
og campingplasser. Hittil er det levert om lag 500 krus av foreløpig bestilling på 1000 krus.
Alle bestillinger som er kommet inn er håndtert innenfor avtalte tidsfrister.
Tekstil

I januar 2010 ble det gjort en midlertidig
utvidelse av tekstilavdelingen med
bakgrunn i at fem VTA-deltakere på SIVA
fikk redusert sitt tilbud. En arbeidsleder ble
midlertidig overflyttet til avdelingen
tilsvarende 60% stilling.
Arbeidsoppgavene deres har vært veving
av filleryer og ullpledd, strikking av
sitteunderlag, grytekluter og vesker.
Hovedproduksjonen av
tekstilproduksjonen har vært
strikkebukser/gensere til barn, luer, skjerf og pulsvanter. Avdelingen har designet egne
produkter som er blitt populære. Produktene har solgt godt.
Budbil
Budbiltjenestene har sysselsatt 1 person på heltid. I løpet av året har det kommet til tre nye
kunder. Markedet gir positive tilbakemeldinger på tjenesten. Det omsettes for vel 180 000 kr.
knyttet til denne tjenesten.
Butikk
Våren 2010 ble det etablert samarbeide med Dagfinn Øynes om blomstersalg. I perioden 15.
mai til 15. juli solgte Meskano sommerblomster for om lag 30 000 kr. Samarbeidet var
positivt både for mersalg i butikken og for tiltaksdeltakere i form av nye oppgaver. Salg av
egne keramikk- og tekstilprodukter utgjør den desidert største varegruppen, men det selges
også innkjøpte handelsvarer som skal matche egne produkter og gi butikken et ”løft” for
kundene.
Butikken fungerer også som viktig utsalgssted for ved. I 2010 ble det solgt ved over disk for
425 000 kr.
November og desember er de største handelsmånedene i butikken.
Butikken er godt egnet som attføringsarena, men skulle hatt større omsetning for å gi
deltakere tilstrekkelige oppgaver.
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Aktiviteter
Avdelingen har i 2010 deltatt på følgende aktiviteter:
31.07-01.08: Folldalsdager
28.08: Jentelokken i Rendalen. Utstilling, salg og demonstrasjon av strikkemaskin
30.07-16.08: Utstilling i Galleri Elgen
06.10-09.10: Salgsbod i kulturhuset under Tynset Mart`n.
Avdelingen har fått gode tilbakemeldinger fra arrangementene, og salget har vært bra særlig
under Folldalsdagene.

5.2 Avdeling kafé
Avdelingen har i 2010 hatt virksomhet på to lokasjoner, Fristelsen Næringshagen og
Kulturkafeen i rådhuset på Tynset. Kantinedrifta i Næringshagen ble avviklet fra 15. oktober,
mens bakerivirksomheten fortsatte i lokalene frem til jul.
Ordinært ansatte
Avdelingen var i første halvår bemannet med avdelingsleder i 100% stilling og arbeidsledere
tilsvarende 3,4 årsverk fordelt på 5 personer. Ett årsverk ble redusert fra 1. juli. Reduksjonen
skjedde ved naturlig avgang og bedriften unngikk oppsigelser som følge av avviklingen i
Næringshagen.
Det er dessuten leid inn sommervikarer i fire uker samt betydelig ekstrahjelp på kveldstid,
lørdager og knyttet til arrangementer/leveranser..
Tiltaksplasser
Avdelingen har i 2010 jevnlig hatt fire til fem deltakere på tiltaket APS (arbeidspraksis i
skjermet virksomhet).
Kantinedrifta
Fristelsen Næringshagen og Kulturkafeen drives som en enhet hvor all bakst skjer i
næringshagen mens størsteparten av den øvrige matproduksjonen skjer i Kulturkafeen.
Begge lokasjonene har åpen kafédrift der det tilbys drikke, kaker, smørbrød og lunch fra
lunchdisk. Servering av varme retter skjer i hovedsak kun etter bestilling. Dessuten leverer
avdelingen betydelig ”møtemat” og cateringvirksomhet både til bedrifter og privatkunder.
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Kulturkafeen står også for salg av kinobilletter og billetter til andre kulturarrangement.
Avdelingen får betalt 3,50 kr. pr. solgte billett for denne tjenesten.
Kulturkafeen er åpen alle hverdager fra kl. 09.00 til 16.00 og lørdager fra kl. 10.00 til 14.00,
mens Fristelsen er åpen alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 13.30. I tillegg er Kulturkafeen
åpen knyttet til kinoforestillinger og andre kulturarrangementer på kveldstid.
Kulturkafeen har skiftordning med ett skift fra kl. 07.00 til kl. 13.30 og ett skift fra kl. 09.30
til kl. 17.00. Fristelsen har kun ett skift.
Avdelingen solgte mat og andre tjenester for om lag 2,7 mill. kr. i 2010 som er om lag
90 000 kr. mer enn opprinnelig budsjett. Avdelingen brukte vel 170 000 kr. mer i
lønnskostnader enn budsjettert, 40 000 kr. mer i råvarekostnader og vel 30 000 mindre i andre
kostnader.
Månedlig er det produsert ca.2000 rundstykker, vel 30 runde kaker, knappe 10 langpanner,
vel 780 wienerbrød og i underkant av 200 skolebrød. I tillegg produseres det daglig lunchdisk
både i Kulturkafeen og i Næringshagen.
Andre aktiviteter.
17. mai var Kulturkafeen åpen med koldtbord, varmmat, dessert og kaffe/kaker. Tiltaket ble
godt mottatt.
05.06 – Konfirmasjon i Kulturkafeen samt utkjøring av flere koldtbord.
Under Trolldagene (01.07-03.07) arrangerte Kulturkafeen grilling utenfor Rådhuset.
Omsetningen ble større enn forventet.
Kulturkafeen utvider åpningstiden under Tynset Mart`n.
Kulturkafeen står for salg av mat og forfriskninger under mange større kulturarrangement.
I 2010 ble det igangsatt rimelig tilbud med middag for hybelboere to ganger i uka.
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5.3 Avdeling tre
Avdeling tre produksjonslokaler på SIVA-anlegget og har i 2010 hatt følgende
tjenesteområder:
-

Snekkerproduksjon
Montasje
Service
Ved

Ordinært ansatte
Avdelingen var i 2010 bemannet med avdelingsleder i 100% stilling samt 7,6 årsverk som
arbeidsledere fordelt på 8 personer herav 4 årsverk i snekkerproduksjonen, 2 årsverk i
montasjen, 0,8 årsverk i serviceproduksjonen og 0,8 årsverk i vedproduksjonen.
Tiltaksansatte
Snekkerproduksjon – 6 personer på tiltaket TA (tilrettelagt arbeide), 9 personer på tiltaket
kvalifisering.
Montasje – 19 personer på tiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid) samt en person på tiltaket
kvalifisering.
Service – oppgavene her utføres av personer som også har arbeidsoppgaver innenfor
montasje og ved.
Ved - 6 personer på tiltaket VTA.
Antall tiltaksansatte )særlig på tiltakene TA og kvalifisering) har gjennomgående vært lavere
enn forutsatt i budsjettet.
Snekkerproduksjon
Det dominerende produktet innen denne virksomheten har vært produksjon av
kjøkkeninnredninger, men avdelingen har også produsert mange andre treprodukter som
bord, postkasser, vindusomramminger mv. Denne produksjonen er i stor grad videreført i
2010.

I tillegg (og på sikt som erstatning for
småprodukter) startet avdelingen opp
med serieproduksjon av skapdører til
kjøkkeninnredninger, bad, garderober
mv. (underleverandør). Hensikten med
omleggingen var å skape
attføringsarenaer. Bedriften investerte i
2010 for vel 1.3 mill. kr. (cnc-fres,
platesag, bredbåndspusse, dørpress,
15
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skappress mv) for å kunne håndtere serieproduksjon på en hensiktsmessig og god måte og i et
produksjonsmiljø som er noenlunde likt tilsvarende bedrifter.
Alle nye maskiner var installert innen utgangen av mars.
Meskano hadde ved inngangen av året en kunde for serieproduksjon av skapdører med avtalt
volum ca. 4000 dører pr. år. Av ulike grunner hos kunden ble det kun produsert ca. 1000
dører til denne kunden i 2010.
Med bakgrunn i dette, intensiverte Meskano sitt Arbeide for å skaffe nye kunder og som
resulterte i samarbeidsavtaler med to nye bedrifter.
I tillegg ble det etablert samarbeidsavtale med Røros Bruk om produksjon av vinduslemmer
og myggrammer (i 2010 omsetning på om lag 200 000 kr).
Erfaringer fra omleggingen så langt er vesentlig økning i kvalitet på produktene, økt
kapasitet, vesentlig bedre logistikk og tilbakemeldinger fra deltakere om produksonsoppgaver
som er enklere å mestre. På den andre siden underleveranser sårbart og særlig i situasjoner
med få (og store) kunder. Etablering av nye kundeforhold tar erfaringsvis fire til seks
måneder før produksjon er i gang (kontakt, tegning og produksjon av fresestål mv)
Virksomheten omsatte i 2010 for kr. 2.8 mill. kr. eks mva. mot opprinnelig budsjett på 4.9
mill kr. og justert budsjett på 3.3 mill kr. Avdelingen brukte om lag 900 000 kr. mindre i
lønnskostnader enn opprinnelig budsjettert. I det vesentlige refererer dette seg til færre
tiltaksansatte. Vareforbruket var på 45,5% mot 51% i 2009. Andre driftskostnader var om lag
50 000 kr. lavere enn budsjettert.
Montasje
Dominerende virksomhet her er produksjon av spark i henhold til produksjonsavtale med
NORAX som er eier av produktet. I 2010 er det produsert 14650 spark mot vel 10 000 spark i
2009 (46% vekst). Meskano har også i 2010 dreid de fleste trekomponentene i sparkene.
Når det gjelder produksjon av villmarkspanel og topp/rot-produkter ble det i 2010 høvlet vel
50 000 løpemeter til Alvdal Skurlag og vel 16 000 løpemeter til andre kunder. Meskano har
egen samarbeidsavtale med Alvdal Skurlag hvor skurlaget leverer og holder alle
materialkostnader.
Virksomheten fikk 140 000 kr. mindre i salgsinntekt enn opprinnelig budsjett. Inntektssvikten
kommer fra villmarksproduksjonen og som dels skyldes etterspørsel og dels
innkjøringsproblemer. Inntekter fra sparkproduksjonen ble som forutsatt i budsjettet.
Service
Dominerende virksomhet her er makulering, søppeltømming/rydding for Tynset kommune og
bedrifter, vedlikehold av uteareal sommerstid for private og bedrifter samt montering av
tørkestativ.
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Makulering skjer i
henhold til
samarbeidsavtale med
Reco AS. Totalt ble det
solgt makuleringstjenester
for om lag 66 000 kr. mot
40 000 kr. i 2009.

Når det gjelde vedlikehold av uteareal, var det avtaler med 21 kunder og en omsetning på
192 000 kr.
Nytt i 2010 var at Meskano vanning av blomster (hengende i lyktstolper) i Tynset sentrum.
Oppdraget krevde mye tilsyn og arbeide i forhold til inntjeningen og videreføres ikke.
Søppeltømming/rydding for Tynset kommune og bedrifter skjer etter behov, normalt 3 ganger
pr. uke. Omfanget av denne tjenesten samt vedlikehold av uteareal omsatte for vel 140 000
kr. i meldingsåret.
I 2010 ble det montert 1200 tørkestativ mot 1000 i 2009.
Meskano har i mange år hatt samarbeidsavtale med Jernia
om levering av tørkestativ. I 2010 tok Jernia 1000
tørkestativ. Tidligere kunde, Jamo, kom tilbake som kunde i
2010 og tok 200 stativ. I 2010 ble det solgt tørkestativ for
vel kr. Det er i 2010 arbeidet med leveringsavtaler også til
andre kjeder, men dette arbeidet har ikke ført frem til
resultat vesentlig på grunn av pris.
Virksomheten har i det vesentlige fulgt budsjettet både på inntekts- og utgiftssiden med
unntak av andre driftsutgifter hvor det er overforbruk på om lag 120 000 kr. Årsak til dette er
innkjøp av nytt utstyr til plenklipping mv.
Det er grunn til å gjøre oppmerksom på at den vesentligste del av omsetningen innenfor
montasje og service ikke har kostnader til råvarer.
Ved

Bedriften produserer ved i sekker. I 2010 er det solgt om
lag 18 000 sekker mot 13 000 sekker i 2009. Vedsalget
representerer en brutto omsetning på i underkant av kr.
1.2 mill. mot budsjettert 585 000 kr.
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6 Attføring og yrkeskvalifisering i Meskano 2010
6.1 Godkjente plasser og utnyttelsesgrad
Meskano AS var som tiltaksbedrift pr 01.01.2010 godkjent for 82 NAV finansierte plasser i
arbeidsrettede tiltak. Disse er fordeler seg på 22 plasser i Arbeidspraksis i skjermet
virksomhet (APS), 6 plasser i avklaring, 12 plasser i kvalifisering, 5 plasser i tilrettelagt
arbeid og 37 plasser i varig tilrettelagt arbeid. Dessuten har bedriften tilskudd fra NAV som
dekker lønns og driftsutgifter til en veilederstilling for å drive tiltaket Arbeid med Bistand
(AB) hvor NAV forutsetter 12-15 deltakere. Pr 31.12.2010 hadde vi 11 deltagere i tiltaket
AB.
Dessuten har bedriften fire VTA-plasser som disponeres og betales av kommunene i
regionen.
Til sammen driver selskapet 98 (101 jfr. AB-tiltaket) tiltaksplasser.
Nedenfor presenteres en gjennomgang av gjennomstrømningen og resultat ved avslutning i
de forskjellige tiltakene.

6.2 Avklaring
Avklaring er et tiltak som tilbys arbeidssøkere som har et større behov for avklaring av sin
situasjon i forhold til arbeidslivet enn det NAV kan tilby. Avklaring varer som hovedregel 4
uker, med mulighet til forlengelse i ytterlige 8 uker hvis det er behov. Målet med avklaring er
at deltager gjennom kartlegging, veiledning og eventuelt utprøving, skal komme fram til en
handlingsplan som viser veien til arbeid, utdanning eller andre løsninger. Meskano avgir en
rapport til NAV med en vurdering av hvilke type bistand eller tiltak deltager ønsker og
trenger for komme i arbeid eller stå i arbeid.
Pr. 01.01.2010 var Meskano godkjent for 6 plasser i avklaring. Avklaring i Meskano
organiseres med fortløpende inntak og individuelle opplegg. Nedenfor vises tabell
gjennomstrømming i tiltaket avklaring:

Gjennomstrømning i Avklaring
Kvinner Menn
Antall deltakere pr. 01.01.2009

Total

0

1

1

+ Antall deltakere begynt i løpet av året

12

25

37

Antall deltakere sluttet i løpet av året

9

24

33

3

2

5

-

= Antall deltakere pr. 31.12.2009
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Tabell 2 - Resultat Avklaring. Hva skjer med deltager etter at tiltaket er avsluttet
Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd

1

Utdanning, dekket av NAV som Yrkesr.attføring

2

Kvalifisering i AMB

1

AB

2

APS

12

Sum aktiv løsning:

18

Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering

2

Søkt/fått uførepensjon

1

Flyttet

1

Annet, ingen aktiv løsninger

11

Sum ingen aktiv løsning

15

Totalt antall deltagere som avsluttet i løpet av året

33

I løpet av 2010 var det 33 personer som avsluttet i Avklaringstiltaket. 18 avsluttet til en aktiv
løsning. 15 hadde ingen aktiv avslutning. Pr 31.12.2010 var det 5 personer i avklaring.
Kommentarer til tallene
Kategorien sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering er ikke definert som aktiv løsning. Den
kan likevel være ønsket av deltager eller anbefalt av behandlingsapparatet og på sikt være
riktig for at deltager skal styrke sine muligheter for arbeid eller utdanning.
Mange av de som avsluttes til annen, ingen aktiv løsning kan senere bli søkt inn til andre
arbeidsrettede tiltak.
Bedriften har en interne målsetting om minimum 50% aktive løsninger fra avklaringstiltaket.
Resultatet ble 54,5%. Det viktigste er likevel er at deltagere i løpet av Avklaringsperioden
kommer fram til en plan for seg selv. I mange tilfeller kan videre arbeidsrettede tiltak være en
del av planene. Det er lite realistisk å forvente mange formidlinger til ordinært arbeid eller
utdanning fra avklaring. For 2010 hadde vi en situasjon hvor det var enklere å kjede fra
avklaring til for eksempel APS. Det kan vi ikke forvente i 2011. Det er større
gjennomstrømning i avklaringstiltaket, og vi har fått færre plasser i APS.
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6.3 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for personer som vil styrke sine
muligheter til å komme i arbeid eller utdanning gjennom tilrettelagt arbeidstrening, bistand
og tett oppfølging. Meskano legger til rette for arbeidspraksis både i egen virksomhet og i
samarbeid med private og offentlige virksomheter i regionen.
APS kan vare i inntil et år, med mulighet til et års forlengelse hvis det er behov.
Tabell 3
Gjennomstrømning i APS
Kvinner Menn
Antall deltakere pr. 01.01.2009

Total

6

11

17

+ Antall deltakere begynt i løpet av året

9

13

22

Antall deltakere sluttet i løpet av året

9

12

21

7

11

18

-

= Antall deltakere pr. 31.12.2009

Tabell 4 - Resultater APS. Hva skjer med deltager etter at tiltaket er avsluttet
Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd
Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV
Utdanning, dekket av NAV

3

AB

4

Kvalifisering i AMB

1

VTA

1

Sum aktiv attføring:

9

Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering

4

Flyttet

2

Annet, ingen aktiv løsninger

6

Sum ingen aktiv løsning

12

Totalt antall deltagere som avsluttet i løpet av året

21
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Kommentarer til tallene
Vår interne målsetning er at minimum 50% av APS deltagerne skal ha en aktiv løsning å gå
til etter oppholdet. Dette er en krevende målsetting. Resultatet ble 42,8%. Måloppnåelse vil
avhenge av både av tilbudet vi kan gi, deltagerne selv, samt trender og konjunkturer i lokalt
og regionalt arbeidsmarked.
Vi er fornøyd med stor grad av tiltakskjeding, spesielt fra APS til AB Det viser at vi utnytter
egen virksomhet til å gi deltagere en aktiv løsning. Overgang fra APS til AB medfører at
deltager har arbeidspraksis i ordinære virksomheter.
Utnyttelse av tiltaksplasser
I et møte med NAV Hedmark i mai fikk vi signaler om at NAV ville redusere antall
tiltaksplasser i skjermet virksomhet. Med virkning fra 01.01.2011 ble antall APS plasser
redusert med sju, fra 22 til 15. I løpet av 2009 hadde vi ikke ventelister til APS tiltaket. I snitt
hadde vi 18 deltagere i tiltaket. Fra 01.01.2011 vil vi ha flere deltagere i APS en godkjente
plasser. Vi forventer videre venteliste på tiltaket i 2011. Dette er for øvrig i tråd med NAV og
regjeringen sin arbeidsmarkedspolitikk sine intensjoner. Arbeidsrettede tiltak skal være et
knapt gode.

6.4 Arbeid med bistand AB
Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere
personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Tiltaket skal hjelpe deltager ut fra egne
evner, behov og interesser til å finne og stå i egnet arbeid. Tiltaket kan vare inntil tre år.
Som før nevnt har vi ikke et spesifisert antall plasser i AB, men NAV dekker en
veilederstilling stilling hos Meskano som skal følge opp deltagere på AB.
Tabell 5
Gjennomstrømning i Arbeid med bistand
Kvinner Menn
Antall deltakere pr. 01.01.2009
+ Antall deltakere begynt i løpet av året
-

3

2

9

3

6

9

8

8

7

12

Antall deltakere sluttet i løpet av

= Antall deltakere pr. 31.12.2009

Total

5
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Tabell 6 - Resultat AB. Hva skjer med deltager etter at tiltaket er avsluttet
Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd

1
2

Tilrettelagt arbeid i AMB

2

APS
Sum aktiv attføring:

4

Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering

2

Søkt/fått uførepensjon

2

Annet, ingen aktiv løsninger
Sum ingen aktiv løsning

4

Totalt Antall deltagere som avsluttet i løpet av året

8

Kommentarer til tallene
I 2010 var fem av åtte avslutninger i AB definert som ikke aktive, og kun en deltager fikk
arbeid etter tiltaket. Ut fra intensjonen i tiltaket var dette lite tilfredsstillende. Sett i lys av
dette er resultatene fra 2010 langt bedre.
Vår interne målsetting er at minimum 70% av deltagerne i AB skal oppnå en aktiv løsning
innen 3 år. Resultat av de som avsluttet i 2010 ble 50%.
Andre forhold ved AB
Ut fra den nye kravspesifikkasjonen vi har med NAV Hedmark er kravene til
gjennomstrømning i AB blitt skjerpet. Hvis deltager er i et arbeidsforhold som fungerer og
behovet for bistand og tilrettelegging er avklart og minimalt, skal vi arbeide for å avslutte
tiltaket snarest. Hvis det ikke er aktuelt for arbeidsgiver å ansette deltager, må vi sammen
med deltager jobbe for å finne nytt arbeidssted. Deltagere i AB skal ikke fortrenge ordinær
arbeidskraft. Dette er en utfordring, da mange i AB har arbeidsevne og er ønsket som
arbeidskraft, men arbeidsgiver har ikke lønnsmidler til å ansette vedkommende. Spesielt i
offentlig sektor er dette en aktuell problemstilling.

6.5 Kvalifisering
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift har som mål å gi deltager høyere reell og formell
kompetanse. Denne kompetansehevingen skal skje gjennom ansettelse og arbeid i
tiltaksbedriften, tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Tiltaket gjennomføres i reelle
bedriftsmiljøer i arbeidsmarkedsbedriftens regi. Deltagere i kvalifisering er midlertidig ansatt
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i bedriften, med lønn og rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven. Ansettelsen gjelder for
to år, med mulighet for forlengelse hvis det er nødvendig for å fullføre fagbrev.
Kvalifisering kan skje gjennom at deltager leies ut til en ekstern virksomhet. I 2010 var fem
av deltagerne i eksterne virksomheter. To av disse avbrøt tiltaket, og ansettelsen opphørte.
To deltagere er i et lærlingeløp fram mot fagbrev. En av disse har plan om å avlegge
fagprøven innen utgangen av juni 2011.
Meskano har 12 plasser i kvalifisering. Innsøkning til kvalifisering skjer ofte i tett samarbeid
med lokale NAV kontorer.
Tabell 7
Gjennomstrømning i Kvalifisering i AM B
Kvinner Menn Total
Antall deltakere pr. 01.01.2009

3

9

12

+ Antall deltakere begynt i løpet av året

1

0

1

Antall deltakere sluttet i løpet av året

2

5

7

2

4

6

-

= Antall deltakere pr. 31.12.2009

Tabell 8 - Resultat Kvalifisering. Hva skjer med deltager etter at tiltaket er avsluttet
Ordinært arbeid

1

Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV

2

AB

1

Sum aktiv attføring:

4

Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering

1

Avbrutt

1

Sum ingen aktiv løsning

2

Totalt Antall deltagere som avsluttet i løpet av året

6
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Kommentar til tallene
Vår interne målsetning er at 80% av deltagerne skal ha en aktiv løsning å gå til etter
avslutning. Vi har også et mål om at flest mulig skal oppnå en formell kompetanse gjennom
oppholdet i kvalifisering. Resultat i 2010 ble 66,6%
Vi er likevel godt fornøyd med at fire av seks avslutninger er aktive, og at tre har arbeid etter
kvalifiseringen.
Vider om kvalifisering
Vi hadde lav innsøking til tiltaket i 2010. Kun en person startet i fjor. Den nåværende
utfordringen i kvalifisering er å frambringe ønskede kvalifisering arenaer. Hvis deltager
ønsker en annen kvalifisering enn det vi kan tilby internt, må vi søke å inngå avtaler med
alternative virksomheter. I kvalifisering mottar deltager lønn av oss. En del av lønna
forventes å dekkes av deltager gjennom at vedkommende deltar i verdiskapningen internt.
Kvalifisering i eksterne virksomheter krever derfor en utleieavtale.

6.6 Tilrettelagt arbeid
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift tilbys personer hvis muligheter for å skaffe
ordinært arbeid anses som små. Arbeidet i bedriften skal utvikle deltagers ressurser, og øke
yrkeskompetansen gjennom opplæring og produksjon av varer og tjenester. Deltager er ansatt
i bedriften og har de samme rettigheter og plikter som arbeidstagere i ordinære arbeidslivet.
Ansettelsen er ikke tidsbestemt, med deltager skal jevnlig vurdere sine egen mulighet for
ordinært arbeid.
Tabell 9
Gjennomstrømning i Tilrettelagt arbeid i AMB
Kvinner Menn

Antall deltakere pr. 01.01.2009

Tot
al

1

4

5

+ Antall deltakere begynt i løpet av året

0

0

0

Antall deltakere sluttet i løpet av året

0

0

0

1

4

5

-

= Antall deltakere pr. 31.12.2009

Kommentar til tallene
Det er liten gjennomstrømning i tilrettelagt arbeid. Vi har pr 31.12.2010 ingen ledige plasser.
I realiteten vil vi i løpet av 2011 få en til to ledige plasser i tiltaket. To av våre deltagere vil i
første halvår få en avklaring i forhold til søknad om varig uførhet.
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6.7 Varig tilrettelagt arbeid
Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak som kan tilbys personer med uføretrygd, eller som i nær
framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon. VTA skal utvikle og opprettholde deltagers
ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.
Deltagere på VTA har de samme rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven som ansatte i
ordinære bedrifter, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.
Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men deltager skal jevnlig evalueres og vurdere om det kan
være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.
Tabell 10
Gjennomstrømning i VTA

Kvinner
Antall deltakere pr. 01.01-2009

Menn

Total

23

22

45

0

1

1

Antall deltakere pr. 31.12.2009

1

0

1

= Antall deltakere pr. 31.12-2010

22

23

45

+ Antall deltakere begynt i løpet av året
-

Kommentarer til tallene
Deltagelsen i VTA er meget stabil. En sluttet i løpet av 2010. To personer har permisjon pga
utdannelse. Vi har flere ansatt i VTA tiltaket enn vi har finansierte plasser. Siden vi ikke har
ledige plasser på VTA, får vi heller ingen søknader. Men signaler fra lokale NAV kontorer
indikerer at det i praksis er venteliste på tiltaket.
Deltagere i VTA er meget stabil.

6.8 Oppsummert
Tabell 11 - Resultat avslutninger alle tiltak 2009 og 2010.
2009

2009

2010

2010

Avslutninger Prosent Avslutninger Prosent
Sum aktive løsning

20

43,5%

35

52%

Sum passive løsning

26

56,5%

32

48%

Sum avslutninger

46

100%

67

100%
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I løpet av 2010 har vi hatt flere avslutninger, og større gjennomstrømning en i 2009. Vi har
også hatt flere aktive løsninger.
Vi har diskutert internt om vi skal lage to oversikter, en med avklaringstiltaket og en uten.
Resultatene fra avklaring vil naturlig svinge mer, uten at det nødvendigvis vil peke tilbake på
gjennomføringen og innholdet i tiltaket. Noe av årsaken til forskjellen mellom 2009 og 2010
er flere aktive løsninger fra Avklaring.
Attføring og yrkeskvalifisering
Vi har i 2010 hatt flere deltagere og større gjennomstrømming i tiltakene APS og avklaring.
Vi ser en klar trend at mange av innsøkerne på disse tiltakene blir yngre. Typisk i
aldersgruppen 20-30. Vi ser også en trend at deltagere har flere sammensatt utfordring mot
rus, manglende utdanning og yrkeserfaring, manglede struktur og motivasjon

6.9 Kvalitetsforbedring
Meskano har som mål i løpet av mai 2011 å bli godkjent etter kvalitetsstandarden EQUASS.
Arbeids og inkluderingsdepartementet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon
og sertifisering for at tiltaksarrangører skal kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak.
EQUASS dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring. Systemet gir tjenesteleverandører i
velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenester overfor brukere og andre
samarbeidspartnere.
Brukermedvirkning er et sentralt tema i Equass, og skal være et satsingsområde for oss.
Brukermedvirkning er forankret i aktørperspektivet, hvor deltager skal være aktiv og den
viktigste aktøren i eget vekst og attføringsløp. Vi mener også at deltagerperspektivet mest
effektivt fremmer god attføring.
I løpet av våren 2011 skal vi ha på plass en brukerundersøkelse for alle tiltaksdeltagere.
Dette for å kartlegge deltagernes tilfredshet med våre tjenester. Disse tilbakemelding vil gi
oss et mål på hvor nyttig deltagerne opplever tjenesten, og blir viktige i vårt arbeid med å
forbedre tjenestene.

6.10 Kompetanseheving ordinært ansatte
I 2010 har en veileder gått kurs og blitt godkjent instruktør i fagkonseptet SmartØkonomi.
Det er et veiledningsopplegg som tar for seg samspillet mellom personlig økonomi, helse og
livskvalitet.
En veileder har deltatt på kurs og blitt sertifisert som utreder for konseptet
arbeidsevnekartlegging.
Vi har også gjennomført intern skolering i forbindelse med equass-sertifiseringen.
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7 Oppsummering
2010 har vært et krevende arbeidsår. To bedrifter med til dels ulike kulturer, rutiner og
arbeidsform ble fusjonert i juni 2008. Ulike prosesser for å få til en samlet organisasjon er
gjennomført – både i 2009 og 2010. Bedriften er kommet et godt stykke på vei, men det
gjenstår betydelig arbeide før organisasjonen har ”satt seg”.
Etter daglig leders vurdering er imidlertid bedriften i positiv utvikling som attføringsbedrift.
En indikasjon er at gjennomstrømming og antall aktive løsninger er vesentlig bedre i 2010
enn 2009.
Nye rutiner, prosedyrer og skjematikk innenfor attføringsarbeidet er utarbeidet og faset inn i i
daglig drift. Dette arbeidet er gjennomført som del av arbeidet med kvalitetssikringssystemet
Equass. Det gjenstår fortsatt arbeide på dette feltet, men bedriften har søkt om sertifisering i
månedsskiftet mai/juni 2011.
Gjennom året er det satt fokus på at bedriftens primære formål er attføring og at
produksjonsmiljøene er middel for å nå attføringsmessige mål. Som arena må likevel kravene
til produksjonsmiljøene være opp mot det ordinære arbeidsliv. Dette kravet og krav til
individuell tilpasning er krevende både for veiledere og arbeidsledere.
Høsten 2010 ble det gjennomført intern skolering av ordinært ansatte knyttet til selskapets
formål, visjon, organisasjon, etisk grunnlag, håndtering av fortrolige opplysninger, ulike
rutiner og prosedyrer mv. Dette arbeidet er ressurskrevende, men må fortsette også i 2011.
I tillegg har bedriften gjennomført en betydelig omlegging i produksjonen av treprodukter.
Bedriften ble 3.september på nytt godkjent som tiltaksarrangør i NAV for tiltakene avklaring
i skjermet virksomhet, arbeidspraksis i skjermet virksomhet, arbeid med bistand, kvalifisering
i arbeidsmarkedsbedrift, tilrettelagt arbeide i arbeidsmarkedsbedrift og varig tilrettelagt
arbeide. Gjennom arbeidet med avtalen ble det gjort kjent at Meskano får nedtrekk i antall
tiltaksplasser fra 2011. Dette er en nasjonal trend hvor institusjonelle tiltaksplasser reduseres.
Samtidig økes kravene til gjennomstrømming. Behovene for tiltaksplasser synes derimot å
være økende. Dette forholdet krever oppmerksomhet fra styret og eierne.
Bedriften har i meldingsåret etablert gode forbindelser til samarbeidspartnere som NAV,
kommuner og bedrifter.
Bedriften her gode og kompetente ordinært ansatte som med engasjement løser bedriftens
oppgaver.

27

Årsmelding 2010

8 Vedlegg – Tiltaksoversikt
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