
www.menova.no



03
04
05
06
12
14
15
16
17
18
19
21
22
28IN

N
H

O
LD Styrets årsmelding

2020, et utfordrende år

Samfunnsregnskap

Årsregnskap

Resultatregnskap

Ballanse pr. 31 des. 2020

Kontantstrømoppstilling

Noter til regnskapet

Revisjonsberetning

Styrets arbeid

Ytre miljø

Arbeid og
fokusområder

Utvikling i resultat
og fremtidsutsikter

FNs bærekraftsmål
- Menovas satsing



MENOVA ÅRSMELDING 2020

Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift for Ringeriksregionen, eid 
av Ringerike og Hole kommune med henholdsvis 93,33 % og 6,67 %. 
Selskapet er lokalisert i Follummoveien 84, Storgata 11 og Hønefoss 
Bru 1B.  Det er ikke foretatt noen vedtektsendringer i selskapet i løpet av 
siste driftsår.

Selskapet skal utvikle og drive tilbud om jobb og aktiviteter til personer 
hjemmehørende i Ringeriksregionen som: 

 Trenger en varig tilrettelagt arbeidsplass 
 Har behov for mer bistand og støtte for å komme i jobb, enn  
 det NAV tilbyr 
 Faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

Samfunnsoppdraget til Menova er basert på oppdrag og   
avtaler med det offentlige, herunder NAV, kommuner og region.

Menova AS er godkjent tiltaksarrangør for NAV, og har NAV kontorene i 
Ringerike, Hole og Jevnaker som oppdragsgivere for ulike arbeids-
markedstiltak.

I tillegg driver vi Matchbox for Ringerike kommune. Det er et tiltak for 
ungdom (18 til 30 år) som mottar stønad etter sosialloven. 

Det er etablert et datterselskap i 2020, Menova Kommunale Tjenester 
AS. Formålet med dette selskapet er å tilrettelegge for at eier-
kommunene enkelt og ubyråkratisk kan kjøpe tjenester basert på utvidet 
egenregi. I første omgang gjelder dette tiltaket Matchbox. 
   
Kvalitetssystemet Equass er Menovas garanti for at jobbsøkere blir trygt 
og forsvarlig ivaretatt av kompetente jobbveiledere og tilretteleggere i 
Menova.
 

Styrets årsmelding
2020

•
•
•

Menova AS formål og omfang



2020 har pga. korona vært et meget spesielt år for våre jobbsøkere, 
ansatte i Menova og Menova som bedrift.  Med høyere arbeidsledighet 
vil det være enda mer utfordrende for deltakere/ jobbsøkere å komme i 
arbeid. Dette er bekymringsfullt, spesielt for ungdom. Menova som 
bedrift har kommet godt igjennom 2020.

Oppnådd 51,4 % formidling av jobbsøkere til utdanning og arbeids-
tilknytning i tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT), som er NAV sitt 
mest omfattende tiltak for de som står lengst unna jobb. Med 51,4 % i 
formidlingsprosent plasserer Menova seg godt oppe på resultat-
oversikten for Norge.

Matchbox, gikk fra prosjekt til å bli permanent tiltak. Investeringen fra 
Ringerike kommune i Matchbox betyr veldig mye for de som får tilbudet.

Hver eneste dag har vårt tilbud på Kilemoen vært åpent, og våre 
produksjons- og treningsarenaer har vært i drift. Ingen korona er 
identifisert. Mange av våre medarbeidere har erfart hvor viktig det er å 
kunne gå på jobben i dette koronaåret.  

Tross tapte inntekter i Industrivaskeriet, grunnet stengte hoteller, og 
reduserte Jobbfruktinntekter på grunn av korona, har vi oppnådd 
budsjett med kr. 2 056 390,-.   

Gjennom 2020 har Menova totalt hatt 208 personer i forskjellige tiltak:
 
 Avklaring: 77
 Arbeidsforberedende trening (AFT): 82
 Varig tilrettelagt arbeid (VTA): 49

I tillegg har vi hatt en lærekandidat og to personer er ordinært ansatt 
med varig lønnstilskudd. I tillegg har vi også gjennomført to runder med 
10 ukers språkopplæring, med totalt 24 deltagere, det ene heldigitalt. 
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2020 har vært et utfordrende
år for alle

•
•
•

Oppnådd
budsjett

på tross av utfordringer
med korona og
nedstenginger

i 2020

208
personer

har vært gjennom
Menova i forskjellige

tiltak i 2020

51,4%
av jobbsøkerne
i AFT fikk jobb

i 2020
Fire ting vi er spesielt stolt av:



Av 37 jobbsøkere avsluttet i AFT har 51,4 % fått ny jobb, startet
utdanning eller sikret sin jobbtilknytning. Dette ved at: 

 4 jobbsøkere har gått til jobb uten lønnstilskudd, 
 8 til jobb med lønnstilskudd, 
 2 til arbeid i kombinasjon med andre ytelser fra NAV, 
 3 til arbeid med bonuslønn i kombinasjon med uføretrygd, 
 1 til egenfinansiert utdanning og 
 1 til utdanning finansiert av NAV.

Av 77 deltagere i Avklaring har 82 % fått en jobbplan. Gode jobbplaner 
er helt avgjørende for å komme videre i prosessen mot jobb. 
Av disse har 8 deltagere enten fått ny jobb eller sikret sin jobbtilknytning. 
Dette ved at 1 jobbsøker har gått til jobb uten lønnstilskudd, 1 til jobb 
med lønnstilskudd, 1 til jobb i kombinasjon med gradert uføretrygd og
5 til arbeid med uførepensjon og bonuslønn. 

To norskkurs for fremmedspråklige, med til sammen 24 personer er 
gjennomført i regi av Menova. Ved kursenes slutt hadde samtlige 
deltagere gått opp minimum et nivå på standardmålingen som foretas 
av språkkurs. 

19 ungdommer har i perioden 01.01.20 til 31.12.20 avsluttet i Matchbox. 
Av disse har 13 ungdommer (68,4 %) helt eller delvis erstattet øko-
nomisk sosialhjelp:

 8 til jobb
 1 til skole. 
 3 til annen attføring og/eller overgang til AAP.
 6 tilbakeført NAV
 1 flyttet til annen kommune 

Vi har i snitt 40,8 medarbeidere ansatt i Varig tilrettelagt arbeid (VTA). 
Lojaliteten hos disse medarbeiderne er meget høy. De har mottatt
kr. 1 708 090,- i lønn. Dette som et verdifullt supplement til deres 
uføretrygd. Utbetalt lønn er høyere enn Menova mottar i driftstilskudd fra 
kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker.

Det er videre dokumentert at kostnader for oppfølging av personer i VTA 
i helsevesenet og kommunale instanser er lavere enn de som ikke er på 
arbeid via VTA tiltak.
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Samfunnsregnskap

•
•
•
•
•
•

•
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•
•

I sum skaper og sparer 
Menova det offentlige og 
Ringerikssamfunnet for
verdier som langt overstiger 
de totale tilskuddene vi mottar 
fra NAV og eierkommunene, 
totalt kr. 21 244 603,-

For arbeid utført for NAV 
mottar Menova kr. 16 219 633,-
Fra kommunene Ringerike og 
Hole mottar Menova
kr. 5 073 691,- 

Ønsker vi et samfunn hvor alle 
har en plikt og rett til å bidra 
med sin arbeidskapasitet, 
basert på enkeltes forut-
setninger, eller ønsker vi et 
samfunn hvor utenforskap til 
arbeidsliv og meningsfylt 
aktivitet blir situasjonen for 
stadig flere mennesker?

68,4%
av ungdommene
i Matchbox fikk
helt eller delvis

erstattet økonomisk
sosialhjelp

i 2020

Menova sin drift skaper verdier for samfunnet på
Ringerike og omegn på flere måter. Følgende samfunns-
regnskap fremlegges for 2020:
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Arbeidsforberedende
trening - AFT

Fokusområdene for 2020 var sentrert om måloppnåelse,  å sikre 
innsøking i AFT og å effektivisere og strukturere arbeidet i AFT-teamet.

Oppnå 50 % formidling i AFT
Menova oppnådde de beste formidlingsresultatene i AFT noensinne i 2020, med 51,4 % formidling til jobb og 
utdanning.

Oppfølging av NAV for å sikre innsøking og posisjonere oss
Fra en situasjon ved årsskiftet 2019/2020 med svært få på ventelisten og lite innsøking i en periode på 
våren/sommeren, ble antallet plasser utvidet med sju fra november av, og ved årsskiftet 2020/2021 var det 
totalt 29 på ventelisten.

Digitalisere arbeidet i AFT
Koronapandemien ble startskuddet for en hurtig overgang til større bruk av digitale verktøy i arbeidet, både via 
videosamtaleverktøy som Zoom og Teams, og bruk og utvikling av digitale kurs og webinarer. Arbeidet med å 
utvikle Menovas egen digitale plattform – DIGI – er også startet i 2020.

Strukturere AFT- arbeidet gjennom å utvikle effektive prosedyrer
Høsten 2020 ble det igangsatt et omfattende arbeid med å utvikle nye og effektive prosedyrer. Disse forventes 
implementert i løpet av første halvår 2021.

AFT-teamet gikk inn i 2020 med erfaringene fra gode og forbedrede resultater gjennom 2019. Målsetingen var
ytterligere forbedringer i resultatene for 2020. Grunnet Korona og Korona-pandemien ble arbeidet og fokuset gjennom 
året betraktelig endret, noe som framviste stor endringsvilje og fleksibilitet i avdelingen.

Siden 2016 har Menova levert det anbudsutsatte tiltaket Avklaring, et tiltak som har gitt god faglig utvikling. Etter 
avtaletidens utløp ble tiltaket anbudsutsatt. Menova valgte å ikke legge inn tilbud i denne anbudsrunden. Tiltaket ble da 
avviklet høsten 2020, med et resultat i 2020 på 82 % avsluttet med jobbplan - målkravet var 80 %.

Tiltaksleveranse og korona
Koronapandemien har satt et sterkt preg på så og si hele 2020. Den har medført stor omstilling i måten å jobbe på, og 
ikke minst stor grad av læring. I og med at nasjonale retningslinjer satt begrensninger for fysiske møter, ble det tidlig 
klart at mye av veiledning og oppfølging måtte foregå digitalt. Det ble raskt opprettet samarbeid med søsterbedriften 
IFokus, som mentorbedrift for utvikling av vårt digitaliseringsarbeid. Avtalen har også gitt oss anledning til å benytte oss 
av IFokus sine webinarer og digitale kurs. Rask overgang til stor grad av hjemmekontor, digital veiledning og utvikling og 
utvidet bruk av digitale verktøy satt krav til jobbveilederes og jobbsøkeres omstillingsevne. Menova har gjort dette mulig, 
blant annet med å ha en utlånsordning for pc- utstyr for jobbsøkere.

I en periode ble all arbeidspraksis stoppet, men med stramme koronatiltak gjenopptatt etter noen uker. Menova sikret at 
bedriftene jobbsøkerne gjennomførte sitt tiltak hos, ikke hadde noen permitterte eller oppsagte, og at gode smittevern-
rutiner var implementert før jobbsøkere startet opp igjen eller begynte hos ekstern bedrift. Tiltaket ble gjennomført med 
noen tilpasninger utover sensommeren og høsten.

Fokusområder 2020
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Arbeidsforberedende
trening - AFT

Regnskapsassistent
Faghandel/reparatør
Helse & omsorg/miljøarbeider
Varehus/lager
Veileder/skoleassistent
Kjøkken/servering/café
Renhold
Frilans
Menova Arbeid, VTA

1
1
2
3
2
4
1
1
2

Faglig utvikling
Utvikling av veilederfaglig kompetanse gjennom samarbeid med 
professor Sidsel Tveiten ved Oslo MET. Grunnet koronapandemien ble 
bare halve programmet gjennomført. Det ble i stedet satt stort trykk på å 
heve den digitale veiledningskompetansen og bruk av digitale platt-
former og verktøy. Nødvendigheten og viktigheten av denne omstillingen 
ble understøttet av alle i organisasjonen. Dette var essensielt for at 
Menova maktet en rask overgang. Menova var også godt representert 
på arbeids- og inkluderingsbedriftenes årlige fagkonferanse som gir 
oppdatert kunnskap på arbeidsfeltet som helhet.

Næringslivsarbeid
Et tett, nært og tillitsfullt samarbeid med næringslivet og arbeidsgivere i 
regionen er et viktig suksesskriterium om Menova skal oppnå sine mål. 
Vi har en dialog med ca. 60 bedrifter i Ringerike, Hole og Jevnaker for å 
få våre jobbsøkere ut i arbeid. Jobbsøkerne har også hatt mer deltid 
som bestilling og derfor er muligheter hos f.eks. industri- og
produksjonsbedrifter ikke lenger så aktuelt for jobbsøkere i AFT. 
Skreddersøm» og individuell oppfølging er ofte nødvendig for å få match 
mellom riktig arbeidsgiver til den enkelte jobbsøker. NHO sin arbeids-
metodikk Ringer i Vannet ligger til grunn for vårt næringslivsarbeid. 
Koronasituasjonen har gitt begrensinger i arbeidsgiveres mulighet til å 
praktisere inkluderende rekruttering. Tross dette opplever vi en positiv 
holdning hos bedrifter til å bidra for å få flest mulig i arbeid.

Flere AFT- plasser
Fra november 2020 utvidet NAV antall AFT-plasser i Menova med 7 til 
52, fordelt på de tre NAV-kontorene vi betjener: Ringerike, Hole og 
Jevnaker. 
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Matchbox 2020

Arbeidet i Matchbox bygger videre på erfaringene og prinsippene fra 
2019. Som for de aller fleste fikk korona et spesielt fokus i 2020. Det 
utfordret fellesskapet og Matchbox som en sosial møtearena som har 
vært en viktig driver i måten vi har vært organisert og drevet på. 
Det ble plutselig full stopp med arbeid i gruppe slik vi hadde lagt vekt på 
frem til medio mars 2020.
Digital veiledning ble introdusert, samtidig som vi valgte å prioritere 
fysiske møter så langt som mulig - og innenfor de smittevernregler 
kommunen til enhver tid gjorde gjeldende.

Det førte til:

Større bruk av individuelle samtaler.
Arbeid i mindre grupper, typisk 3-5 ungdommer.
Introduksjon av hjemmearbeid.
Ungdommer som startet skole høsten 2020 ble prioritert i 
tilgangen på lokalene til Matchbox for å få hjelp til 
studiestøtte.

Vi har fortsatt en grunnleggende tro på at alle har talent for 
noe, og at det er noe som bør kunne omsettes i en eller 
annen form for jobbtilknytning eller en utdanning. Tilbudet 
om Karrierekartlegging/-veiledning er i løpet av 2020 styrket 
i vårt metodiske arbeid.

Vi legger til rette for til enhver tid å kunne gi tilbud til 25 
ungdommer. 

Utdanning har fått et større fokus. Dette er i tråd med 
nasjonale anbefalinger. Med et strammere arbeidsmarked 
over tid, - så vil utdanning både åpne for flere muligheter og 
i større grad være med å sikre en varig tilknytning til 
arbeidsmarkedet. Det var 6 ungdommer som startet på 
utdanning skoleåret 2020/2021. Dette gjelder både 
forbedring av karakterer, fullføring av enkeltfag, bestått VG2 
yrkesfag, eller mål om full studiekompetanse.

“Mestre livet for å mestre skole/jobb” har det blitt jobbet mye 
med. Det handler om de grunnleggende tingene i livet som 
bolig, rutiner og helse. Vi blir mer og mer klar over hvordan 
en eller flere utfordringer på disse områdene kan påvirke 
jobb/skole. Det er etablert et godt samarbeid med DPS for 
de av våre ungdommer som har hjelp derfra. Fokus på 
mestring fortsetter i 2021 for å finne frem til effektive former 
for samarbeid med aktuelle fagspesialister. 

Fokusområder i 2020
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Matchbox 2020

Annet:
Flere av de som avsluttet i 2020 må gå en omvei for å klare å nyttiggjøre 
seg vårt tilbud. Eksempel kan være behandlingstilbud innen rus eller 
psykiatri.

 Uansett grunn til avslutning i Matchbox er vi opptatt av at den  
 skjer på en profesjonell og oppbyggende måte. Hvis Matchbox  
 ikke er riktig nå, så kan det være det på et senere tidspunkt.  

Vi startet arbeidet med “Innstegsjobb” i 2020. Det handler om at 
bedrifter legger til rette for en vei til fast jobb, men etter en plan og med 
støtte fra NAV/Matchbox. Planen er å gjennomføre noen forsøk med 
konseptet i 2021.

Positiv ungdom
2020 var et spesielt år grunnet korona. Mye ble enten satt på vent eller 
måtte finne andre måter for å bli løst. Vi synes ungdommene gjennom-
gående var flinke til å etterfølge de smittevernregler vi måtte innføre. 
Ingen pådro seg smitte i 2020.
Likevel har de som startet i Matchbox før korona gitt klare uttrykk for at 
de ser frem til den dagen hvor vi igjen kan komme tilbake til full uke og 
fullt oppmøte rundt bordet.
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Arbeid - om virksomheten
på Kilemoen

Kohort er nytt ord vi, som mange andre, har lært oss i 2020. Å aktivt 
hindre at noen av våre medarbeidere skulle få korona har hatt et 
nødvendig hovedfokus.  Bank i bordet – så langt har ingen fått påvist 
korona hos oss. Konsekvensen ved et smitteutbrudd på Kilemoen hadde 
vært store:

Det har vært mange nye regler å forholde seg til for deltakerne i Arbeid 
dette året. Mest drastisk er det at vi har begrenset kontakt mellom 
avdelinger, men det har vært god etterlevelse av både interne og 
generelle regler. En ekstraordinær god innsats for å kunne holde 
avdelingene oppe er gjennomført. 

Industrivaskeriet 
Industrivaskeriet er vår største produksjons – og treningsarena. Her 
jobber 28 VTA produksjonsmedarbeidere, en medarbeider på lønns-
tilskudd og fem arbeidsledere, under ledelse av en driftsansvarlig. 
Sykehjemstøy, de tekstilene det er behov for til sengeposter, uniformene 
til helsepersonell og tekstiler til beboere utgjør ca. 72% av omsetningen i 
2020. Leveransevolumet til hotellene var 64 % lavere enn i 2019. 
Behovet for helseuniformer i eierkomunene har langt på vei kompensert 
for denne reduksjonen. I tillegg fikk vi arbeidsinkluderingsbedriften Lupro 
som kunde fra midten av oktober. Lupro leverer alle tekstiler til Lunner 
kommune sitt nye sykehjem på Harestua. Lupro står for vask av privattøy, 
mens Menova leverer resten.  
En ny fireårs avtale med Ringerike kommune, med muligheter for 
forlengelse i to + to år ble inngått.  Hole kommune har også prolongert 
sin avtale. Industrivaskeriet har en solid oppdragsplattform de 
kommende årene. Vaskeriet vasket 608.125 kg. tekstiler i 2020.

Den menneskelige omkostningen. Flere av våre med-
arbeidere er i en eller flere risikogrupper.
Vår produksjon I Industrivaskeriet ville sannsynligvis måtte 
stoppet opp i flere dager noe som ville gitt konsekvenser 
for leveranser til sykehjemmene. 
Hadde vi måttet stenge produksjonen lengre enn tre dager, 
måtte en reserveløsning for leveranser bli satt i funksjon. 
Dette hadde vært kostbart.

608.125
kg tekstiler

ble vasket i Menovas
Industrivaskeri

i 2020

Ingen
ansatte eller jobbsøkere

som har jobbet på
Kilemoen har fått

påvist korona
i 2020
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Arbeid - om virksomheten
på Kilemoen

Montasje 
3 bedrifter, HV-plast, Spenncon og BUFAB utgjør hovedvekten av 
Montasje sin oppdragsmengde. Produksjonen har gått jevnt og trutt i 
2020. Den faste bemanningen i Montasje består av 6 VTA produksjons-
medarbeidere og en arbeidsleder. I tillegg er Montasje en viktig 
utprøvingsarena for deltagere fra tiltaket AFT.  

Kantine 
I 2020 har vi startet arbeidet med å utvikle vår kantinevirksomhet til en 
fullverdig produksjons-  og treningsarena. En kokk med solid bakgrunn 
er ansatt. 

Samlokalisering med Aurora?
I 2020 har vi også brukt mye tid på å se hvilke muligheter og fordeler 
som vil være å samlokalisere og samarbeide med Ringerike kommune 
sitt arbeidssenter Aurora. Samlokaliseringen vil eventuelt skje på 
Menova sin eiendom på Kilemoen. Konsept, tegninger og kalkulasjoner 
er utarbeidet.  Endelig beslutning vil bli tatt i løpet av første halvår 2021. 

495.000
plastdeler ble montert
sammen for HV- plast

i 2020

8.623
kurver med Jobbfrukt
ble levert fra Menova

i 2020

Jobbfrukt
Mange kunder har kommet og gått i løpet av året i takt med restrik-
sjonene fra regjeringen og hjemmekontor. En del produksjonsbedrifter 
har stengt eller hatt en minimal bemanning. 
Dette har ført til at 64 % våre Jobbfruktkunder enten redusert
bestillingen eller satt den på hold. I snitt i løpet av året har vi hatt en 
reduksjon på 35 %, dette er langt mindre enn det mange av våre 
jobbfruktkollegaer opplever rundt i landet. Det må bety at bedrifter på 
Ringerike er mer glad i frukt enn landsgjennomsnittet og/eller at de er 
lojale til sin Jobbfrukt leverandør. Det er vi i Menova svært glad for.
5 VTA produksjonsmedarbeidere, en medarbeider på lønnstilskudd, 
med oppfølging av en arbeidsleder på deltid, har sitt arbeid i Jobbfrukt.
Totalt i 2020 har vi levert 8623 kurver i forskjellige størrelser. Før 
pandemien startet hadde vi ca. 100 kunder. Vi har pr i dag 75 aktive 
abonnementer, og 15 som er fryst.
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FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. 
Norge forpliktet seg til dette i 2015. 
Menovas eiere er opptatt av en bærekraftig fremtid. Ringerike 
kommune, som største eier, vedtok november 2019 ni av FNs 
bærekraftsmål som de mest relevante for vår region .
Ringerike kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål har inspirert 
oss til å bli enda mer konkrete på hva- og hvordan vi kan bidra i dette 
arbeidet.

Ringerike kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål har 
inspirert oss til å bli enda mer konkrete på hva- og 
hvordan vi kan bidra i dette arbeidet. FNs bærekraftsmål 
kan bli et verktøy og samarbeidsplattform på hvordan vi 
på tvers av de ulike aktørene i Ringeriksregionen kan 
skape verdier for det enkelte mennesket og Ringeriks-
samfunnet som helhet. Vi i Menova blir gjerne med på et 
slik arbeid.
    
Magne Enger, Daglig leder Menova AS

På bakgrunn av dette er det naturlig å plassere Menovas arbeid med 
FNs bærekraftsmål og hvordan vi kan være med å bidra positivt til 
dette arbeidet på vegne av våre eiere. Vi samarbeider godt med NAV 
for å oppnå målene og våre forpliktelser for den enkelte- og for 
samfunnet rundt oss.

Vi har en hovedmålsetting: Å få folk i jobb!

Dette gjør vi gjennom ulike prosesser og metoder med blant annet å:

 Tilby tilrettelagte arbeidsplasser i egen bedrift. 
 Tilby arbeidskraft til bedrifter i regionen.
 Muliggjøre for utdanning og kompetansehevende tiltak.
 Å være en positiv bidragsyter til den enkeltes helse, motivasjon og  
 livskvalitet.

INGEN SKAL VÆRE UTEN ARBEID 
ELLER AKTIVITETSTILBUD I RINGERIKS-
REGIONEN

Sikre god helse og fremme 
livskvalitet for alle, uansett alder.
Styrke forebygging av rusmid-

delmissbruk.

Sikre inkluderende rettferdighet og 
bærekraftig økonomisk vekst, full 
syssesetting og anstendig arbeid 

for alle.
Betydelig redusere andelen unge 

som hverken er i arbeid, under 
utdanning eller opplæring.

Sikre inkluderende, rettferdig og 
god utdanning og fremme 

muligheter for livslang læring for 
alle.

Økt gjennomføring av videregående 
opplæring for alle.

•
•
•
•

Menova bidrar til FNs
bærekraftsmål
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Menova bidrar til FNs
bærekraftsmål

Jobbformidling
Vi har konkrete og tydelig formidling-
smål og krav som vi jobber etter. Det 
langsiktige målet er å komme i jobb, 
og ved flere anledninger vil dette 
innebære noen nødvendige forbered-
ninger. Vi har oppnådd kravene for 
2020. 

Dialog og samarbeid med ca. 60 bedrifter som er 
positive til inkluderende rekruttering.
Gi den enkelte jobbsøker profesjonell karriere-
veiledning. Dette slik at de kan ta bevisste valg 
av yrker og utdannelse til ”riktig jobb”.
Gi innsikt til våre jobbsøkere hvordan virksom-
heter tenker og vurderer når de ansetter. 

Utdanning
Vi bidrar til å bevisstgjøre, muliggjøre 
og motivere for livslang læring. 

Styrke vår kompetanse innen veiledning for å 
velge og kvalifisere seg for ønsket utdanning.
Tilby studiestøtte til de som trenger dette for å få 
gjennomført utdannelse. 
Gjort tilgjenglig kunnskap og ferdigheter gjennom 
digitale verktøy. 

Helse og livskvalitet
Gjennom direkte dialog og aktiviteter 
i tiltakene, bidrar Menova med økt 
mestringstro, empowerment og 
bevisstgjøring. Dette skal stimulere til 
bedre helse – både fysisk og psykisk 
– og livskvalitet. 

Koble mennesker mot helsekompetanse når dette 
er en forutsetning for å komme videre i arbeidet 
mot jobb.
Redusere helsemessige utfordringer gjennom å 
fokusere på arbeidslivets muligheter og
menneskets mestring av egen helse. 
Bistå den enkelte å finne frem til de realistiske 
jobbmulighetene, som lar seg kombinere med de 
helsemessige utfordringene. 

Tilrettelagte arbeidsplasser
Menova tilbyr tilrettelagte arbeids-
plasser for personer med spesielle 
behov. Dette inkluderer personer 
som ikke har anledning til å stå i en 
ordinær jobb, men som likevel kan 
bidra og utføre et anstendig arbeid. 

Arbeidsplass med godt sosialt miljø, tydelige 
tilbakemeldinger, medvirkning og ansvar – likt helt 
ordinære arbeidsplasser.
Organisere Industrivaskeriet i ulike stasjoner. Det 
gir grunnlag for å arbeide tettere i team og mer 
variasjon i arbeidsoppgaver.
Mer systematisk arbeid med utviklingsplaner for 
den enkelte produksjonsmedarbeider.
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Styrets arbeid

Det er blitt avholdt 8 styremøter i løpet av 2020. Det har blitt behandlet 
68 saker i løpet av året. Styret har vektlagt å få kontinuerlig rapportering 
om økonomi og drift, samt drøfte og gi føringer for sentrale valg og 
utviklingsaktiviteter. I tillegg har styreleder hatt løpende dialog med 
daglig leder.

Likestilling 
Menova hadde i 2020 25 fast ansatte i hel- og deltidsstillinger som 
utgjorde 22,1 årsverk. Fordelingen blant disse var 13 kvinner og 12 
menn. Ledergruppen besto av 3 kvinner og 4 menn. Styret hadde en 
sammensetning av 3 kvinner og 2 menn. I tillegg har styret en
observatør som er kvinne.

Selskapet har en god fordeling mellom kvinner og menn og ønsker 
kontinuerlig å legge til rette for dette. Alle stillingsutlysninger er åpne for 
både menn og kvinner.
Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med 
hensyn til likestilling.

Tiltak mot diskriminering  
Menova har, med henvisning til Likestillingsloven og Diskriminerings-
loven, vedtatt verdier og etiske retningslinjer som formulerer selskapets 
grunnleggende menneskesyn og er beskrevet i vårt ledelses- og 
kvalitetssystem Equass:

 ”Menovas medarbeidere har et menneskesyn som innebærer  
 at alle mennesker er like mye verdt uavhengig av alder, kjønn,  
 rase, religion og legning, intellektuelle og fysiske forut-
 setninger. Dette betyr at alle møtes med ydmykhet, respekt og  
 likeverd, og at alle har krav på å bli tatt på alvor”.

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet 
Det interne HMS arbeidet blir fortsatt godt ivaretatt av selskapets 
HMS-koordinator, i samarbeid med verneombudene.  Det er i løpet av 
2020 gjennomført to AMU- møter. 
Det har vært et lite arbeidsuhell i Montasje avdelingen. En VTA ansatt 
fikk klemt fingeren på en pall. Det ble kun små skader.
Fraværet i 2020 var på 5,5 % som er 0,7 % lavere enn i 2019. Det er 
store forskjeller mellom de enkelte avdelingene i sykefraværsprosent.
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Ytre miljø

Bedriften er opptatt av å unngå forurensing av det ytre miljø og har 
følgelig etablert nødvendig tiltak på dette området.
Menova har ut ifra selskapets behov og type aktiviteter investert i 
anbefalte og miljøvennlige energiløsninger. 

Vårt Industrivaskeri er godkjent Miljøfyrtårn og sertifisert av Norske 
vaskeriers kvalitetstilsyn. All bruk av kjemikalier er godkjent etter 
europeiske forskrifter og regler. Det er ikke andre forhold ved virksom-
heten, dens innsatsfaktorer eller produkter som antas å kunne medføre 
negativ påvirkning av det ytre miljø. Problemavfall blir håndtert etter 
gjeldende forskrifter og regelverk.

Bedriften har kildesortering av papp/papir, plast og matavfall og skåner 
på denne måten miljøet. Det foreligger ikke pålegg fra offentlig 
myndighet.
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Utvikling i resultat og
fremtidsutsikter
Resultatet i 2020 er pluss kr. 2 056 390,- etter finans og 
salg av anleggsmidler

Menova er nå tilbake på et resultatnivå vi mener er forsvarlig for en type 
virksomhet som vår.  En betydelig endrings- og utviklingsprosess er 
gjennomført. Rammebetingelsene til Menova er fortsatt i endring.
Størst risiko er fortsatt reduksjon i oppdrag fra NAV. 

Koronaviruset har hatt en del betydning for regnskapet i 2020. Korona-
viruset påvirket drift og lønnsomhet i 2020. Dette gjennom:

Reduserte salgsinntekter i Industrivaskeriet pga.
redusert/stopp i leveranser til våre hotellkunder. Dette har 
delvis blitt veid opp da vi har levert langt flere uniformer til 
helsesektoren i kommunene. 
Færre Jobbfruktleveranser fordi mange har satt sine. 

En tilleggsdimensjon som gjør disse gruppene mer sårbare enn de har 
vært, er usikkerheten i arbeidsmarkedet. Hvilke bedrifter vil fortsatt ha 
drift i framtiden og hvilke nye bedrifter kommer til og hvilken 
kompetanse blir etterspurt? Å bli like gode på å veiledede til utdanning, 
som til jobb, kommer til å bli den viktigste utviklingen for Menova i årene 
som kommer.

I løpet av 2021 vil det etter all sannsynlighet startes byggearbeid på 
Kilemoen. Ringerike kommune sitt arbeidssenter Aurora skal 
samlokaliseres på tomten til Menova, vegg i vegg med vår virksomhet. 
Det kommer også til å bli samarbeid om en del funksjoner. Dette åpner 
for helt nye muligheter og perspektiver fra 2022 og kommende år.

Ringerikssamfunnet har behov for lokalt styrt og forankret kompetanse 
innen arbeidsinkludering og utvikling/drift av arbeidsplasser for de 
personer som trenger spesiell tilrettelegging. Dette som et supplement 
og tillegg til NAV.

Ungdom uten fagutdannelse og/eller arbeidserfaring.
Fremmedspråklige. 
Personer med store “hull” i sin cv.
Seniorer som må gjøre skift i bransje/jobb på slutten på sin 
arbeidskarriere.

Tilsvarende vil situasjonen være inntil Norge er tilbake på normal drift. 
Menova vil følge situasjonen, utviklingen og konsekvenser av korona-
situasjonen nøye. 

Koronaviruset vil føre til at enda flere blir arbeidsledige på Ringerike, 
som i resten av landet.
Det er gruppene som Menova arbeider med som kommer til å få det 
tøffest i å komme ut eller tilbake i jobb:
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Årsregnskap

Totalomsetningen for 2020 endte på kr. 37 962 702,-. Av denne omsetningen utgjorde kr. 21 393 489,- salg av tiltaks-
tjenester til NAV og kommuner, og utgjorde 56,35 % av totalomsetningen. Den øvrige omsetningen på kr. 16 569 213,- 
er salg av tjenester på kommersielle vilkår til ulike bedrifter og eierkommunene. Dette utgjør 43,65 %. Andel av salg av 
tjenester på kommersielle vilkår er økt med 6,3 %. Dette er en ønsket utvikling. 

Likviditeten og soliditeten er fortsatt meget sterk ved utgangen av 2020. Styret anser selskapets evne og ressurser til å 
sikre positiv inntjening på sikt for akseptable. Selskapet bekrefter at grunnlag for fortsatt drift er til stede, og
årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Etter styrets oppfatning gir regnskapet rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets virksomhet og 
av den finansielle stilling pr. 31.12.2020.

Egenkapitalen i Menova AS er pr. 31.desember 2020 på kr. 62 657 794,-. Det gir en egenkapitalandel på 92,9 %.
Årets resultat, et overskudd på kr. 2 056 390, - overføres til annen egenkapital.

Salg av, tjenester
og produkter

på kommersielle
vilkår til bedrifter

og eierkommunene:
kr 16 569 213,-

Salg av tiltaks-
tjenester til NAV
og kommuner:
kr. 21 393 489,-
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Resultatregnskap

Beløp vises i hele norske kroner Note 2020   2019 

Dri�sinntekter           
Salgsinntekt 2 16 569 213   15 372 302   
Annen dri�sinntekt 2 21 393 489   25 693 633   
Sum dri�sinntekter   37 962 702   41 065 935   
            
Dri�skostnader           
Varekostnad   1 920 511   2 198 635   
Lønnskostnad 3, 10 18 091 645   18 537 170   
Avskrivning 4 3 894 951   3 309 938   
Nedskrivning 4 0   3 817 709   
Annen dri�skostnad 3 12 149 061   12 112 335   
Sum dri�skostnader   36 056 168   39 975 787   
            
Dri�sresultat   1 906 534   1 090 148   
            
Finansinntekter og finanskostnader           
Finansinntekt   154 923   187 231   
Finanskostnad   5 067   33 995   
Ne�o finansposter   149 856   153 236   
            
Resultat før ska�ekostnad   2 056 390   1 243 384   
            
            
Årsresultat   2 056 390   1 243 384   
            
            
Overføringer og disponeringer           
Overføringer annen egenkapital 9 2 056 390   1 243 384   
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Balanse pr. 31. desember

Beløp vises i hele norske kroner Note 2020   2019 

Anleggsmidler           
            
Varige driftsmidler           
Tomter, bygninger 4 30 049 600   30 949 800   
Maskiner og anlegg 4 5 827 200   6 743 800   
Dri�sløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 4 3 091 300   2 710 500   
Sum varige dri�smidler   38 968 100   40 404 100   
            
Finansielle anleggsmidler           
Investering i da�erselskap 5 300 000   0   
Sum finansielle anleggsmidler   300 000   0   
            
Sum anleggsmidler   39 268 100   40 404 100   
            
Omløpsmidler           
            
Varer 6 194 630   242 740   
            
Fordringer           
Kundefordringer   1 876 335   2 042 586   
Andre fordringer   1 643 327   1 545 477   
Sum fordringer   3 519 662   3 588 063   
            
Bankinnskudd 7 24 438 327   21 055 867   
            
Sum omløpsmidler   28 152 619   24 886 670   
            
            
Sum eiendeler   67 420 719   65 290 770   
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Balanse pr. 31. desember

Beløp vises i hele norske kroner Note 2020   2019 

Egenkapital           
            
Innskutt egenkapital           
Aksjekapital 8, 9 4 500 000   4 500 000   
Overkurs 9 1 713 566   1 713 566   
Sum innsku� egenkapital   6 213 566   6 213 566   
            
Opptjent egenkapital           
Annen egenkapital 9 56 444 228   54 387 838   
Sum opptjent egenkapital   56 444 228   54 387 838   
            
Sum egenkapital   62 657 794   60 601 404   
            
Gjeld           
            
Kortsiktig gjeld           
Leverandørgjeld   1 128 325   1 148 881   
Skyldige offentlige avgi�er 7 1 525 800   1 411 390   
Annen kortsik�g gjeld   2 108 800   2 129 095   
Sum kortsik�g gjeld   4 762 925   4 689 366   
            
Sum gjeld   4 762 925   4 689 366   
            
            
Sum egenkapital og gjeld   67 420 719   65 290 770   
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Kontantstrømoppstilling

Beløp vises i hele norske kroner  2020   2019 

Kontantstrømmer fra operasjonelle ak�viteter         
Årsresultat    2 056 390   1 243 384 
Avskrivning   3 894 951   3 309 938 
Nedskrivning   0   3 817 709 
Endring i varelager, kundefordringer og 
leverandørgjeld   193 805   -5 043 335 
Endring i andre �dsavgrensningsposter   -3 735   1 818 674 
Ne�o kontantstrøm fra operasjonelle ak�viteter   6 141 411   5 146 370 
          
Kontantstrømmer fra investeringsak�viteter         
Innbetalinger ved salg av varige dri�smidler   0   12 908 548 
Utbetalinger ved kjøp/påkostning varige dri�smidler   -2 458 951   -2 637 714 
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer   -300 000   0 
Ne�o kontantstrøm fra investeringsak�viteter   -2 758 951   10 270 834 
          
Kontantstrømmer fra finansieringsak�viteter         
Ne�o kontantstrøm fra finansieringsak�viteter   0   0 
          
Ne�o endring i likvider i året   3 382 460   15 417 204 
Kontanter og bankinnskudd per 01.01   21 055 868   5 638 664 
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12   24 438 328   21 055 868 
          
          



  
 

Beløp vises i hele norske kroner 
  
Note 1 - Regnskapsprinsipper 
  
Årsregnskapet er sa� opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak.  
  
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings�dspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med u�ørelsen.  
  
Tilskudd 
Tilskudd regnskapsføres �l verdien av �lskuddet på transaksjons�dspunktet. Tilskudd inntektsføres når 
selskapet har juridisk re� �l �lskuddet. Opptjent �lskudd �dsavgrenses under andre fordringer. 
  
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen �l pålydende e�er fradrag for avsetning �l 
forventet tap. Avsetning �l tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
�llegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke anta� tap.  
  
Varebeholdninger 
Lager av innkjøpte varer er verdsa� �l laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes 
e�er FIFO- prinsippet. Egen�lvirkede ferdigvarer og varer under �lvirkning er vurdert �l full �lvirkningskost. 
Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.  
  
Varige driftsmidler  
Varige dri�smidler balanseføres og avskrives over dri�smidlets forventede økonomiske leve�d. Direkte 
vedlikehold av dri�smidler kostnadsføres løpende under dri�skostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer �llegges dri�smidlets kostpris og avskrives i takt med dri�smidlet. Dersom gjenvinnbart beløp 
av dri�smiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning �l gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 
beløp er det høyeste av ne�o salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de frem�dige 
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.   
  
Pensjoner 
Selskapet har innskuddspensjon hvor årlig premie kostnadsføres. 
  
Skatter 
Selskapet er en arbeidsmarkedsbedri�. Selskapet har ikke erverv �l formål og driver således ikke 
ska�eplik�g virksomhet. 
  
Kontantstrømoppstilling 
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Kontantstrømopps�llingen er utarbeidet e�er den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfa�er kontanter, bankinnskudd og andre kortsik�ge, likvide plasseringer.



Beløp vises i hele norske kroner

Note 2 - Salgsinntekter

2020 2019
Salgsinntekt
Industrivaskeriet 13 364 352 11 908 867
Jobbfrukt 1 893 607 2 397 548
Montasje 569 309 564 431
Andre salgsinntekter 741 945 501 456

16 569 213 15 372 302

Annen dri�sinntekt
Tilskudd Varig �lre�elagt arbeid, NAV 6 404 867 6 601 918
Tilskudd Arbeidsforberedende trening, NAV 8 936 340 8 478 706
Tilskudd Matchbox, Ringerike kommune 3 499 980 2 500 000
Tilskudd Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedri�, NAV 0 270 522
Tilskudd Jobbhjelperen, avklaring, NAV 878 426 1 818 651
Dri�s�lskudd Ringerike Kommune 1 275 111 1 225 332
Dri�s�lskudd Hole Kommune 298 600 285 930
Dri�s�lskudd Jevnaker Kommune 51 444 159 091
Lærlings- og lærerkandida�lskudd 43 721 92 427
Gevinst ved salg av anleggsmidler 5 000 4 261 057

21 393 489 25 693 634

Totale dri�sinntekter
Salgsinntekt 16 569 213 15 372 302
Annen dri�sinntekt 21 393 489 25 693 633

37 962 702 41 065 935
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Beløp vises i hele norske kroner

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansa�e, lån �l ansa�e og godtgjørelse �l revisor
 
Lønnskostnader 2020 2019

Lønninger 15 181 893 15 235 481
Arbeidsgiveravgi� 2 128 424 2 275 921
Pensjonskostnader 584 762 634 517
AFP 226 098 244 200
Godgjørelse �l styret 320 760 325 350
Andre personalkostnader 724 781 961 160
Refusjon -1 075 075 -1 139 459
Sum 18 091 643 18 537 170

Selskapet har i regnskapsåret sysselsa� totalt 22,1 årsverk.

Menova hadde 25 fast ansa�e, i hel- og del�dss�llinger som har u�ørt 22,1 årsverk
(22,7 årsverk i 2019).  
Selskapet har også 42 plasser for personer i VTA (Varig �lre�elagte arbeidsplasser).
Disse personene er ikke å anse som ansa�e i følge regnskapsloven, men blir anse� som ansa�e 
e�er arbeidsmiljøloven. 
 

Ytelser �l ledende personer 

Lønn Pensjonsutgi�er
Andre 

godtgjørelser
Daglig leder (80% s�lling) 799 592 74 915 73 490

Godtgjørelse �l revisor er fordelt på følgende: 2020

Lovpålagt revisjon 52 530
Teknisk utarbeidelse årsregnskap 19 450
Andre a�estasjonstjenester 8 250
Andre revisjonsnære tjenester 19 850

Merverdiavgi� er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
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Note 4 - Varige dri�smidler
Beløp vises i hele norske kroner
 

Transport- Inventar
Eiendommer Maskiner midler og utstyr Sum

Anskaffelseskost 01.01.2020 57 826 849 16 033 624 3 057 978 15 263 113 92 181 564
Tilgang kjøpte dri�smidler 86 492 53 180 149 000 2 170 279 2 458 951
Anskaffelseskost 31.12.2020 57 913 341 16 086 804 3 206 978 17 433 392 94 640 515

Akk.avskrivning 31.12.2020 -27 863 741 -10 259 604 -2 762 778 -14 786 292 -55 672 415
Balanseført pr. 31.12.2020 30 049 600 5 827 200 444 200 2 647 100 38 968 100

     
Årets avskrivninger 986 692 969 781 152 800 1 785 678 3 894 951

     
Økonomisk leve�d 10-40 år 3-10 år 5-10 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær
 

Note 5 - Da�erselskap
 

Anskaffelses-
år

Eier- Bokført verdiSelskap Kontor
andel pr. 31.12Menova Kommunale Tjenester 

AS 2020 Hønefoss 100 % 300 000

Menova Kommunale Tjenester AS er s��et 17. desember 2020.
 

Note 6 - Varer
 

2020 2019
Industrivaskeriet, kan�nevarer og montasje 194 630 242 740

Note 7 -  Bankinnskudd
 

2020
Bundne ska�etrekksmidler utgjør 624 586
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Beløp vises i hele norske kroner 
  
Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon 
  
Aksjekapitalen består av:           
  Antall   Pålydende   Balanseført 
Aksjer 300   15 000    4 500 000 
            
Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:   
  Ordinære      Eier- Stemme- 
  aksjer andel     andel 
Ringerike kommune 280 93,33 % 93,33 % 
Hole kommune 20 6,67 % 6,67 % 
Sum 300 100,00 % 100,00 % 
        
Note 9 - Egenkapital 
Beløp vises i hele norske kroner 
  
          
      Annen    
  Aksjekapital Overkurs egenkapital Sum 
Egenkapital 01.01.2020 4 500 000 1 713 566 54 387 838 60 601 404 
Årsresultat 0 0 2 056 390 2 056 390 
Egenkapital 31.12.2020 4 500 000 1 713 566 56 444 228 62 657 794 
          

Note 10 - Pensjoner 
Beløp vises i hele norske kroner 
  
Selskapet er plik�g �l å ha tjenestepensjonsordning e�er lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Selskapets pensjonsordninger �lfredss�ller kravene i denne lov.  
 

Spesifikasjon av årets pensjonskostnad: 
 

    2020   2019 
        
Innbetalt premie avtalefestet pensjon                           226 098   244 200 
Pensjonspremier innskuddsbasert pensjonsordning 584 762   634 517 
Ne�o pensjonskostnad 810 860   878 717 
        
Avtalefestet pensjon 
Selskapet deltar i LO/NHO ordningen som innebærer at alle ansa�e kan velge å gå av med 
før�dspensjon fra og med 62 år.  
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Beløp vises i hele norske kroner 
  
Note 11 - Covid-19 
  
Covid -19 har heldigvis ha� begrenset nega�v økonomisk effekt på resultatene i selskapet. Det er 
salgsinntektene innen to områder som har bli� lavere enn forventet:  
 

- I Industrivaskeriet, mindre leveranser �l våre hotellkunder 
- I Jobbfrukt på grunn av noen oppsigelser av abonnement, leveranser sa� på hold eller bes�llinger 

redusert. 
 
Tilsvarende vil gjelde for 2021, inn�l samfunnet er fullt ut åpnet igjen. Innen Jobbfrukt vil det kunne ta lang 
�d før vi er �lbake på samme nivå på leveranser som før Covid-19. 
 
Behovet for Menova AS sin kompetanse og tjenester innen arbeidsinkludering vil ikke bli redusert som følge 
av Covid – 19, snarere tvert om. 
 
Selskapet følger situasjon og utvikling nøye. 
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www.ey.no 
Medlemmer av Den norske revisorforening 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Grunnlag for konklusjonen 

Øvrig informasjon 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
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Hovedkontor:
Arbeidsinkludering:
Matchbox:
Postadresse:
E-post:
Web: 
Telefon:
Foretaksnummer:

Follummoveien 84, 3516 Hønefoss
Storgata 11, 3510 Hønefoss
Hønefoss Bru 1B, 3510 Hønefoss
Postboks 3005, 3501 Hønefoss
post@menova.no
www.menova.no
32 18 13 10
965 102 671 MVA

Menova AS


