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Styrets årsmelding
2021
Menova AS formål og omfang
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 har medarbeidere med en unik kompetansesammensetning innen karriereveiledning arbeidsledelse, helse, og utdanning.
Menova AS er godkjent tiltaksarrangør for NAV, og har NAV kontorene i
Ringerike, Hole og Jevnaker som oppdragsgivere for ulike arbeidsmarkedstiltak.
Kvalitetssystemet Equass er Menova AS sin garanti for at jobbsøkere og
produksjonsmedarbeidere blir trygt og forsvarlig ivaretatt av kompetente
jobbveiledere og arbeidsledere i Menova.
Menova AS eier to datterselskaper, Menova Kommunale Tjenester AS
og Menova Arbeid og Inkludering AS. Menova Kommunale Tjenester AS
har hatt drift i løpet av 2021, drift av kommunalt finansiert ungdomstiltak
for Ringerike kommune. Denne aktiviteten er beskrevet på side 4 og 5 i
årsmeldingen. Tallene for denne virksomheten er ikke inkludert i
årsregnskapet i denne årsmeldingen. I Menova Arbeid og Inkludering
AS har det ikke vært drift i 2021.
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2021 har vært et utfordrende
år
2021 har pga. korona vært et meget spesielt år for våre deltagere/jobbsøkere, ansatte i Menova og Menova som bedrift.
Fem ting vi er spesielt stolte av:

 Oppnådd 51 % formidling av jobbsøkere til utdanning og/eller
arbeidstilknytning i tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT),
NAV sitt mest omfattende tiltak for de som står lengst unna jobb.
Med 51 % i formidlingsprosent plasserer Menova seg over
gjennomsnittet på resultatoversikten for Norge.

 Oppnådd 78 % formidling i Matchbox (Menova Kommunale
Tjenester AS). Investeringen fra Ringerike kommune i Matchbox
betyr veldig mye for de som får tilbudet.

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

 At arbeidet med å samlokalisere med Ringerike kommune sitt

51%

av jobbsøkerne
i AFT fikk jobb
i 2021

78%

av ungdommene
som avsluttet i
Matchbox i 2021
har gått til jobb, skole
eller annen aktivitet

arbeids- og aktivitetssenter, Aurora har blitt materialisert. I oktober
måned startet byggearbeidet.

 Tross tapte inntekter i Industrivaskeriet, grunnet stengte hoteller,
og reduserte jobbfruktinntekter på grunn av korona, har vi
oppnådd et resultat kr. 2 637 451,Gjennom 2021 har Menova hatt et snitt på 116 jobbsøkere/deltagere i
forskjellige tiltak per dag. I tillegg har vi hatt en lærekandidat og to
personer som er ordinært ansatt med varig lønnstilskudd.
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Oppnådd
budsjett

på tross av utfordringer
med korona og
nedstenginger
i 2021

Arbeid

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer som mottar uføretrygd, eller i nær fremtid
ventes å få innvilget ytelsen, og som har behov for spesiell og tilrettelagt oppfølging. Hos oss er de fullverdige
produksjonsmedarbeidere.

Fokusområder i 2021
Unngå spredning av korona

Konsekvensen av et smitteutbrudd på Kilemoen hadde vært stort:

 Den menneskelige omkostningen, flere av våre medarbeidere er i en eller flere risikogrupper.
 Vår produksjon i Industrivaskeriet ville sannsynligvis måtte stoppe opp i flere dager, noe som ville fått 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.

 Det har vært mange nye regler å forholde seg til, og stadig skiftene regler og tiltak. Deltakerne våre har fulgt
opp dette eksemplarisk og vi har kun hatt ett registrert smittetilfelle på Kilemoen.

Imponerende innsats blant våre produksjonsmedarbeidere

2021 har vært året hvor vi har hatt mest og minst å gjøre samtidig. Fra en veldig rolig start på året ble sommeren og
høsten veldig hektisk. Produksjonsmedarbeiderne har vært fleksible og jobbet der det har vært behov. Innsatsen har
vært veldig bra og vi har kommet gjennom året på en god måte.

Rekordomsetning i Industrivaskeriet

I 2021 oppnådde vi et mål vi har arbeidet mot i flere år, over 15 millioner i salg/leveranser i Industrivaskeriet.
Sykehjemstøy, de tekstilene det er behov for til sengeposter, uniformene til helsepersonell og tekstiler til beboere utgjør
ca. 72 % av omsetningen i 2021. Vaskeriet vasket 717 880 kg. tekstiler i 2021. En økning på 18 % fra 2020.

Lojale Jobbfruktkunder

Mange kunder har kommet og gått i løpet av året i takt med restriksjonene fra regjeringen og bruk av hjemmekontor.
På det laveste nivå var leveransen på 65 % av nivå før korona. Det gledelige er imidlertid at kundene har kommet tilbake.
Totalt er det bare 10 kunder som sa opp eller ønsket pause, som ikke er tilbake. 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 svært glade for.

Utvikle Monteringsavdelingen

Som de fleste andre har avdelingen hatt store svingninger i oppdragsmengde. Men vi har begynt å se resultatet av
arbeidet med å få oppdrag som er fornuftig betalt samtidig som det er gode arbeidsoppgaver. Vi ser at samarbeid med
søsterbedrifter gjør at vi kan være med på oppdrag vi ikke kan gjøre på egenhånd. Dette kan gi grunnlag for god
utvikling, både på type oppdrag og økonomisk.

Samlokalisering med Aurora

I 2021 var året det ble tatt en endelig beslutning om samarbeid og samlokalisering mellom Ringerike kommune sitt
arbeids- og aktivitetssenter Aurora og Menova sin virksomhet innen tilrettelagt arbeid (VTA) og lærekandidatvirksomheten. Det har blitt jobbet med realiseringen av nytt fellesbygg hvor Aurora skal bli lokalisert. Samtidig skal vi
bygge ut våre lokaler. Tegninger og løsninger er utarbeidet. Totalentreprenør valgt. Og bygging er i gang
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Arbeid og inkludering

Arbeidsforberedende trening - AFT

AFT et helhetlig tiltak for å bistå personer, som trenger særlig tett oppfølging for å komme i jobb eller utdanning. AFT er
individuelt rettet og tilbyr kartlegging, interesseutforskning, karriereveiledning, arbeidsutprøving og kvalifisering mot jobb.
Målet er å komme i arbeid eller utdanning.

Fokusområder i 2021
Oppnå 50 % formidling i AFT

Menova kopierte de beste formidlingsresultatene i AFT noensinne i 2021, med 51 % formidling til jobb og utdanning.

Mest mulig aktiv veiledning innen rammene av gjeldende koronaregler

Fysisk veiledning ble i stor grad erstattet med digital veiledning og kontakt via telefon. I perioder hvor det har vært
innenfor regelverket har vi åpnet for begrenset fysisk aktivitet i våre lokaler i Storgaten 11. Dette har gitt verdifull læring
vi tar med oss.

Tett på næringslivet

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. 63 bedrifter i Ringerike, Hole og Jevnaker for å få våre jobbsøkere ut i arbeid. “Skreddersøm” og individuell oppfølging er nødvendig for å få match mellom riktig arbeidsgiver til den
enkelte jobbsøker. Koronasituasjonen har gitt begrensinger i arbeidsgiveres mulighet til å praktisere inkluderende
rekruttering.

Implementering av prosedyrer

Nye og oppdaterte prosedyrer for å tydeliggjøre og rasjonalisere arbeidsprosessen I AFT ble utarbeidet. Implementering
i kollegiet av prosedyrene for å sikre enhetlig og rasjonell tiltaksgjennomføring.

Godt samarbeid med NAV

Et nært og godt samarbeid mellom Menovas jobbveiledere og NAVs veilederkorps er ofte avgjørende for å komme fram
til gode løsninger for den enkelte jobbsøker. Til tross for at både Menovas og NAVs veiledere i stor grad har jobbet fra
hjemmekontor i 2021 har ikke det skadet samarbeidet, tvert om. 2021 har vært preget av korte veier og høy grad av tillit
mellom veilederne.
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Matchbox 2021
Arbeid i datterselskapet Menova Kommunale Tjenester, tiltaket Matchbox. Selskapet
er lokalisert i Hønefoss Bru 1B.
Målgruppen i Matchbox er unge voksne mellom 18 og 30 år, bosatt i Ringerike og
som mottar økonomisk sosialhjelp eller er deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP).
I løpet av 2021 har 43 ungdommer fått tilbud fra Matchbox. Gjennomsnittsalder for
deltakere er ca. 21 år og det er flest gutter (ca.75 %). Det er sammensatte og ulike
årsaker til at disse ungdommene trenger en ekstra støtte for å komme i jobb eller
utdanning.

Fokusområder i 2021
Mest mulig åpen og tilgjengelig til tross for korona

Hele 2021 var sterkt preget av Korona og tiltak relatert til pandemien. For mange i målgruppen har det vært et
krevende år. Flere av de unge har vært tydelige på at pålagte sosiale begrensninger til tider har vært utfordrende. De
har savnet en møteplass, en tilgang til et sted som er åpent hver dag, hvor de treffer veiledere som kan bistå i
øyeblikket, og et sted hvor de kan treffe andre unge i lignende situasjon. Dette oppleves trygt, inspirerende og
motiverende. Relasjoner utvikles og blir viktige. Ungdommene diskuterer, hjelper og lærer av hverandre. Koronarestriksjonene har begrenset denne effekten, men vi har samarbeidet tett med kommunelegen – gruppen har vært
definert som “sårbar gruppe”, og vi har av den grunn også kunnet opprettholde fysiske møter med den enkelte.
Av samme årsak har vi i mindre grad kunnet opprettholde grupper og felles diskusjoner i 2021.

Eierskap til Matchbox

Ungdommene har eierskap til Matchbox. De påvirker, har innflytelse på innhold og egen gjennomføring. Gjennom å få
– og ta ansvar er de med å bygge omdømmet til Matchbox som “ungdommens eget”. Dette styrkes ytterligere ved at
ungdommer som tidligere har vært deltakere stadig kommer innom, enten det handler om veiledning for en ny
jobbsøknad, fortelle om egen livssituasjon etter Matchbox, eller for en prat om hvordan det går i Matchbox.

Mestre livet for å mestre jobb/skole

“Mestre livet for å mestre jobb/skole” oppleves å være en suksessfaktor. Dette berører hvordan hver enkelt takler livet i
vid forstand og i et 24/7 perspektiv. Det er for mange mye som må på plass for å få og opprettholde en jobb eller
skoleplass, det handler om riktige tiltak - i riktig rekkefølge - og til riktig tid. Foruten jobb- og skolerettet veiledning har
vi gitt hjelp til å finne bolig, organisert flyttehjelp, deltatt i møter med fastlege, rask psykisk helsehjelp, rus, kriminalomsorg og DPS. Videre gir vi veiledning på søknader til NAV, kontakter kreditorer, har dialog med huseiere, deltar på
foreldremøte i VGS, møter med kriminalomsorg og følger til utredninger. Alt etter ønske/behov fra ungdommen selv.
I møte med arbeidslivet så handler det om å gi rom for “å lære å jobbe”. Det handler om å være tålmodig uten å miste
troen på at en lønnet jobb er innen rekkevidde.

Vi skal se hele mennesket

De fleste av oss er heldige og finner hjelp og støtte i våre nettverk når vi skal finne ut av funksjoner og roller som kan
hjelpe oss videre i livet. Vi kan spørre i våre nettverk om råd knyttet til valg, rettigheter, muligheter og forpliktelser.
Mange i målgruppen Matchbox treffer, har ikke tilsvarende ressurser. Matchbox får derfor en viktig supplerende rolle til
NAV og andre offentlige forvaltningsorganer. Vi representerer ofte et ekstra “støttebein” i de unges liv. Eksempler kan
være i henvendelser mot NAV, utdanningssystemet, ulike helseforetak- og behandlingsinstitusjoner. For målgruppen,
er Matchbox et tilbud som svarer på deres spørsmål og bekymringer når de oppstår – ikke når det på forhånd er
planlagt en 30 minutters samtale, 14 dager frem i tid. Å se hele mennesket handler om respekt for hvem de er og hvor
de kommer fra. Å se hele mennesket er en forutsetning for å skape den relasjon som er nødvendig for å bistå i
arbeidet med å skape endring for den enkelte og for gruppen.
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Samfunnsregnskap
I sum skaper og sparer
Menova AS det offentlige og
Ringerikssamfunnet for verdier som langt overstiger de
totale tilskuddene vi mottar fra
NAV og eierkommunene, totalt
kr. 22 816 267,-. For arbeid
utført for NAV mottar Menova
AS kr. 17 476 453,-. Fra kommunene Ringerike, Hole og
Jevnaker mottar Menova
kr. 1 839 814,- i driftsstøtte for
arbeidet i VTA. I tillegg får
Menova Kommunale Tjenester
AS kr. 3 500 000,- i betaling av
Ringerike kommune for drift av
ungdomstiltaket Matchbox.

78%

av ungdommene som
avsluttet i Matchbox
i 2021 har gått til
jobb, skole
eller annen aktivitet
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Menova sin drift skaper verdier for samfunnet på
Ringerike og omegn på flere måter. Følgende samfunnsregnskap fremlegges for 2021:
Av 45 jobbsøkere som avsluttet AFT i 2021 har 51 % fått ny jobb, startet
utdannelse eller sikret sin jobbtilknytning. Dette ved at:

 2 jobbsøkere har gått til jobb uten lønnstilskudd
 7 til jobb med lønnstilskudd
 3 til arbeid i kombinasjon med andre ytelser fra NAV
 2 til arbeid i kombinasjon med gradert uføretrygd
 9 til arbeid med bonuslønn i kombinasjon med uføretrygd
Av 24 ungdommer som avsluttet i Matchbox (Menova kommunale
Tjenenester AS) har 78 % fått jobb, startet utdannelse eller blitt
overført/linket til et nytt tiltak i NAV stat. Det betyr at disse 19 unge helt
eller delvis har erstattet økonomisk sosialhjelp:

 6 til jobb
 8 til skole
 5 til annen attføring og/eller overgang til AAP
 5 tilbakeført NAV
 ingen flyttet til annen kommune
Vi har i snitt 42,22 medarbeidere ansatt i Varig tilrettelagt arbeid (VTA).
Lojaliteten hos disse medarbeiderne er meget høy. De har mottatt
kr. 2 067 920,- i lønn. Dette som et verdifullt supplement til deres
uføretrygd. Utbetalt lønn til disse medarbeiderne 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 fra
helsevesenet og kommunale instanser er lavere enn de som ikke er på
arbeid via VTA tiltak.

Relevante og viktige
bærekraftsmål for Menova
INGEN SKAL VÆRE UTEN ARBEID
ELLER AKTIVITETSTILBUD I
RINGERIKSREGIONEN

Menova har definert følgende fire
bærekraftsmål som mest relevante
for vår virksomhet:

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.

Sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett
alder.

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 Ringerikssamfunnet som
helhet. Vi i Menova blir gjerne med på et slikt
arbeid. (Daglig leder i Menova Magne Enger)

Sikre inkluderende,
rettferdig og god utdanning
og fremme muligheter for
livslang læring for alle.
Økt gjennomføring av
videregående opplæring
for alle.

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. NAV
er Menova sin hovedoppdragsgiver. Vi samarbeider godt med
NAV for å oppnå målene og våre forpliktelser for den enkelte
og for samfunnet rundt oss.

Fremme varig, inkluderende
og bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle.
Betydelig redusere andelen
unge som hverken er i
arbeid, under utdanning eller
opplæring.

Relevante og viktige
bærekraftsmål for Menova
Vi har en hovedmålsetting: Å få folk i jobb!
Dette gjør vi gjennom ulike prosesser og metoder med blant
annet å:

 Tilby tilrettelagte arbeidsplasser internt i vår egen
virksomhet.

 Tilby arbeidskraft til virksomheter (offentlige/private) i vår

SAMARBEID FOR
Å NÅ MÅLENE

Menova samarbeider internt,
med næringslivet, NAV og
myndigheter for å bidra til et
godt inkluderende lokalsamfunn.
Menova samarbeider
nasjonalt for å skape lokale
ringvirkninger.

region.

 Muliggjøre utdanning og kompetansehevende tiltak.
 Å være en positiv bidragsyter til den enkeltes helse,
motivasjon og livskvalitet.

 Å samarbeide godt internt, med NAV, med næringslivet i
regionen og som partner i Kopano for å skape lokale
ringvirkninger.
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Relevante og viktige
bærekraftsmål for Menova
Initiativer 2021

Jobbformidling

 Dialog og samarbeid med ca. 63 bedrifter som er
positive til inkluderende rekruttering.

Vi har konkrete og tydelige
formidlingsmål og krav som vi jobber
etter. Det langsiktige målet er å
komme i jobb. Vi har oppnådd
kravene for 2021.

 Gi den enkelte jobbsøker profesjonell karriere-

Tilrettelagte arbeidsplasser

 Arbeidsplass med godt sosialt miljø, tydelige

Menova tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser 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 arbeid.

veiledning. Dette slik at de kan ta bevisste valg
av yrker og utdannelse til “riktig jobb”.
 Gi innsikt til våre jobbsøkere hvordan virksomheter tenker og vurderer når de ansetter.

tilbakemeldinger, medvirkning og ansvar – helt likt
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.

 Styrke vår kompetanse innen veiledning for å

Utdanning

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

velge og kvalifisere seg for ønsket utdanning.

 Tilby studiestøtte til de som trenger dette for å få
gjennomført utdanning.

 Gjort tilgjengelig kunnskap og ferdigheter
gjennom digitale verktøy.

 Menova har siden forrige årsmelding ansatt en ny
ressurs som skal ha særlig fokus på utdanning.

 Menova fortsetter- og øker fokuset på utdanning
som “en vei til jobb”.

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.
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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.

Relevante og viktige
bærekraftsmål for Menova
Initiativer 2021

Samarbeid

SAMARBEID FOR
Å NÅ MÅLENE

Menova samarbeider internt, med
næringslivet, NAV og myndigheter for
å bidra til et godt og inkluderende
lokalsamfunn.
Menova har blitt eier og partner i
Kopano AS. En samling av offentlig
eide arbeids- og inkluderingsbedrifter som ønsker å bli best
mulige innen arbeidsinkludering og
være attraktive for oppdragsgivere og
våre eiere.

 Menova støtter seg på FNs prinsipper om at
bærekraftsmålene kun kan realiseres dersom vi
har et sterkt engasjement for partnerskap og
samarbeid.
 Menova har gjennom 2021 samarbeidet med 63
bedrifter, NAV, OPUS-Ringerike og de to
videregående skolene (VGS; fylkeskommunale)
for å bidra til de tre øvrige bærekraftsmålene.
 Nasjonalt samarbeid gir styrke og lokale
ringvirkninger. På bakgrunn av dette har Menova
også gått inn som eier og partner i Kopano AS.

MENOVA ÅRSMELDING 2021

Styrets arbeid
Det er blitt avholdt 6 styremøter i løpet av 2021. Det har blitt behandlet
58 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 2021 25 fast ansatte i hel- og deltidsstillinger som
utgjorde 20,5 årsverk. Fordelingen blant disse var 12 kvinner og 13
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. Samme type stillinger lønnens likt.
Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med
hensyn til likestilling.

Tiltak mot diskriminering

Menova har, med henvisning til Likestillingsloven og Diskrimineringsloven, 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 forutsetninger. 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
2021 gjennomført to møter i Arbeidsmiljøvernutvalget, samt gjennomført
vernerunde i alle avdelinger.
Det har ikke vært arbeidsuhell i 2021.
Fraværet i 2021 var på 12,6 %. Det er tre langtidssykefravær som er
hovedårsaken til det høye sykefraværet. Tilfeller med langvarig fravær
er gjennomgått. Det er ikke fremkommet sammenheng mellom
langtidssykefraværet og direkte arbeidsrelaterte forhold.
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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 virksomheten, 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.
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Utvikling i resultat og
fremtidsutsikter
Resultatet i 2021 er pluss kr. 2 637 451,- etter finans og
salg av anleggsmidler
Styret mener at dette er et forsvarlig resultatnivå for en arbeids- og
inkluderingsvirksomhet. Rammebetingelsene til Menova er fortsatt i
endring. Størst risiko er fortsatt reduksjon i oppdrag fra NAV. Videre at
det kommunale arbeidstiltaket Matchbox vil kunne bli nedlagt i løpet av
2022.
Koronaviruset har hatt betydning for regnskapet i 2021. Koronaviruset
påvirket drift og økonomien i 2021. 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.
abonnement på hold
Effekten av korona vil bli redusert i 2022.
I fjerde kvartal 2021 har det vært en kraftig økning både av strøm og
gass priser, som er viktige innsatsfaktorer i vårt Industrivaskeri.
Sammenlignet med 2020 vil energiprisene kunne bli tredoblet, dvs. en
økning på til ca. 2 millioner kroner i 2022. Tiltak er satt i gang for å
forsøke unngå at Menova får et negativt resultat i 2022.
I løpet av 2021 har det blitt arbeidet med en ny organisasjonsstruktur,
konsernorganisering, for driften av Menova. Dette med Menova AS som
morselskap og datterselskapene Menova Arbeid og Inkludering AS og
Menova Kommunale Tjenester AS. I selskapet Menova Arbeid og
Inkludering AS skal den forhåndsgodkjente driften for NAV foregå.
Endringen i organisasjonsstruktur er gjort for å tilfredsstille krav og
regler fra NAV. Ny organisasjons-struktur vil bli gjeldene fra 01.01.22.
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.
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Årsregnskap
Totalomsetningen for 2021 endte på kr. 38 717 995,-. Av denne omsetningen utgjorde kr. 19 316 267,- salg av tiltakstjenester til NAV og kommuner, som utgjorde 49,9 % av totalomsetningen. Den øvrige omsetningen på kr. 19 359 073,er salg av tjenester på kommersielle vilkår til ulike bedrifter og eierkommunene, og en lærekandidat fra august.
Dette utgjør 50,1 %. Andel av salg av tjenester på kommersielle vilkår er økt med kr. 2 788 795,- (16,8%) siden 2020.
Dette er en ønsket utvikling for vår virksomhet.
Likviditeten og soliditeten er fortsatt meget sterk ved utgangen av 2021. 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. 31.12.2021.
Egenkapitalen i Menova AS er pr. 31.desember 2021 på kr. 65 295 245,-. Det gir en egenkapitalandel på 89,5 %.
Årets resultat, et overskudd på kr. 2 637 451, - overføres til annen egenkapital.
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Resultatregnskap
Menova AS

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

Note

2020

19 359 073
19 358 922
38 717 995

16 569 213
21 393 489
37 962 702

2 095 760
18 053 336
4 726 544
11 323 380
36 199 020

1 920 511
18 091 645
3 894 951
12 149 060
36 056 168

2 518 975

1 906 534

119 939
-1 463
118 476

154 923
-5 067
149 856

2 637 451
0
2 637 451

2 056 390
0
2 056 390

ÅRSRESULTAT

2 637 451

2 056 390

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital

2 637 451

2 056 390

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad

2
2

2021

3
4

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat
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Balanse pr. 31. desember

Menova AS

EIENDELER

Note

2021

2020

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

4
4
4

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap
Investeringer i aksjer og andeler

30 782 867
4 156 000
3 254 700
38 193 567

30 049 600
5 827 200
3 091 300
38 968 100

6
6

330 000
400 000
730 000

300 000
0
300 000

38 923 567

39 268 100

57 560

194 630

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

7

2 907 681
4 971 723
7 879 404

1 876 335
1 643 327
3 519 661

Bankinnskudd, kontanter o.l.

8

26 075 370

24 438 327

Sum omløpsmidler

34 012 334

28 152 619

SUM EIENDELER

72 935 901

67 420 719
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Balanse pr. 31. desember
Menova AS

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 300 aksjer a 15 000
Overkurs

2021

2020

4 500 000
1 713 566
6 213 566

4 500 000
1 713 566
6 213 566

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

59 081 679

56 444 228

Sum egenkapital

65 295 245

62 657 794

4 182 958
1 239 528
2 218 170
7 640 656

1 128 325
1 525 800
2 108 798
4 762 924

7 640 656

4 762 924

72 935 901

67 420 719

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Kontantstrømoppstilling

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld
Endringer skyldige offentlige avgifter
Endringer andre tidsavgrensninger
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2021
2 637 451
26 008
4 726 544
2 160 357
-286 272
-718 996
8 545 092

2020
2 056 390
3 894 951
193 805
-3 736
6 141 410

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

130 000
-4 108 049
-430 000
-4 408 049

-2 458 951
-300 000
-2 758 951

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalinger ved kortsiktige utlån til datterselskap
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-2 500 000
-2 500 000

0

1 637 043

3 382 459

Likviditetsbeholdning pr 01.01.

24 438 327

21 055 868

Likviditetsbeholdning pr 31.12.

26 075 370

24 438 327

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
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Noter til regnskapet
Menova AS

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små
foretak.
Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres.
Tilskudd
Tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet. Tilskudd inntektsføres
når selskapet har juridisk rett til tilskuddet. Opptjent tilskudd tidsavgrenses under andre fordringer.
Skatt
Selskapet er en arbeidsmarkedsbedrift. Selskapet har ikke erverv til formål og driver således ikke
skattepliktig virksomhet.
Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å
være forbigående.
Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Aksjer i datterselskap
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning
til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må
anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for
nedskrivning ikke lenger er til stede.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Anskaffelseskost vurderes
etter FIFO-prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full
tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
MENOVA ÅRSMELDING 2021

Noter til regnskapet

Menova AS

Pensjonsforpliktelser
Selskapet har en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning og har i tillegg en avtalefestet
pensjonsordning via LO/NHO, som innebærer at ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra
og med 62 år. Administrator er ikke i stand til å beregne pensjonsforpliktelse for avtalefestet
pensjon, og det er derfor ikke avsatt til pensjonsforpliktelse for denne jf. god regnskapsskikk for
små foretak.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter og bankinnskudd.

Note 2 Salgsinntekter
Salgsinntekt
Industrivaskeriet
Jobbfrukt
Montasje
Andre salgsinntekter
Sum

2021

2020

15 545 582
1 986 191
658 103
1 169 198
19 359 073

13 360 692
1 893 607
569 309
745 604
16 569 213

Annen driftsinntekt
Tilskudd varig tilrettelagt arbeid, NAV
Tilskudd arbeidsforberedende trening, NAV
Tilskudd Matchbox, Ringerike kommune
Tilskudd jobbhjelperen, avklaring, NAV
Driftstilskudd Ringerike kommune
Driftstilskudd Hole kommune
Driftstilskudd Jevnaker kommune
Lærings- og lærerkandidattilskudd
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Andre inntekter
Sum

7 348 237
10 137 241
0
0
1 468 226
315 397
56 191
68 663
-26 008
-9 025
19 358 922

6 404 867
8 936 340
3 499 980
878 426
1 275 111
298 600
51 444
43 721
5 000
0
21 393 489

Totale driftsinntekter
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum

19 359 073
19 358 922
38 717 995

16 569 213
21 393 489
37 962 701

Virksomheten med Matcbox er fra og med 1.1.2021 drevet fra eget datterselskap Menova
Kommunale Tjenester AS.
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Noter til regnskapet
Menova AS

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader

2021
15 387 888
2 206 826
610 605

AFP

194 894

Andre ytelser

1 116 537

Refusjon

-1 463 413

Sum

18 053 336

2020
15 502 655
2 128 423
584 762
226 098

724 782

-1 075 075

18 091 645

Selskapet har i 2021 sysselsatt 21 årsverk.
Menova hadde 25 fast ansatte, i hel- og deltidsstillinger som har utført 20,52 årsverk (22,1 årsverk i
2020). Selskapet har også 46 plasser for personer i VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser). Disse
personene er ikke å anse som ansatte i følge regnskapsloven, men blir ansett som ansatte etter
arbeidsmiljøloven.

Note 4 Anleggsmidler
Bygninger
og tomter
Anskaffelseskost pr. 01.01.21
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.21
Akkumulerte avskrivninger
31.12.21
Bokført verdi 31.12.21
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid
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35 626 037
4 843 170

Maskiner Driftsløsør Transport
Sum
og anlegg e, inventar
midler
ol.
9 590 796 4 584 079
694 685 48 774 411
1 758 363
628 500 4 108 049
346 685
346 685
9 590 796 6 342 442
976 500 52 535 775
5 434 796 3 768 111
296 100 14 342 178

30 782 867
987 920

4 156 000
1 671 228

2 574 330
1 831 155

33 år

5-10 år

3-10 år

33 904 850
1 721 187

680 400 38 193 597
236 269 4 726 572
5-10 år

Noter til regnskapet

Menova AS

Note 5 Skatt
Selskapet er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

Note 6 Aksjer i datterselskap
Datterselskap
Menova Arbeid og Inkludering AS
Menova Kommunale Tjenester AS
Sum

KontorEier- Anskaffelses Egenkapital Resultat
kommune
andel
kost
Ringerike 100,0 %
30 000
30 000
0
Ringerike 100,0 %
300 000
552 798 252 798
330 000
582 798 252 798

Menova Arbeid og Inkludering AS ble stiftet i slutten av 2021, og regnskap for første regnskapsår er derfor
ikke ferdigstilt ennå. Egenkapital for selskapet er innskutt egenkapital ved stiftelse.
Investering i andre aksjer og andeler består i aksjer i Kopano AS.

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern
Kortsiktig lån til foretak i samme konsern
Kundefordringer konsern
Sum
Gjeld
Annen kortsiktig gjeld konsern
Sum

2021
2 500 000
61 241
2 561 241

2020
0
0
0

127 957
127 957

0
0

Note 8 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr 607 022.

Note 9 Omorganisering
Det gjennomføres med virkning fra 1.1.2022 en omorganisering hvor den skjermede virksomheten
bestående av varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforberedende trening i Menova AS overføres som en
virksomhetsoverdragelse til det nystiftede datterselskap Menova Arbeid og Inkludering AS.
Overføringen gjennomføres som et tingsinnskudd og kapitalforhøyelse i datterselskapet til
regnskapsmessig kontinuitet. Eiendommen og de administrativt ansatte vil beholdes i Menova AS,
og vil etter dette leies ut til datterselskapet.
MENOVA ÅRSMELDING 2021
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Like gode på utdanning
som på jobb
Alle signaler, framskrivinger, politiske føringer og spådommer er helt tydelige. Skal du være attraktiv i
arbeidsmarkedet i dag og fremover, er utdanning og kompetanseheving en forutsetning. Skal Menova AS
fortsette å levere gode formidlingstall, er fokus på utdanning og kompetanseheving for våre jobbsøkere
også en forutsetning. Det tar vi på alvor og er allerede i gang med store endringer internt i organisasjonen.
- Hvis du som jobbsøker ønsker, har du mange muligheter innenfor utdanning i dag, forteller Silje Gigstad Nørve.
I 2022 ble hun ansatt en ny veileder i Menova AS med et særlig ansvar for området utdanning- og pedagogikk.
Hun er utdannet pedagog, har jobbet de siste 5 årene som lære og er godt kjent med utdanningssystemet i Norge,
og de mulighetene som finnes der.
Menova AS har som målsetting å få flere av deltakerne over i utdanningsløp, som en del av sin “vei til jobb”.
Satsingen er gjort på bakgrunn av behovet vi ser i arbeidsmarkedet fremover, hvor økte krav til kompetanse, vilje- og
evne til å lære er helt sentralt.
Å ha en dedikert pedagog innenfor dette området, vil
igjen styrke organisasjonen Menova AS med tanke
på å jobbe med utdanning som en del av “veien til
jobb” for den enkelte jobbsøker.
Det er også klare forventinger fra styrende sentralpolitikere, at bransjen generelt må øke oppmerksomheten rundt tilrettelegging- muliggjøring og fullføring
av videregående utdanning for deltakere i Arbeidsmarkedstiltak.
Utdanningssystemet i Norge er omfattende og det
krever mye kunnskap å sette seg inn i og følge med
på alle muligheter som finnes. Menova AS er ikke en
del av det formelle utdanningssystemet i dag, men
det betyr ikke at vi lar mulighetene for utdanning
være uprøvd.

Silje Gigstad Nørve, nyansatt Jobbveileder i Menova
Foto: Tom Sverre Karlsen 2022

Mange unge har ikke avsluttet eller bestått
videregående skole og alt tyder på at for denne
gruppen vil et fremtidig arbeidsmarked blir særlig
tøft.

Menova AS opplever også å få stadig yngre søkere inn i de ulike tiltakene. Yngre søkere med muligheter for å stå
lengre i yrkeslivet, men også yngre søkere som stadig møter “krav om fullført videregående skole”, som et minimum.
Av den grunn mener Menova AS at alle deltakere som er under 30 år, skal stimuleres til å fullføre en videregående
utdanning. For mange er veien kortere enn de ofte tror, fordi det handler om å avslutte noe de allerede har påbegynt.
Samtidig har mange av de unge fortsatt rettigheter til utdanning de kan løse inn.
OPUS-Ringerike er en del av det formelle utdanningssystemet og har ansvaret for blant annet voksenopplæringen i
Ringerike. Menova AS har gjennom flere år opparbeidet et godt samarbeid og Silje tenker å utvikle dette videre.
- Vi ser at regelverket har blitt strengere og det krever mye kunnskap for å holde seg oppdatert. Derfor vil vi også
fortsette det gode samarbeidet vi har med OPUS-Ringerike. For oss er de uvurderlige og de er veldig på “tilbudssiden” når vi tar kontakt for å avklare muligheter for utdanning for den enkelte jobbsøker hos oss, forteller hun videre.
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Like gode på utdanning
som på jobb
Siljes ansvarsområde rundt pedagogikk og utdanning bidrar igjen til at Menova AS skal bli like gode til å veilede for
utdanning som til jobb.
Hun er allerede i gang med økt fokus på utdanning i Menova AS. Et av de konkrete verktøyene som allerede har gitt
effekt er innføring av “kompetansesamtaler”. Siljes rolle kan da være å kartlegge gjennomført utdanning, avklare den
enkeltes læringsstrategier (hvordan liker du best å lære) og å se på ulike muligheter for gjennomføring. Konkret vil hun
også bruke egen erfaring fra å jobbe med læreplaner for å konkretisere og sannsynliggjøre et studieløp for den
enkelte.
- Å få bekreftet en plan fra noen andre – en tredjepart, kan jo også være motiverende, smiler hun.
Siljes undervisningskompetanse vil også være viktig å ta i bruk for alle veiledere i Menova AS.
- Jeg kan også sitte som en vanlig lærer ved siden av vedkommende, gi støtte og veiledning i det konkrete faget, og
er også vant med å lage studieplaner og timeplaner, forteller hun som eksempel på oppgaver hun bidrar til internt.
- Før jeg selv var ferdig med utdanningen min, hadde jeg en plan om å jobbe videre med veiledning/rådgiving etter en
del år i skolen. Jeg skulle jobbe med mennesker, understreker hun.
Etter fem år i skolen søkte hun seg til Menova AS i 2021 og begrunner det med at:
- Det var noe nytt og spennende! Samtidig kunne jeg fortsette å jobbe med mennesker - jeg kunne rett og slett ikke la
muligheten gå fra meg, avslutter hun og sender ut siste informasjon om utdanningsmuligheter i Ringerike til resten av
organisasjonen.
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Lærekandidatordningen
OKvekst
Som en del av satsingen på kompetanse- og
utdanning har Menova AS inngått et samarbeid med
OKvekst, Opplæringskontoret for vekstbedrifter i
Viken, og blitt medlem i et større nettverk bestående
av 34 medlemsbedrifter.
Leder for Opplæringskontoret, Heidi Solbakken er godt
fornøyd med at Menova AS ønsker å spesialisere seg
ytterlige ift. lærekandidatordningen og bli en del av dette
faglige nettverket.
- Vi opplever at dette er et svært viktig arbeid både for den
enkelte og lokalsamfunnet, forteller Solbakken innledningsvis.
Lærekandidatordningen skal styrke muligheter for
gjennomføring av videregående opplæring for de som av
ulike grunner ikke kan oppnå full yrkeskompetanse og fageller svennebrev. Den enkelte lærekandidat følger et
tilsvarende løp som lærlinger – 2 år opplæring i skole og 2
år opplæring i bedrift (2+2), men med forskjellig grad av
ekstra tilrettelegging, og med mål om grunnkompetanse
(delkompetanse) i stedet for fullt fag/svennebrev. Ungdommene dette gjelder har lærevansker, vedtak og spesialundervisning og en karrierevei via OKvekst til en VTA-plass
på sikt.
Menovas industrivaskeri er et eksempel en naturlig arena
for gjennomføringen for den enkelte lærekandidat, og har
allerede kandidater som har gjennomført læretiden der.
- Dette er en tilrettelagt fagopplæring hvor vi tilbyr
opplæring til ungdom som ellers ikke ville kunne fått
læreplass i det ordinære arbeidsmarkedet. Ordningen er
for de som nevnt over har ulike lærevansker. Vi har drevet i
Østfold i 11 år og har egen samarbeidsavtale med Viken
Fylkeskommune som omhandler rutiner og økonomi blant
annet. Vi ser at de som får tilbudet ofte har rettigheter til en
uføretrygd og en fast VTA-plass i ettertid. Dette er også ofte
gitt på forhånd – skolen vet ofte hvem de er, og opplæringen foregår både internt og eksternt – det er helt
individuelt tilpasset, forklarer hun videre.
Med fylkessammenslåingen av Viken ble det sett på om
tilbudet skulle gis i hele fylket, og etter politiske prosesser
ble det besluttet at tilbudet skulle gjelde alle ungdommer i
Viken som har behov for det.
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Heidi Solbakken, daglig leder i OKvekst
Foto: OKvekst

 OK vekst har 34 medlemsbedrifter i Viken.
 Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan

der flere godkjente lærebedrifter samarbeider
om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater.

 Det fines både bransjevis og tverrfaglige
opplæringskontorer.

 Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle

opplæringskontrakten med lærekandidaten,
og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret.

 OKvekst har lærekandidater i ulike fag, som
logistikkfag, salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokkfag, anleggsgartnerfag, resepsjonsfag m.m

 OK vekst fungerer som et bindeledd mellom
medlemsbedriftene, lærekandidatene og
Viken Fylkeskommune.
OKvekst.no – Opplæringskontoret for
Vekstbedrifter i Viken

Lærekandidatordningen
OKvekst
At Menova AS satser og tar i bruk metodikken som har vist seg å fungere gjennom 11 år, mener Solbakken er helt
riktig.
- Det er jo et fylkeskommunalt tilbud og skal tilbys i hele fylket, understreker hun.
- Medlemmene i OKvekst er vekstbedrifter som har VTA-plasser og tilbudet er basert på arbeidsgiveransvaret man
har som leverandør av VTA. For ungdom i deres kommuner (Ringerike, Hole og Jevnaker), er jo Menova eneste
tilbyder av denne ordningen. Derfor er det viktig at dere som vekstbedrift er med. Målet er at et slikt tilbud skal
finnes i alle kommuner og det jobbes med at det skal være en nasjonal ordning og skal bli en rettigheter for
utdanning på lik linje med alle andre utdanningstilbud fylkene har ansvaret for, forklarer hun videre.
Lærekandidatordningen er basert på 2+2 modellen fra yrkesfaglig utdanning og man inngår en opplæringskontrakt med like rammer som for de som følger et ordinært løp.
- Forskjellen er at vi har en styrt innsøking slik at tilbudet gis kun til de som har behov for det, understreker
Solbakken.
Et godt samarbeids med de videregående skolene er derfor en forutsetning for å få til en styrt innsøking til
ordningen.
- Ja, vi samarbeider tett med de videregående skolene. Det går på informasjon om ordningen- også til ungdommen og de foresatte- og ikke minst til de enkelte kommunene, ansvarsgrupper og koordinatorene i kommunen som
også trenger å vite om dette tilbudet.
- Det er fylkeskommunen som er oppdragsgiver her, og det er de som finansierer dette, ikke NAV, forklarer hun
videre.
Hvis NAV er inne i bildet, er det hvis ungdommen etter hvert skal søke om en uføretrygd, noe som kan vise seg
etter hvert i utdanningsløpet når vi begynner å jobbe med dem. Noen ganger inviterer vi NAV med i ansvargruppemøter, når vi er usikre på om vedkommende kanskje skal videre i et annet tiltak, men i utgangspunktet er NAV
bare en slags samtalepartner underveis, sier Solbakken.
- Det tilsvarer jo et ordinært lærlingeløp. Når de er i skolen har de status som elev, og i læretiden er de enten
lærling eller lærekandidat – de to er likestilte statuser, forteller hun videre.
- Formelt er de jo et fylkeskommunalt ansvar. Jeg pleier å si til bedriftene at; glem NAV nå, det har ingenting med
det å gjøre.
- Derfor er vi glade for at Menova nå også formelt er blitt en del av OKvekst. Jeg vil også si at det er et
kvalitetsstempel, og jeg oppfatter jo Menova som en kjempebra læreplass. Og vi lærer allerede av hverandre og
samarbeider godt med Tom Sverre Karlsen som er Menovas ressurs inn i nettverket, avslutter Heidi Solbakken,
daglig leder i OKvekst.

– Vikens nye lærekandidatordning vil gi flere av elevene våre
muligheten til å fullføre sin videregående opplæring, samtidig
som flere av elevene våre vil få de gode mulighetene en får
gjennom opplæring i bedrift.
Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse.
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