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På forsiden: Nordpolen Industrier AS plukker epler til «Eplehøst» på Villa Stenersen i Oslo oktober 2018 



3 

 

Organisasjonskart 2018 Nordpolen Industrier AS: 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Styret ved Nordpolen Industrier AS: 

• Vigdis Pedersen (styreleder) 

• Stig Sætre (nestleder) 

• Wenche Dager (styremedlem) 

• Rupinder Bains (styremedlem) 

• Kenan Hadzijusufovic (ansattes 

representant) 

 

 

Ragnhild Næss 

Daglig leder 

Aina Berge 

Nestleder og 

attføringsleder 

 

VTA-avdelingen  

 

Hilde Evang Larsen  

Fagansvarlig og arbeidsleder 

 

Liv Kristin Seglem 

Arbeidsleder og prosjektleder  

 

Jeanette Partyka 

Arbeidsleder  

 

Rune Kristiansen 

Arbeidsleder  

 

Kenan Hadzijusufovic 

Arbeidsleder  

 

Annika Røsvik 

Arbeidsleder 

 

 

Aktivitetsavdelingen 

 

Ketil Blix-Nilsen 

Arbeidsleder 

 

 
 

 

 

 

AFT-avdelingen 

 

Marit Beverfjord 

Fagansvarlig og veileder  

 

Emma Granli 

Veileder 

 
 
 
 

 
 



 

OM BEDRIFTEN 
 

Eierforhold/tiltaksarrangør 

Nordpolen Industrier AS er en vekst- og arbeidsmarkedsbedrift. Vi er en samfunnsaktør som driver med 

karriereveiledning og jobbformidling, samt at vi produserer gode produkter og utfører arbeidsoppdrag for 

næringslivet. Vi tilbyr trygg rekruttering gjennom vårt samarbeid med arbeidsgivere som har mot til å gi 

folk en sjanse. Gjennom veiledning, opplæring, arbeidstrening og kompetanseutvikling skaper vi positive 

endringer som skaper nye muligheter i arbeidsmarkedet. Vi er opptatt av mangfold og muligheter for alle. 

Vi har et godt og viktig samarbeid med NAV og Oslo kommune. Nordpolen Industrier er eid av Stiftelsen 

Ragna Ringdals Dagsenter (51 %) og Oslo kommune (49 %). Bedriften er selvstendig styrt ut fra aksjeloven. 

 

Mål & visjon 

Vårt motto er «Det er godt å ha jobb – trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid». Vi mener at alle 

mennesker skal ha en verdig plass i samfunnet vårt, og vi tror på at livskvalitet skapes gjennom arbeid og 

deltakelse i samfunnet. Vi jobber samvittighetsfullt etter våre verdier; Raushet, Verdighet, Arbeidsglede 

og Profesjonalitet. 

Vi er en bedrift hvor mennesker i vekst står i fokus. Selskapets formål er å arrangere arbeidsmarkedstiltak, 

og gjennom vårt samarbeid med NAV er Nordpolen Industrier tiltaksarrangør for to arbeidsmarkedstiltak: 

AFT (Arbeidsforberedende Trening) og VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Sysselsetningen skal bidra til at våre 

deltakere kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Målet vårt er å skreddersy arbeid og 

arbeidstrening, slik at vedkommende kan se hvilke jobbmuligheter en har og utvikle sine positive 

egenskaper i form av bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser.  

 

Nordpolen Industrier er godkjent for lærekandidater i fagene Salg & service og Lager & logistikk. 

 

 

Miljøsertifisering 

Nordpolen Industrier er en Miljøfyrtårn-bedrift. Dette er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere 

sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med 

miljøtiltak i hverdagen. Vi mener det er viktig å ha en miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi leverer 

årlig miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Vi ble resertifisert 31.05.18. 

Daglig leder er ansvarlig for miljøsertifiseringen, i samarbeid med verneombud ved bedriften. 

 

Samfunnsansvar 

Vi sørger for at mennesker er i jobb! Vi mener at alle kan utføre et arbeid eller ta en utdannelse, om bare 

tilretteleggingen er riktig. Vi formidler mennesker til jobb og utdanning. Vi 

skaper gode og trygge arbeidsplasser for mennesker med ekstra behov.  

Vi bidrar til at mennesker med en utviklingshemming er synlige i samfunnet 

vårt. Gjennom vårt arbeid med lærekandidater, ønsker vi å bidra til at 

ungdommer kan ha et alternativ til ordinært fagbrevløp. 
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Nordpolen Industrier har i ni år støttet Mehayo, et senter for barn og ungdommer med utviklingshemming i 

Morogoro i Tanzania (www.mehayo.org). Mehayo jobber med å gi muligheter for utdanning, trygghet, 

utvikling og selvstendighet til barn og ungdommer med psykisk og/eller fysisk utviklingshemming. 

 

 

Personalet 

Det er (per 31.12.18) 10 ordinært ansatte ved bedriften. Av disse er det 7 damer og 3 menn. Ragnhild Næss 

er daglig leder. Aina Berge er nestleder. Hilde Evang Larsen er fagansvarlig for VTA. Marit Beverfjord er 

fagansvarlig for AFT. 

 

 

eQuass 

Tiltaksarrangøren skal ha et sertifiserbart system for kvalitetssikring av primærvirksomheten. Systemet skal 

revideres periodisk av ekstern revisor. Oppnådd sertifisering og rapport fra periodisk revisjon skal gjøres 

tilgjengelig for NAV. Nordpolen Industrier er sertifisert i henhold til eQuass. Vi ble sertifisert første gang 

november 2012, resertifisert mars 2015 og mars 2017. Da ble vi godkjent for 2 nye år. Ny sertifisering vil 

finne sted i mars 2019. 

eQuass står for European Quality in Social Services og er et europeisk system for kvalitetssikring av 

velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren 

anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Det legges til 

grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede 

prinsipper: Lederskap, Ansatte, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, 

Resultatfokus og Kontinuerlig forbedring. Tiltaksleverandør forplikter seg til å følge kravene til HMS-arbeid 

som fremgår i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

og i tilhørende forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (internkontrollforskriften).  

Fra og med 2018 ble det en fornying av kvalitetssikringssystemet som ble implementert i bedriften 

fortløpende. Daglig leder og eQuass-ansvarlig ved Nordpolen Industrier holder seg til enhver tid oppdatert 

og viderefører informasjon og kunnskap til øvrige ansatte. 

 

Investeringer 

I 2018 startet vi med produksjon av buttons. I den sammenhengen investerte vi i buttonsmaskiner og diverse 

utstyr. Vi leide vi inn en konsulent fra januar 2018 som startet denne avdelingen; kartla markedet, skaffet 

oss en kundegruppe, markedsførte vår nye produksjon og bistod i opplæringen på de nye maskinene.  

Videre har vi investert i noe nytt generelt utstyr, som datautstyr (iPad og Mac), tre nye mobiltelefoner, 

kontorstoler, massasjestol, diverse hyller og kjøkkenutstyr. Vi har også kjøpt inn nye profileringsartikler. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mehayo.org/
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Forbedringsprosjekter i 2018 

Nordpolen Industrier har hatt følgende mål og forbedringsprosjekter for 2018: 

 

1. Buttonfabrikk:  

I 2018 startet vi en buttonsfabrikk. Vi ønsker å bli en av Norges største produsenter av 

buttons, og vil levere til kunder over hele landet. 

 

2. Lærekandidat: 

Fortsette vårt prosjekt med å ha et godt tilbud for lærekandidater i Salg & service og 

Lager & logistikk. Dette prosjektet har varighet ut 2019. Målet er 5 lærekandidater på 

plass innen den tid. 

 

3. «Eplehøst» - vår egen eplemost: 

Vi har mange års erfaring med epleplukking, men tidligere har vi samarbeidet med og 

plukket for andre. I 2018 har vi produsert vår helt egen eplemost; «Eplehøst». Vi har 

rekruttert eplehager, plukket og presset epler, laget etiketter og solgt til glade 

drikkere.  

 

4. Samarbeid med «Helt med» - flere muligheter for VTA ansatte: 

Samordningsrådets prosjekt «Helt med» jobber for å skaffe arbeidsplasser for 

mennesker med en utviklingshemming i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi har i 2018 

inngått et samarbeid med «Helt med». 

 

 

Suksessmål 

Vi har flere mål vi arbeider etter. Disse er en pekepinn på hvordan ting ligger an ved bedriften, og hva vi 

behøver å utvikle videre eller ha mer fokus på. Dette er formidlingstall som vi rapporterer til NAV, og det er 

målarbeid med individuelle kvalifiserings- og handlingsplaner og mål i forhold til arbeidsoppdrag. 

 

1: Innfri målene i avtalen med NAV Tiltak, formidling: 

Vi jobber hele tiden etter å nå målene i samarbeidsavtalen vår med NAV.  

I avtalen var resultatmålet for 2018 at vi skulle få 50 % av AFT-deltakere ut i arbeid eller utdanning. Av 18 

deltakere som sluttet hos Nordpolen Industrier i 2018 ble kun 17 % formidlet videre til et arbeid eller en 

utdanning. 2018 har vært preget av stor gjennomstrømning og kort varighet på tiltaket. Mange av de som var 

søkt inn til oss var i behov av andre aktive tiltak enn AFT. 10 sluttet på grunn av forverret helse. De siste ble 

kjedet til andre tiltak, fikk varig ufør eller andre årsaker. 

Gjennomsnittlig varighet på tiltaket i 2018 var 27,2 uker, mot 60,4 uker året før. Formidlingen var på 70 % i 

2017, og det sier noe om hvor mye variasjon det kan være og hvor store utslag det gjør når mange deltakere 

et år har en forverret helse, ikke kan nyttiggjøre seg av et tiltak og avsluttes tidlig. 

 

2: EQuass sertifisert bedrift: 

Nordpolen Industrier skal til enhver tid være en eQuass sertifisert bedrift.  

 

 



 

3 
 

3: God sysselsetning i VTA-avdelingen: 

Målet vårt er å tilby hensiktsmessige arbeidsrettede aktiviteter for alle våre VTA-både på interne og eksterne 

arenaer. Dette jobber vi for hver dag. 

Vi har i 2018 hatt en 38 % høyere inntjening på arbeidsoppdrag enn i 2017. Det er et resultat vi er godt 

fornøyd med. 

 

4: Jobbe med måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål: 

AFT-avdelingen: 

Alle AFT-deltakerne skriver individuelle planer hvor de definerer mål for tiltaksperioden, og de får tett 

oppfølging med jevnlige samtaler med sin veileder. Vi jobber systematisk med arbeidssøkernes 

målsetninger, motivasjon og karrierevalg. Vi følger kravspesifikasjonen til NAV og fornyer 

samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. 12 AFT deltakere hadde skrevet individuell plan i 2018, av disse 

fikk 7 full måloppnåelse (58 %). Når det gjelder bestillingen fra NAV ble denne innfridd for 11 deltakere, 2 

delvis og 6 bestillinger ble ikke innfridd. 

 

VTA-avdelingen: 

Målene for VTA-ansatte settes opp i deres egen handlingsplan; Min plan. Vi jobber jevnlig med målarbeid i 

avdelingen. Målene er som regel knyttet opp mot arbeidsoppdrag eller sosiale mål i forhold til fungering på 

jobben. Samlet hadde våre VTA ansatte 56 % måloppnåelse i 2018. Dette er en nedgang på 9 % fra 2017.  

Av de 44 % som ikke nådde målene sine, er det en stor andel som skal jobbe videre med disse i 2019.  

Det er viktig å sette mål som både er utfordrende og realistiske, samtidig som at det er tydelig hvordan de 

skal måles. Vi ønsker å bli bedre på smarte mål og vil ha fokus på tettere måloppfølging i 2019. 

 

 

Metodikk 

 

Løft-metodikk: 

Vi har felles metodikk på våre tiltak på Nordpolen Industrier; Løft-metodikken. Løft (løsningsfokusert 

tilnærming) er en metodisk tilnærming som bygger på en grunnleggende tro på at mennesker har ressurser til 

å utvikle seg og komme videre uansett bakgrunn og utfordringer. Løft er en positiv optimistisk tilnærming 

som fokuserer på det en gjør i dag som er riktig, nyttig og klokt. Små endringer kan lett skape store 

endringer på sikt ved å fokusere på det som er positivt. Vi fokuserer på menneskenes iboende ressurser. Det 

sentrale i Løft er at fokus rettes mot de positive erfaringene som allerede finnes i en gitt situasjon, og at man 

så vurderer mulighetene for å gjøre mer av det samme. I stedet for å spørre hva som er årsaken til problemet, 

stiller man heller spørsmål om hvordan man kan finne løsninger. Empowerment betyr egenkraftmobilisering 

og handler kort sagt om å gi en person myndighet til å bestemme over faktorer som vedkommende opplever 

som viktige i sitt liv. Dette innebærer å gi den enkelte mulighet til innflytelse, medbestemmelse og 

selvbestemmelse i saker som angår dem selv. Løft-metodikken brukes også i ekstern arbeidstrening.  

 

 

SE-metodikk: 

Supported Employment-metodikken (SE) fungerer som et godt supplerende verktøy for Nordpolen 

Industrier. SE-metodikken innebærer bistand til de som har sikte på å få arbeid/arbeidstrening i ordinært 

arbeidsliv. SE gir individrettet og tilrettelagt støtte og oppfølging mot arbeid. SE bygger på prinsipper om 

raskt i jobb og «place-train» i ordinært arbeidsliv, og omfatter interessekartlegging, karriereplanlegging, 
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jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgivere, samt oppfølgingsstøtte til arbeidstaker, arbeidsgiver 

og kolleger. Metodikken omfatter også fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med 

arbeidsgivere. Relasjons- og nettverksbygging er viktig.  

 

 

Ekstern arbeidstrening 

Vi har et kontinuerlig fokus på at våre deltakere og ansatte skal få arbeidstrening i eksterne bedrifter. I 2018 

har vi hatt arbeidstrening i følgende ordinære virksomheter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markedsføring i 2018 

I 2018 har vi markedsført oss mye gjennom vår nystartede buttonsproduksjon. Vi har kartlagt markedet og 

jobbet med å skaffe oss kunder innenfor dette segmentet. Dette har vært vellykket, og vi har per 31.12.18 

mange og gode kunder på buttonsoppdrag. 

 

Vi startet arbeidet med å lage en mer enhetlig og tydelig profil og markedsstrategi for hele bedriften. Vi 

deltok på kurs og utdanning innenfor sosiale medier og digital markedsføring. Dette skal vi jobbe videre 

med gjennom 2019. Vi utarbeider en markedsstrategi for de neste årene. Markedsmålet er å informere på en 

profesjonell måte, formidle kurstilbudet og utdanningsmulighetene bredere og skape større synlighet for 

potensielle lærekandidater og videregående skoler i Oslo. Videre inngå samarbeid med flere kunder, øke 

arbeidsoppdragene og selge flere egne produkter, samt formidle samfunnsansvaret vårt; som primært er å 

vise viktigheten av å ha en jobb. Vi ønsker å kartlegge våre makro- og mikroomgivelser, og markedsføre oss 

i vårt lokalmiljø.  

 

Sosiale medier er en viktig kanal. Vi har opprettet en intern markedsgruppe for sosiale medier og denne 

jobber med å lage en Some-strategi for Nordpolen Industrier. På facebook har vi 1720 følgere (per 

31.12.18). På instagram har vi 1355 følgere (per 31.12.18). 

 

Vi jobber kontinuerlig med synlighet både av Nordpolen Industrier som arbeidskraft og som leverandør av 

varierte arbeidsoppdrag og tjenester. Vi skal i 2019 oppdatere hjemmesiden vår. 

 

Vi deltar i dokumentarserien «Gode krefter». Dette er et prosjekt som handler om gode krefter i samfunnet 

og sosialt entreprenørskap. Her følger vi blant annet vår kollega Vebjørn. Denne skal vises på Aftenposten 

TV januar/februar 2019.  

- Ragnas Hage (barnehage) 

- Jarbakken barnehage 

- Othilie Tonningsvei Boliger 

- Fredriksborgveien Boliger 

- Sognsveien 66 Boliger 

- Coop Extra på Storo 

- Café Ferro Montanus, Hans 

Nilsen Haugesgate 

- Datek, Sinsenveien 

- Sagene Brannstasjon 

 

- Årvoll gård 

- Sagene bok og papir 

(bokhandel) 

- Hjelpemiddellageret 

- Eldresenteret på Ekeberg 

- Sebbelows stiftelse, Senter for 

Forelde og Barn 

- Søndre Aas gård 

- Miljøpartiet de Grønne 
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Synliggjøring 

Et av våre mål i samarbeidsavtalen med NAV er at vi skal øke vårt fokus på ekstern arbeidstrening i 

ordinære virksomheter for alle våre deltakere (VTA og AFT). Vi har også et fokus på at våre 

deltakere/ansatte skal være mer ute i samfunnet og ha flere aktiviteter utenfor lokalene våre. Vi ønsker å 

inkludere yrkeshemmede i det ordinære arbeidslivet og i samfunnslivet generelt.  

 

På Årvoll gård har vi drevet kaféen (januar-juli), samt servert under konserter.  

 

Vi leverer juleprodukter til bedrifter. De tar oss godt imot og uttrykker stor glede over å få besøk av oss i 

julepatruljen. En varelevering litt utenom det vanlige. Tradisjonen tro leverte vi også i år julegaver til 

Snøhetta («Eplehøst», honning, syltetøy, stearinlys dryppet på Ragna Ringdals Dagsenter, biscotti og 

tennbriketter). Vi arrangerte julemarked i lokalene våre i Sinsenveien i desember, og dette ble en fin måte å 

vise frem Nordpolen Industrier og markedsføre produktene våre. Vi hadde mange gjester og solgte mange 

produkter.  

 

Vi har mange gode samarbeidspartnere som bidrar til synliggjøringen av Nordpolen Industrier.  

 

 

 

 

Trine Rein og teamet fra Nordpolen Industrier som stod for serveringen under konserten hennes. 
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                                           AFT-avdelingen på sommerlunsj på Grefsenkollen 

 

Om avdelingen 

Nordpolen Industrier er godkjent med 10 AFT-plasser (Arbeidsforberedende trening). Vi har to veiledere i 

avdelingen, hvorav en er fagansvarlig.   

 

AFT er et attføringstiltak for personer som er usikre på sine yrkesmessige ønsker og forutsetninger.  Vi 

benytter oss i hovedsak av Løft-metodikken, og det betyr at vi har en løsningsfokusert tilnærming og hjelper 

deltakere med å finne sine ressurser og sitt mestringspotensiale, gjennom aktiv lytting og etablering av mål. 

 

Ved vår AFT avdeling får alle deltakere en bred og individuell oppfølging av egen plan, med jevnlige 

samtaler med sin veileder. Sammen utfører vi en kartlegging av interesser, yrkesønsker, muligheter i 

arbeidslivet, samt hvilket behov for eventuell tilrettelegging som vil foreligge.  Vi følger 

kravspesifikasjonen til NAV og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig.  

 

De som søkes inn til oss er mennesker i omstilling og endring. Gjennom opplæring, arbeidstrening og 

kompetanseutvikling skaper vi positive endringer som gir våre deltakere nye muligheter i arbeidsmarkedet. 

AFT-avdelingen  
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Hvert menneske er unikt og har ulike forutsetninger og bakgrunn. Derfor tilbyr vi profesjonell veiledning og 

skreddersydde opplegg så hver enkelt finner sin plass i arbeidslivet eller utdanning. 

Nordpolen Industrier er en liten bedrift, med høyt kvalifiserte og interesserte veiledere som er gode på 

relasjonsbygging, og på å skape et godt arbeidsmiljø på avdelingen. Nøkkelen til suksess er gode relasjoner 

og trivsel slik vi ser det, og at deltakerne kommer et skritt videre i ønsket retning. Veilederne bidrar til at 

deltakerne vil føle seg velkommen hos oss, og de får tett oppfølging. Vi tilbyr et åpent, varmt og humørfylt 

miljø i trygge omgivelser. Det jobbes i tråd med bedriftens verdier og vi har stort fokus på at hver enkelt 

som kommer til oss skal få et individuelt tilpasset og sømfritt løp, hvilket betyr at også vi må tilpasse oss 

den enkelte.        

I 2018 har vi utviklet AFT tiltaket til å bli et enda bedre tilbud tilpasset våre deltakere og NAV sine krav. 

Fagansvarlig ved avdelingen har jobbet videre med implementeringen av tiltaket i tett samarbeid med AFT 

veileder, hvor vi bla. har gitt kollegaveiledning, karriereveiledning, basiskompetanse og SE-metodikk større 

plass. Vi har også tilrettelagt for helseforebyggende tiltak; deltakerne får mulighet til å anvende massasjestol 

i tillegg til yoga fire ganger i året. Ut ifra tilbakemeldinger fra NAV og resultater vil vi nå konkludere med 

at tiltaket er godt implementert. Vi ligger ikke på latsiden av den grunn, ønsker stadig å utvikle oss til å bli 

bedre, spesielt med tanke på kompetanse både for veiledere og deltakere.  

 

 

  
Hilde og Marit på kurs i «Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid» med psykolog Stian Midtgård. 

 

 

Faglig innhold og metodikk 

- Avklaring og kartlegging av ressurser, basiskompetanse, karriereverdier og yrkesmål. 

- Karriereveiledning. 

- Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø. 

- Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv (SE-metodikk). 

- Tilrettelagt opplæring og kursing med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. 

- Vi benytter i hovedsak Løft-metodikk og har god veiledningskompetanse. 

- Bistand og opplæring i jobbsøking. 
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I samtale med AFT deltakerne, vil veileder benytte seg av løsningsfokusert tilnærming (Løft) og kognitiv 

samtaleteknikk. Fokuset i samtalene er å se på hva som fungerer og gjøre mer av dette, samt å gi bruker 

innsikt i egne tankemønstre, og å gi alternative tolkningsmuligheter til egen atferd. Relasjonsbygging, 

dialogkompetanse og vedlikehold står meget sentralt, og er oppe til faglig diskusjon jevnlig på avdelingen. 

Vi anvender også motiverende og anerkjennende intervju i veiledningen. Supported Employment-

metodikken (SE) fungerer som et godt supplerende verktøy som gir individrettet og tilrettelagt støtte og 

oppfølging mot arbeid. Dette innebærer bistand til de som har sikte på å få arbeid/arbeidstrening i ordinært 

arbeidsliv. 

 

Tilbud og opplæring til deltakere 

Våre veiledere har bred kompetanse på veiledning og ulike metoder, og lang erfaring. De har formell 

kompetanse som sosionom og pedagog, med videreutdanning innen coaching og karriereveiledning. Vi har 

fokus på karriereveiledning og kompetansebygging, spesielt innen fagområdet helsefag og barne- og 

ungdomsarbeid. Vi har ulike kurs- og opplæringstilbud til våre AFT deltakere: 

 

Miljøarbeid. 

Vi tilbyr både intern arbeidstrening og ekstern arbeidstrening som miljøarbeider.  

- Praktisk opplæring og generell innføring i arbeidet som miljøarbeider/arbeidsleder ved vår VTA-

avdelingen.           

- Arbeidstrening som miljøarbeider/arbeidsleder internt i vår VTA-avdeling. 

- Arbeidstrening som miljøarbeider i en ekstern bedrift, for eksempel en bolig for mennesker med en 

utviklingshemming eller et dagtilbud for mennesker med psykiske utfordringer. De får veiledning og 

oppfølging av våre veiledere etter behov. 

- Vi tilrettelegger for, veileder og bistår deltakere som ønsker å ta fagbrev i helsefagarbeider parallelt 

med arbeidstrening som miljøarbeider.  

 

Barne- og ungdomsarbeider.                                                                                                                                                                                                  

Vi samarbeider med barnehagen Ragnas Hage om arbeidstrening for AFT deltakere i barnehagen. 

Deltakerne får generell innføring og opplæring i arbeid som barne- og ungdomsarbeider/pedagogisk 

medarbeider. Vi tilrettelegger for, veileder og bistår deltakere som ønsker å ta denne utdannelsen parallelt. 

 

Kurs- og kompetanse. 

Internt kurs i miljøarbeid for våre deltakere:  

Dette holdes én gang i uka, 10 moduler parallelt som deltakere har arbeidstrening som miljøarbeider. 

Nordpolen Industrier ønsker at vi skal ha en helhetlig tilnærming og felles plattform til 

miljøarbeiderpraksisen. Vi ønsker å tilby våre deltakere et kurs som gir innsyn i hva det vil si å jobbe som 

miljøarbeider på vår VTA-avdeling, samt øke kunnskap generelt om miljøarbeid. Moduler i 

miljøarbeiderkurset er en kort teoretisk innføring: 

- Hva er miljøarbeid? Hva kan man jobbe med som miljøarbeider? Hva er livskvalitet? 

- Hva er VTA? Diagnoser. 

- Målrettet miljøarbeid. 

- Kommunikasjon, samhandling og sosial kompetanse. 

- Motivasjon og ressurser. 

- Ferdigheter, tilrettelegging av oppdrag. 
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- Observasjon. 

- Løft metodikk. 

- Grensesetting og omsorg. Kvalitetssikring, journalføring. 

- Ekstern arbeidstrening. 

- Kapittel 9 Lov om tvang.                        

Vi har i tillegg gjennomført to dagskurs i miljøarbeid i 2018. 

 

SOR, e-læringskurs:  

Dette er et kurs som handler om mangfold og muligheter; innsats og omsorg for mennesker med 

utviklingshemming. Temaene er arbeid for/med personer med utviklingshemming: a) Utfordrende atferd, b) 

psykiske lidelser, c) inkludering og deltakelse, e) betydningen av fritid, kultur og venner, f) arbeid i andres 

hjem og g) mat og trivsel. 

 

Løft-kurs:    

Tilbud til våre deltakere, én gang i uka, varer i 12 uker. To av våre veiledere er sertifiserte til å undervis i 

«Klart jeg kan»-kursene, som bygger på Løft-metodikk. Intensjonen med dette kurset er at deltakerne skal få 

innsyn i hvem de er, ved å finne sine ressurser og se sine muligheter. Slik kan de få økt utsyn, bli bedre kjent 

med ulike yrker og utdanninger, og finne sine muligheter og sin retning. Karriereveiledning og 

ressursavklaring står sentralt. Deltakerne vil få kompetanse i læringsstrategier som vil sette dem i stand til å 

sette mål og planlegge hvordan de skal nåes. På denne måten er drømmeyrket innen rekkevidde. Dette er 

opplæring vi tilbyr alle deltakere på Nordpolen Industrier. Vi ønsker også å tilby dette kurset til andre 

aktører. Vi har god kvalitet og god kapasitet på kurset.   

 

Andre kurs: 

- Yoga. Vi har et tilbud om yoga for alle ansatte ved Nordpolen Industrier 4 ganger i året. Samt 

spesielle behov hvis det er hensiktsmessig. 

- Basiskompetansekartlegging. 

- Karriereveiledning. Bistand til verdi- og karriereveiledning gjennom samtaler med veileder og 

kartleggingsskjematikk. 

- Jobbsøking. Våre deltakere får tilbud om bistand og veiledning i arbeidssøking, intervjutrening, og 

CV- og søknadsskriving. 

 

I våre lokaler har vi gode undervisnings- og studieforhold med tilgang på relevant faglitteratur og teknisk 

utstyr. Det er også gode muligheter for tilrettelegging ved behov. Vi har et bibliotek med relevant 

faglitteratur og pensumlitteratur til utdanning innen både helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Vi 

kan også skaffe til veie annen litteratur som kan føre til kompetanseheving for deltakeren. 

 

I vår AFT avdeling har vi et stort fokus på at deltakere skal jobbe i ekstern arbeidstrening, og stiller dette 

som et krav innen 4 måneder av tiltaksløpet jf. avtalen med NAV Tiltak. I 2018 har vi hatt arbeidstrening i 

ordinære virksomheter som barnehager (2 stk), boliger for mennesker med en utviklingshemming (3 stk), 

bokhandel, et omsorgssenter, et eldresenter, Hjelpemiddellageret, Miljøpartiet de Grønne og Søndre Aas 

gård og miljøsenter. 
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Tilfredshetsundersøkelsen  

Alle deltakere blir oppfordret til å fylle ut en tilfredshetsundersøkelse før de slutter hos oss. Denne gir oss 

informasjon om hvor tilfredse de har vært med tiltaksløpet i sin helhet og hva vi eventuelt kan forbedre. Vi 

hadde gode resultater i undersøkelsen i 2018. Men vi fikk tilbakemeldinger på at det kunne være ønskelig 

med mer informasjon i oppstarten av tiltaket, samt bedre informasjon fra NAV før tiltaket startet. Alle svarer 

ja til at de er tilfredse med tjenestene de har fått ved Nordpolen Industrier og har opplevd å få en bedre 

livskvalitet. 

 

 

 

Arbeidsmiljø/Sosiale tiltak 

Å ha et godt arbeidsmiljø i avdelingen er viktig for oss, og våre veiledere har stort fokus på å skape og 

opprettholde gode relasjoner innad og utad. Vi har felles lunsj daglig og prøver å skape et eierskap til 

arbeidsplassen. AFT deltakerne har også vært med på turer og arrangement som miljøarbeidere i VTA 

avdelingen. På avdelingen har vi to faste sosiale arrangementer; sommer- og julelunsj. I 2018 hadde vi en 

hyggelig sommerlunsj på vakre Grefsenkollen. I desember avsluttet vi arbeidsåret med julelunsj på 

Hadeland glassverk hvor vi også fikk omvisning i glasshuset. Noen deltakere fikk også muligheten til å 

besøke Utdanningsmessa. Disse aktivitetene bidrar til å øke trivsel på arbeidsplassen. 

 

 

 

 
 

Fra Utdanningsmessa 2018 

 

 

 

Videre planer 

Vi legger bak oss et spennende år med mange utfordringer, spesielt med tanke på stor gjennomstrømming. 

Noe som også har gitt oss lærdom og erfaring. Vi har vist at vi kan tilpasse oss endringer og likevel ha et 

stort fokus på deltakerne. På AFT avdelingen jobber vi etter en Årsplan hvor rutiner, faglig innhold og 

utvikling, samt arbeidsmiljø er sentrale punkter. Fokusområder vi skal jobbe med er vurdert med 

utgangspunkt i tilbakemeldinger fra deltakere og samarbeidspartnere. 
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Vi fortsetter i det gode drivet og i 2019 vil vi særlig satse mer på: 

Økt kompetanse. 

- For deltakeren: Utvikle og forbedre kurstilbudet, rekruttere flere deltakere til å ta formell utdanning. 

- For ordinært ansatte: Flere veiledere sertifiseres i Løft («Klart jeg kan»), øke bruken av 

basiskompetansekartlegging, øke bruken av karriereveiledning, praktisere kollegaveiledning oftere 

og anvende SE i større grad. 

 

Faglig samarbeid på tvers av avdelingene. 

Vi ønsker å ha et team rundt fagarbeidet generelt i bedriften for å kunne bistå hverandre i faglig utvikling og 

utfordringer. Fagansvarlig på AFT og VTA har ansvar for det faglige innholdet i bedriften. Områder vi 

kommer til å samarbeide mest om i 2019 blir: 

- Skaffe flere eksterne arbeidstreningsarenaer som kan gi jobb etterpå. 

- Faglig innhold og struktur. 

- Å overvåke resultatene vi oppnår av tjenesteytelsen. 

- Oppfølging av individuelle planer. 

- Bedriftsbesøk. 

- Helhetlig utvikling og læring for deltakerne; sette opp kurskalende, utvikle og lage kurs. 

 

 

 

 

      
 

På Søndre Aas gård og miljøsenter på Holmlia. Her har vi et samarbeid om arbeidstrening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

Om avdelingen 

VTA-tiltaket tilbys personer som er uføretrygdet og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med 

arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom 

tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. VTA-tiltaket er ikke 

tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre 

arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.  

 

Nordpolen Industrier er godkjent med 26 VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid). Vi hadde 25 VTA-plasser 

frem til 1. november 2018, hvor vi fikk én ny plass. Av de 26 VTA-ansatte hos oss er 65 % kvinner og 35 % 

menn, og gjennomsnittlig alder er på 35 år.  

 

Alle VTA-plassene er fylt opp, og ventelistene er lange. Det er nå 7 personer på vår venteliste. 3 personer 

jobber i vår Aktivitetsavdeling og har en betalingsordning kun via bydelen. Vi har 1 lærekandidat i Salg og 

service-faget. Våre ansatte og tiltaksdeltakere kommer fra hele Oslo og er godt spredt over byen og i 

bydelene. 

 

Det ble avholdt 2 medarbeidersamtaler med alle VTA-ansatte i 2018, samt minimum 2 oppfølgingssamtaler. 

På den ene medarbeidersamtalen er det 2 arbeidsledere med. Årsrapport skrives på alle innen utgangen av 

januar. Alle VTA-ansatte har sin egen handlingsplan, Min plan. Denne justeres gjennom året. Vi har hatt et 

fokus på målene som de ansatte har i sine handlingsplaner og at disse blir fulgt opp på en god måte. Arbeid 

er viktig for alles utvikling og trivsel, og dermed deres livskvalitet. Vi opplever at vi har et godt samarbeid 

med foresatte og boliger.  

 

Vi følger kravspesifikasjonen og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. 

 

Vår VTA-avdeling består av 4 mindre avdelinger: «Mat & mer», «Pakket & klart», «Aktivitetsavdelingen» 

og vår interne kantine. Vi har 6 arbeidsledere ved VTA-avdelingen. 

I 2018 har det vært følgende antall ansatte i hver avdeling: 

Pakket & klart:   15 VTA-ansatte + 3 arbeidsledere (100 % stillinger) 

Mat & mer:   9 VTA-ansatte + 1 arbeidsleder (100 % stilling) 

Kantina:   2 VTA-ansatte + 1 arbeidsleder (60 % stilling)  

Aktivitetsavdelingen:  3 deltakere + 1 arbeidsleder (60 % stilling) 

 

Vår interne kantine er IK Mat godkjent og ble resertifisert 18.04.18. 

 

VTA-avdelingen 
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Aktivitetsavdelingen 

Bakgrunnen for denne avdelingen var å lage et tilbud for de VTA-ansatte som har fått redusert sin 

arbeidsevne primært på grunn av alder eller demens. Her tilbys enkle arbeidsoppgaver med mindre krav til 

produktivitet i rolige omgivelser, hvor deltakerne jobber etter evne og dagsform. Arbeidsoppgaver og 

aktiviteter er tilpasset den enkeltes forutsetninger, behov og ressurser. Denne avdelingen jobber med 

pakkeoppdrag og utsendelser. De som jobber i denne avdelingen, har kun bydelsfinansiering. 

 

 

Arbeidsmiljø, brukerundersøkelsen for VTA 2018 

Resultater etter den årlige brukerundersøkelsen med alle VTA-ansatte: 

Under spørsmålet om det er tunge løft på jobben, svarer 46 % ja og 32 % delvis. Vi har rutiner for å hjelpe 

hverandre med bæring (to personer løfter sammen), bruke hjelpemidler som trillebord ol., men dette bør vi 

absolutt ta en ny gjennomgang av. Ellers svarer 90 % at de har nok hjelpemidler.  

 

Under spørsmålet «Jeg vet hvilke mål som står i handlingsplanen min» svarer 48 % ja og 27 % delvis. Dette 

tallet ønsker vi å øke, og setter et større fokus på målarbeid fremover. 

55 % ønsker seg flere sosiale arrangementer og 56 % ønsker seg flere kurs på jobben.  

Kun 55 % oppgir at de benytter seg av tilbudet om yoga. Her har vi en motivasjonsprosess foran oss. 

82 % svarer ja eller delvis til at de får være med på å bestemme og forandre ting på jobben. Det er et ok 

resultat, men grunnleggende i vår metodikk, og derfor noe vi skal jobbe for å øke resultatet av.  

 

Under «Jeg får nok hjelp og opplæring i mine arbeidsoppgaver» svarer 100 % ja.  

 

Arbeidsoppdrag/produksjon                                                                                                    

I vår VTA-avdeling jobber vi med pakking, utsendelser og nettbutikker. Vi jobber med «Eplehøst», vår egen 

eplemostproduksjon, og plukker epler i Oslos hager om høsten. Vår IK Mat-godkjente kantine er en 

arbeidsstasjon hvor vi produserer matpakker til skoler og produksjon av egne produkter. I tillegg serveres 

det lunsj til de ansatte hver dag, samt frukt på ettermiddagene. Vi har en fast gruppe med 

kantineproduksjonsarbeidere. Videre har vi honningproduksjon og våre fire bikuber er plassert på taket av 

garasjeanlegget vårt her i Sinsenveien og på Årvoll gård. Vår honning heter «Bifolk», og selges på 

julemarkedet vårt og til bedrifter som gir det i julegave til deres ansatte. 

 

       
Et innblikk i årets buttonsproduksjon 
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De viktigste oppdragene våre i 2018 var følgende: 

 

Buttons: 

Buttonsavdelingen består av en fast gruppe VTA-ansatte. Det er mange hasteoppdrag, noe som fører til høy 

effektivitet. Arbeidet utføres med stor nøyaktighet, veldig mye glede og høy mestringsfølelse.  

En av våre VTA-ansatte jobber i bildebehandlingsprogrammet Adobe Illustrator med design.  

 

Av kunder har vi alt fra større arrangører, kampanjer og festivaler til små universitetskor og utdrikningslag, 

og politiske partier. Vi har laget buttons til flinke barn som har vært hos tannlegen (Tannhelsetjenesten). Av 

kunder kan vi nevne Rema 1000, Norway cup og Skeiv verden. 

 

 

Nettbutikker:  

Nordpolen Industrier er en profesjonell leverandør av tjenester innenfor lagring, pakking, ordrebehandling 

og ekspedisjon. Vi har etter hvert opparbeidet oss god kompetanse på nettbutikker. 

 

I november 2017 inngikk vi et samarbeid med Oliviers & co, der vi fikk ansvar for å drifte deres nettbutikk. 

Vi håndterer alle ledd i nettbutikken, fra mottak av varer, lagerbeholdning, pakking av produkter og 

utsendelse samt kundeservice. På en måned sender vi ut omtrent 150 leveranser med deilige produkter. 

Oliviers & co har sin opprinnelse fra Frankrike, og driver i hovedsak med olivenoljer av ypperste kvalitet. 

De har et velassortert sortiment, med omtrent 100 ulike produkter - alt fra olivenoljer til pasta og krydder. Vi 

har et team bestående av fem av våre VTA-ansatte som jobber fast for nettbutikken. De pakker inn varer i 

silkepapir og bobleplast, og videre i pappesker som sendes til kunden. Noen perioder av året er mer hektiske 

enn andre, og rundt juletider er det særlig stor pågang. Da settes enda flere av våre ansatte i sving, og jobber 

med alt i fra påfyll av varer til klargjøring av gaveesker. Det er et stort og komplekst arbeidsoppdrag, men vi 

er veldig glade for vårt samarbeid med Oliviers & co.   

 

For Lab Pharma sender vi ut ulike kosttilskudd. Vi sørger for at varene står trygt på vårt lager og vi 

håndterer ordrebehandling, pakking, returbehandling og ekspedisjon, slik at kunden kan holde fokus på salg. 

 

 

Bifolk: 

Bifolk er navnet på vår honningproduksjon. Vi har to biesamfunn på taket av garasjanlegget vårt her i 

Sinsenveien, samt to biesamfunn på Årvoll gård. Birøkting gir gode arbeidsoppgaver for Nordpolen 

Industrier. I tillegg til den ukentlige birøktingen gir dette oppgaver som å tappe honning, vaske glass, 

etikettere og selge ferdig produkt. Dinamo Kommunikasjon har designet etiketten vår. Vi selger disse på 

stands/markeder, samt i våre julegaver. Etterspørselen har vært langt større enn produksjonen. Vi anser dette 

produktet som viktig i vår markedsføring.  
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Eplehøst: 

Vi besøkte mange flotte hager gjennom sesongen. Et høydepunkt var å få plukke epletrærne i hagen til Villa 

Stenersen på Vinderen i Oslo. Her fikk vi også en omvisning i dette flotte og spesielle huset, og fikk se 

utstillingen «Le Corbusier ved havet». Vi plukket mange tusen kasser med stort sett søte og gode epler. 

Eplemosten vår viste seg å være populær. Forespørselen var vanskelig å møte, så vi klarte ikke levere til alle 

som ville ha. Vi må plukke enda flere epler neste år! 

 

 

     
 

Fra epleplukking på Villa Stenersen, og flasker med vår egenplukkede og -produserte «Eplehøst». 

 

I 2018 startet vi et hyggelig samarbeid med Lovløs. De kaller seg «et slags bryggeri», startet med fem liter i 

en kjellerbod på Tøyen og leverer nå «ekte digg norsk cider til alle som vil ha». Vi plukket Osloepler for Lovløs, 

som de brukte til å lage sin eplecider som heter «Ring 3». Et gøyalt samarbeid som vi håper kan fortsette. 

 

Foreningen Les:  

Foreningen Les formidler litteratur til barn og ungdom. Hvert år sender vi ut bøker for dem til landets skoler. 

Vi sender ut «TXT» og «Faktafyk» til ungdomsskoler, «Rein tekst» til videregående skoler og «Tid for ti» 

til barneskoler, samt en del mindre forsendelser. Utsendelsene foregår i januar, august og november. Alle 

avdelingene på VTA bistår i pakkingen. Vi har 3 pakkestasjoner med 3-5 VTA ansatte og arbeidsleder på 

hver stasjon. Totalt i 2018 fikk vi inn 87 paller med bøker og sendte ut til 2600 skoler.  

 

Årvoll gård: Kafé og konserter: 

Årvoll gård er et kulturelt og sosialt treffsted i bydel Bjerke. I tillegg til dyr, parsellhager, smykke- og 

strikkeverksted i hyggelige gamle bygninger, har de også en kafé som holder åpen på dagtid. Fra januar-juli 

driftet Nordpolen Industrier denne kafèen på Årvoll gård. I kaféen serverte vi kaffe, vafler og rundstykker. 

Vi solgte også egne produkter, samt stearinlys som produseres på Ragna Ringdals dagsenter. Dessverre var 

lønnsomheten for lav til at vi kunne fortsette å drive kaféen. Vi hadde likevel en avtale med Årvoll gård om 

å servere under deres konserter. På høsten serverte vi under flere store konserter, blant annet Odd Nordstoga 

og Trine Rein. 
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Tang (spiselig tang): 

The Northern Company forhandler viltvoksende tang, omhyggelig innhøstet for hånd, fra sertifiserte rene 

vann. Tangen er tørket, pakket og transportert med minimal belastning for miljøet. Tang er en unik råvare 

fra havet. Den har vært brukt som mat i århundrer i de fleste kystnasjoner og er en naturlig kilde til 

mineraler, vitaminer og sunne fettstoffer. 

The Northern Company selger tang fra Island og Norge på butikker som Funky Fresh Food, Helios på 

Mathallen Vulkan og Røtter, samt på restaurantene Maemo og Arakataka.  

 

De kan også kjøpes gjennom nettbutikken, som vi på Nordpolen Industrier administrerer. 

Vi pakker og selger ulike typer tang ved navn «Søl», «Dryss», «Salt», «Vingetang», «Sukkertang», 

«Fingertang» og «Purpurhinde», samt gaveesker med produkter og oppskrifter. Vi tar imot bestillinger, 

pakker i poser og bokser, samt kjører ut varer.  

 

 
Noe av utvalget innenfor spiselig tang. 

 

 

Bjølsen skole: 

Vi smører og leverer matpakker til elevene på Bjølsen skole fast 4 dager i uka. Vi har en fast smøregruppe i 

vår kantine, som er blitt eksperter på oppdraget. Det er et veldig fint arbeidsoppdrag for oss. 

 

 

Diverse pakking og produksjon for næringslivet. 

Vi utfører det aller meste innenfor pakking, sortering, montering, falsing osv. Av faster oppdrag gjennom 

året kan vi nevne utsendelse av Brageprisen, goodiebags til konferanser, laget menyer for restauranter, 

pakking for Essity, Kirkens Nødhjelp og Verdens barn. 

 

 

Julegaver: Salg av egne produkter. 

Vi lager kasser eller poser med deilige egenproduserte produkter. Vi selger denne primært som firmagave, 

som bedrifter gir til sine ansatte til jul. Vi får tilbakemelding på at å motta slike kasser sprer mye glede. 

Dersom en bedrift kjøper flere enn 20 kasser/poser kommer vi ut med et team og leverer selv til de ansatte. 

Det er også mange privatpersoner som kjøper julegaver av oss. Av produkter har vi «Eplehøst», «Bifolk» 

honning, syltetøy, biscotti, stearinlys dryppet på Ragna Ringdals Dagsenter, Pukka te og tennbriketter. I år 
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solgte vi julegaver til mange store og fine bedrifter. Blant annet leverte vi tradisjonen tro julegaver til 

Snøhetta. 

 

 
 

Julekassa vår med egenprodusert innhold -en gave med mye personlighet 😊 

 

I år solgte vi mange av våre egne produkter på julemarkedet vårt i desember. 

 

 

Kosthold og helse 

Vi har fokus på kosthold og helse. Vi har daglig trim i 20 minutter, som er et tilbud til alle ansatte. To faste 

dager i uka går vi tur i nærområdet, uansett vær og vind. Vi har yoga med instruktør fire ganger i året.  

 

 

Bedriftsbesøk  

Gjennom vårt samarbeid med «Helt med»-prosjektet har vi ved flere anledninger besøkt dem i deres lokaler 

på Torshov. Vi har besøkt arbeidsmarkedsbedriften Viapartner i Kristiansand. Vi har hatt besøk av og 

omvisning for mange bydeler, boliger og skoler i våre lokaler. 

 

 

VTA i ordinære bedrifter.                    

Vi jobber for at våre VTA-ansatte alltid skal ha muligheten til å jobbe i ordinære bedrifter. Vi leter etter 

muligheter sammen, skaffer informasjon de behøver og tilrettelegger der det trengs. 

I 2018 hadde vi VTA-ansatte på følgende faste arbeidsavtaler med bedrifter i nærområdet:  

• Sagene Brannstasjon: Her jobber en av våre VTA-ansatte hver fredag med vask og rengjøring av 

biler. Dette har han gjort i 16 år og blir satt stor pris på av brannstasjonen.  

• Datek: To av våre VTA-ansatte jobber fast hos Datek i Sinsenveien, hvor de jobber med å rydde i 

kabler og ledninger, samt annet forefallende. 

• Coop Extra Storo: To VTA-ansatte jobber på Coop Extra Storo med å fylle varer i hyllene og rydde 

panteflasker.  

• Café Ferro Montanus: En av våre VTA-ansatte har jobbet på Cafè Ferro Montanus på Sandaker én 

dag i uka. Hans arbeidsoppgaver har bestått i servering og tørke bordene.                                                                                
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«Helt med» prosjektet: 

Vi har i 2018 startet et samarbeid med Sor (Samordningsrådet) og dere prosjekt «Helt med». Dette 

prosjektet jobber for inkludering av personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. De tilbyr 

oppfølging og bistand for at mennesker med en uføretrygd (VTA ansatte) kan få en fast jobb ved ordinære 

bedrifter. Vi har hatt flere møter med de ansatte hos Sor, og vi har fått konseptet og mulighetene presentert 

for våre VTA-ansatte. Fire personer har også vært på en samtale/et intervju hos «Helt med». 

 

 

 
 

En inspirert gjeng etter første presentasjon av «Helt med». 

 

 

Kurs og kompetanse 

Vi er opptatt av kompetanseheving i vår VTA-avdeling. Vi har stadig opplæring i nye arbeidsoppdrag og 

oppgaver. Alle VTA-ansatte har sin egen handlingsplan, Min plan, hvor fokuset på målarbeidet er 

kompetanseheving og utvikling. 

 

Kurs som har vært gjennomført i VTA-avdelingen i 2018 er: 

1) Helse og kosthold. 

2) Løft-kurs. 

3) IK Mat kurs. 
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Årets viktigste frokost                                                                                                     

Vi deltok på «Årets viktigste frokost»; et arrangement for å fortelle politikere om vårt krav om 2 000 nye 

tilrettelagte jobber i inneværende storingsperiode. De VTA-ansatte i vekst- og attføringsbedriftene over hele 

landet inviterte hver sin politiker til en frokost. Denne ble avholdt samtidig over hele landet. Vi inviterte 

medlemmer av Arbeids- og sosialkomiteen, og spiste frokost med dem på Eidsvolls plass foran Stortinget.  

Frokosten var arrangert av ASVL (Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter). Frokosten var 

vellykket, men vi skal fortsette å jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser. Det ble innvilget 700 nye plasser 

i statsbudsjettet, men det er enda mange arbeidsføre som ikke har et dagtilbud! 

 

    
       Erling holder en flott appell…          … som Margret Hagerup (H) siterer på talerstolen etterpå. 

 

 

    
Teamet fra Nordpolen Industrier klare for Årets viktigste frokost. 
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Julemarked                                                                                                     

Julemarkedet vårt var så vellykket! 💚 Dette ble holdt i egne lokaler i desember. Vi inviterte 

samarbeidspartnere, politikere, kunder, boliger og foreldre. Vi fikk mange fine og blide gjester på besøk. 

Samme dag hadde vi et hyggelig møte med flere fra Arbeids- og sosialkomiteen, hvor vi diskuterte 

fremtiden for tilrettelagte arbeidsplasser. De ble også med på julemarkedet.  

 

Det var hyggelig og viktig for oss å få vist frem arbeidsplassen vår, og stas å selge produktene vi har jobbet 

med gjennom høsten. Dette blir en tradisjon! 

 

    
Stolte ansatte på julemarkedet vårt 

 

 

 

Videre planer 

Det har vært et fint år for VTA-avdelingen på Nordpolen Industrier. Noen har sluttet og det er alltid trist. 

Men så har også noen nye startet, og det er hyggelig. Aktivitetsavdelingen og VTA-avdelingen går godt 

sammen, og samarbeidet mellom avdelingene fungerer bra og er naturlig. I 2019 ønsker vi å øke fokuset på 

det faglige innholdet i avdelingen. En av arbeidslederne vil overta som fagansvarlig for avdelingen fra 

01.01.19. Det kommer en ny kravspesifikasjon fra NAV, og vi vil jobbe med å imøtekomme dennes krav.  

 

Vi vil ha fokus følgende temaer i 2019: 

- Å tilby et mer helhetlig tilbud for VTA ansatte. 

- Imøtekomme nye krav i kravspesifikasjonen som kommer i 2019. 

- Kompetanseheving av de ordinært ansatte i avdelingen. 

- Målarbeid. 

- Bedre kurstilbud for VTA-ansatte. 

- Flere VTA-ansatte ut i ordinært arbeidsmarked. 

- Større faglig samarbeid på tvers av avdelingene. 
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Personalet  

Våre ordinært ansatte/personalgruppa på Nordpolen Industrier AS: 

Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt de enkelte tiltakene. Nordpolen Industrier er kjent for å 

ha et trygt, godt og inkluderende miljø.  

Nordpolen Industrier er opptatt av å styrke og utvikle bedriftens kompetanse. Vi følger en 

kompetanseutviklingsplan. Vår kompetanse består både av formell teoretisk utdannelse og realkompetanse. 

 

 

Ordinært ansatte sin kompetanse, 2018: 

 

Marit Beverfjord 

Fagansvarlig AFT og 

veileder 
(eQuass, prosjektansvarlig, 

verneombud og varatillitsvalgt) 

 

Hilde Evang Larsen 

Arbeidsleder VTA 

(Some-gruppa og sekretær 

FLT) 

 

 

Liv Kristin Seglem 

Arbeidsleder VTA, 

prosjektleder og 

kantina 

 

 

Annika Røsvik 

Arbeidsleder VTA 

 

 

 

Grunnfag, førebyggande 

miljøarbeid for barn og 

unge (tverrfaglig).  

 

2 årig pedagogisk 

utdanning. 

 

Videreutdanning fra 

universitet og høyskole: 

Personalpsykologi, 

prosjektledelse, coaching, 

delmaster i 

karriereveiledning. 

 

Erfaring fra arbeid som 

miljøterapeut og leder i 

bolig, samt attføringsleder 

og nestleder ved 

Nordpolen. 

Bachelor i 

spesialpedagogikk. 

 

Bachelor i optometri. 

 

Årsstudium i ergoterapi. 

 

Erfaring fra Nordvoll skole. 

 

Utdannet ergoterapeut. 

Etterutdannelse i ledelse. 

 

Selvstendig 

næringsdrivende i 10 år, 

drevet møbel- og 

interiørbutikk. 

 

Erfaring fra arbeid i 

administrasjonen til 

Frogner bydel. 

 

Jobbet innen shipping. 

 

Helsefagarbeider, 1. året. 

Inspirerende coach-

utdanning. 

Lær-å-lære instruktør. 

Helse- og helhetsterapi. 

NLP. 

 

Emner innen service og 

kvalitetsledelse, 

personalledelse og 

arbeids- og 

organisasjonspsykologi. 

 

Erfaring fra arbeid som 

miljøarbeider med 

flyktninger og lærer på 

voksenopplæring. 

Støttekontakt i 5 år for 

CP/rullestolbruker. 

Assistent på kulturgruppe 

(autisme, blinde, 

trafikkskadde). 

 

 

 

Administrasjon 
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Emma Granli 

Veileder AFT  

(Hovedtillitsvalgt og Some-

gruppa) 

  

 

Ketil Blix-Nilsen 

Arbeidsleder 

Aktivitetsavdelingen 

 

 

 

Kenan Hadzijusufovic 

Arbeidsleder VTA 

(Lærekandidater Salg og 

service, Utekontakt, ansattes 

representant i styret) 

 

Rune Kristiansen 

Arbeidsleder VTA 

(Lærekandidater Lager og 

logistikk) 

 

 

Sosionom med 

fordypningsemne i 

coaching. 

 

Årstudium i psykologi. 

 

Erfaring i arbeid med 

psykiatri ved Ahus; 

Sikkerhetspsykiatrisk 

avdeling. 

 

Første året av 

sykepleiestudiet. 

 

Diverse enkeltemner fra 

universitetet. 

 

Erfaring fra 

demensavdeling. 

 

Bachelor i historie. 

 

Emne i 

arbeidslivspedagogikk og 

organisasjonslæring. 

 

Erfaring fra arbeid i bolig 

for ungdom med en 

utviklingshemming. 

 

Vaktansvarlig i 

dagligvarebutikk, med 

lederansvar. 

 

Sterk realkompetanse 

opparbeidet gjennom 

arbeid med mennesker 

med utviklingshemning 

siden 1982. 

 

Erfaring fra 

transportbransjen. 

 

 

 

 

 

Aina Berge 

Nestleder  

  

 

Ragnhild Næss 

Daglig leder 

 

 

Utdannet bedriftspedagog. 

 

Utdanning innenfor 

psykologi, 

spesialpedagogikk, 

prosjekt,- , endrings- og 

personalledelse. 

 

Fag i digital markedsføring. 

 

Erfaring fra markedsføring 

og ledelse; 10 år som 

markedssjef i kommersiell 

bedrift. 

 

Utdannet vernepleier. 

 

Videreutdanning i 

administrasjon, ledelse og 

økonomi. 

 

Erfaring i arbeid som 

miljøterapeut, boleder og 

avdelingsleder. 
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Kompetanseheving  

Vi har i dag en personalgruppe med god variasjon og mye realkompetanse, men vi har fokus på opplæring 

som gir formell kompetanse og faglig påfyll.  

     

Kurs/utdanning for ordinært ansatte i 2018: 

 

1. Løft metodikken. For å holde oss faglig oppdatert og kunne jobbe bedre med hovedmetodikken vår 

i arbeidshverdagen, deltok vi på et todagers Løft kurs i regi av Løft-instituttet ved Gro Johnsrud 

Langslet. Fagansvarlig på AFT og fagansvarlig på VTA deltok på dette kurset.  

 

2. Karriereveiledning. Vi ønsket å videreutvikle vår kompetanse innenfor karriereveiledning, som er 

et viktig verktøy i begge avdelingene våre. Fagansvarlig på AFT og nestleder deltok på 

Karriereveiledningskonferansen i regi av Jobb Aktiv. Her var temaer karriereveiledning i praksis, 

hvordan ansvarliggjøre personene du hjelper, karriereveiledning for flyktninger, tverrkulturell 

veiledning, SE metodikk og karriereveiledning og i en digital verden. 

 

Fagansvarlig på AFT startet i august på studiet Karriereveiledning på Høyskolen i Lillehammer, som 

inngår i masterstudiet.  

 

3. Økt faglighet på diagnoser. To arbeidsledere VTA deltok på kurs om Fragilt X-syndrom på 

Frambu. Frambu er et kompetansesenter for sjeldne diagnoser, og holder til på Siggerud utenfor 

Oslo. 

4. Sluttrapporter -hva krever NAV? To veiledere i AFT og en arbeidsleder for VTA deltok på dette 

kurset, i regi av ASVL. Kurset handler om hvordan vi sikrer at rapportene svarer på bestillingene fra 

NAV, at de gjenspeiler at det er gjort et godt kvalitetsmessig arbeid i tiltaket, samt inkludering og 

kulturforståelse. 

 

5. «Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid». Arbeid & inkludering arrangerte et 

grunnleggende innføringskurs i lettere psykiske lidelser i samarbeid med klinisk arbeidspsykolog 

Stian Midtgård. Fagansvarlige i hver avdeling og nestleder deltok på dette todagers seminaret i 

Trondheim i desember.  

 

6. Digital markedsføring og sosiale medier. Vi ønsker å øke fokuset vårt på dette, og vi ønsket mer 

kompetanse på faget. Nestleder tok kurset «Digital markedsføring» gjennom FLT på Høyskolen 

Kristiania. Den digitale kompetanser består i å forstå hva du skal gjøre, vite hvordan du skal 

gjennomføre det og beskrive hvorfor tiltakene er gode. Videre er temaer web marketing mix, digital 

økonomi og forretningsmodeller, nettverkseffekter, kartlegging av markedet og verktøy du kan 

bruke.  

Vi deltok også på ASVL sitt kurs «Bli synlig på nett og i sosiale medier». 

 

7. Fagkonferanse for VTA-avdelingen i Bergen. Alle arbeidslederne i VTA-avdelingen deltok på Sor 

sin konferanse «Noe å stå opp til». Temaet for konferansen var gode og meningsfulle liv for personer 
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med en utviklingshemming. Den handler om å gi arbeid til alle, å skape uvanlige jobber i vanlige 

bedrifter, om å leve med autisme, ungdom med ulike funksjonsnivå, hva er det gode liv, mitt 

drømmepersonale, mål og muligheter i vekstbedrifter, styrking av VTA tiltaket og økt livskvalitet og 

inkludering. 

 

8. Diverse konferanser: Vi vil holde oss oppdatert på fag, samt hva som skjer i bransjen vår, og har 

derfor deltatt på følgende konferanser i 2018, alle i regi av ASVL: 

 

o ASVL Øst seminar på Leangkollen i Asker; nestleder. 

o Høstkonferanse i regi av ASVL på Hotel Bristol; en arbeidsleder VTA, daglig leder og 

nestleder. 

o Styreminar på Linne hotell. 

o «Arbeidsgiverjuss» i regi av ASVL; nestleder. 

o «Databehandleravtalen» - informasjonsdag hos NAV Tiltak; daglig leder og nestleder. 

 

 
VTA-avdelingens personale på fagkonferanse i Bergen. 

 

Fagtimen 

Vi ønsker kontinuerlig å utvikle oss og heve kompetansen vår på områder spesielt av interesse for 

Nordpolen Industrier. Samt å dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring. Fagtimen betyr at alle i 

personalgruppa får 1 studiedag i året, hvor de på påfølgende ledermøte legger frem et foredrag om på 

forhånd valgt og godkjent tema. Dersom man har vært på et seminar eller konferanser, kan det være ønskelig 

at man bruker fagtimen til å legge frem herfra. Da får man 2 timer til å forberede seg hjemme. 

 

 

Klager og avvik  

Nordpolen Industrier har skrevet 15 avviksmeldinger i løpet av 2018, og ikke mottatt noen klager. Dette er 

en reduksjon på avviksmeldinger på 53 %. Vi har fokus et gjennom året på å skrive ned avvik når de 

inntreffer, for å lettere kunne sette inn tiltak og forbedre oss. Avviksmeldinger (og eventuelle klager) blir 

fortløpende behandlet, og det settes inn tiltak ved behov. Det er for 2018 ikke rapportert inn noen skader på 

arbeidsplassen. 
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Oppdrag og omsetning 

Arbeidsoppgavene i 2018 har variert som tidligere år. Hovedoppgavene i VTA-avdelingene gjennom året 

har vært pakking og utsendelser for nettbutikker, samt produksjon av buttons som har vært økende gjennom 

året. Vi har produsert vår egen honning. Denne har vi solgt enkeltvis og sammen med andre produkter i vår 

Nordpolenkasse. Vi har plukket epler og solgt «Eplehøst».  

 

Vi har fokus på ekstern arbeidspraksis. Vi ønsker å være tettere på samfunnet for å minke avstanden mellom 

oss og andre bedrifter i samfunnet. Vi ønsker å være fleksible, synlige og samfunnsengasjerte. Fortjenesten 

når VTA-ansatte er i eksterne bedrifter er lavere enn ved våre andre oppdrag, men det gir en stor stolthet for 

den enkelte ansatte.  

 

Sammenlignet med 2017, har vi hatt en økt omsetning på 38 %. Dette er et resultat vi er godt fornøyd med. 

 

 

Arbeidsmiljø 

Det er (per 31.12.18) 10 ordinært ansatte ved bedriften, hvorav en har en 60 % stilling. Av disse er det 7 

damer og 3 menn. Vi har vikar i 40 % av den ene stillingen, samt en vikar som jobber 2 dager i uka i 

kantina. 

 

Vi har fellesmøte hver mandag morgen, hvor vi går igjennom hva som skal skje utover uka. Vi har et 

fagmøte for personalgruppa hver onsdag morgen, hvor agendaen er faglig utfordringer/case. Vi avholder 

ledermøter med hele personalgruppa hver 14. dag. I tillegg kommer evalueringsmøter. Alle VTA-ansatte 

deltar på et morgenmøte hver mandag sammen med arbeidsledere. Her informeres det om ukas 

arbeidsoppdrag og annet av interesse for de ansatte. Dette er et diskusjonsforum hvor alle kommer med sine 

innspill og ønsker etc. Vi går gjennom de ansattes plikter og rettigheter, samt miljøreglene.  

 

I 2018 har det totale sykefraværet for de ordinært ansatte vært 4,8%, og blant de ansatte på VTA tiltaket er 

det totale sykefraværet 3,6 %.   

 

Vi gjennomfører brukerundersøkelser hvert år, og under brukerundersøkelsen 2018 for personalet var 

følgende resultater: 

Under det fysiske arbeidsmiljø er det generelt en høy skår. Men under spørsmålet «Er renholdet godt/er det 

lite støv på jobben» er det en del som svarer negativ (4,18 av 6). Men likevel er resultatet godkjent. 

«Som medarbeider inkluderes jeg når viktige beslutninger skal tas» gir oss det laveste resultatet (3,8 av 6). 

Dette er for øvrig det eneste punktet i hele undersøkelsen som er under 4. Når det gjelder det psykososiale 

arbeidsmiljøet, må det jobbes aktivt videre med team og involvering av ansatte i avgjørelser som angår deres 

avdeling. Være tidligere ute med informasjon om endringer som påvirker deres arbeidssituasjon. 

 

 

Tillitsvalgt/FLT 

Nordpolen Industrier har en hovedtillitsvalgt, som er valgt av de fagorganiserte arbeidstakere ved bedriften. 

8 ordinært ansatte er medlem i FLT. Klubben har i 2018 bestått av 3 medlemmer: Hovedtillitsvalgt, 

nestleder og sekretær. Det gjennomføres drøftingsmøter, klubbmøter og medlemsmøter.  
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Bedriftshelsetjeneste 

Bedriftshelsetjenesten og HMS-arbeidet følges opp gjennom hele året med jevnlige møter. Nordpolen 

Industrier hadde i 2018 en avtale med Arca Bedriftshelsetjeneste om levering av bedriftshelsetjenester.  

Arca Bedriftshelsetjeneste og Nordpolen Industrier har jobbet etter en handlingsplan. Vi har benyttet oss av 

Arcas tjenester i enkeltsaker gjennom året.  

 

IA bedrift 

Nordpolen Industrier er en godkjent IA bedrift. Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre 

arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, samt forebygge og redusere sykefravær. 

 

Utflukter og turer 

Tur til Kristiansand juni 2018. 

Årets tur med VTA-avdelingen og hele personalgruppa gikk i juni 2018 til Kristiansand. Vi besøkte 

vekstbedriften Viapartner. Vi ble tatt godt imot, fikk en spennende omvisning og masse informasjon og 

idéer vi tok med oss tilbake til Oslo. Overnattingen ble lagt til Abra Havn i Dyreparken, og da fikk vi også 

en dag der. Det var veldig populært, og årets høydepunkt for mange. 

 

   
 

    
To dager i Kristiansand; med bedriftsbesøk, Kardemommeby og selveste Kaptein Sabeltann. 
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Tur til Finnerud i Nordmarka november 2018. 

 

Vi ble invitert til Finnerud Aktivitetssenter innerst i Sørkedalen, og hadde en fantastisk dag i vakre marka. 

På Finnerud jobber Oslo Røde Kors for at ulike grupper skal få en tilrettelagt dag med opplevelser i vakre 

omgivelser. Vi gikk rebusløypa, fikk kjøre hest og slede, fikk presentasjon av Finnerud og deilig lunsj. En 

super dag i skogen. Takk til alle frivillige (og daglig leder Jan Briseid) på Finnerud. 

 

 

 

 

 

           
 

 

             
 

Sporty gjeng på Finnerud Aktivitetssenter i november 2018 
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Julebord 2018 

Vi hadde julebordet vårt på Linne hotell. Det var en hyggelig middag med taler, festpyntede kolleger og en 

bugnende julebuffet. Etter middagen var det levende musikk og dans.  

 

       
Styremedlemmer og ansatte hygger seg med julebuffet, julebord og dans på Linne hotell. 

    

 

Julebord er en fin anledning å sette pris på noen som har gjort en ekstra innsats gjennom året som snart er 

forbi. Vi delte ut følgende priser for 2018: 

 

• Årets miljøarbeider måtte deles mellom to personer, da det var umulig å velge mellom to så flinke 

karer.  

o Årets miljøarbeider 1: Yonas, som har det varmeste smilet og et stort hjerte for alle 

mennesker. «Du ser alle med respekt og du er en god motivator».  

o Årets miljøarbeider 2: Menelik, som tar alle utfordringer på strak arm og har stålkontroll på 

arbeidsoppdragene. «Du er en trygg person, en god motivator og ser alle med respekt».  

            Dere bidrar begge til et godt arbeidsmiljø på Nordpolen Industrier. 

 

• Årets beste innsats: Camilla – som har gjort et strålende arbeid hver dag gjennom hele 2018. «Du 

er den fødte selger. Du er så blid og hyggelig mot kundene og gjestene våre, og sørger alltid for 

mersalg». 

 

• Årets medarbeider: Ketil - som entusiastisk sørger for høy trivselsfaktor på jobb og bidrar til 

arbeidsglede. «Du er et prakteksempel på hvordan vi kan utføre jobben vår med verdighet og 

raushet».  
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Nordpolen Industrier har følgende planer og mål for 2019: 

 

1. Imøtekomme kravene i den nye kravspesifikasjonen for VTA-tiltaket fra NAV. 

2. Utvikle anbudskompetanse. 

3. Satse mer på kantinedrift og egne produkter: Vi ønsker å utvikle flere egne produkter, i tillegg til økt 

drift og salg av mat. 

4. Lærekandidat: Fortsette vårt prosjekt med å ha et godt tilbud for lærekandidater og et godt samarbeid 

med Osloskolene. 

5. Skaffe flere kunder og arbeidsoppdrag: Øke sysselsetting. 

6. Kompetanseheving: Etablere nye kurs. 

7. Tverrfaglig samarbeid internt. 

8. Flytte til nye lokaler: Innen utgangen av 2019 skal Nordpolen Industrier flytte til nye lokaler. Blokka 

vi holder til i nå skal rives for å bygge boliger. Flyttingen vil gi oss nye muligheter til å opprette 

kontakter i et nytt nærmiljø. I flytteprosessen er det viktig for oss å være ivaretagende overfor 

deltakere, og opprettholde tilbudet og tjenestene de skal ha til enhver tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planer og mål for 2019 
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Vi setter stor pris på alle våre 

samarbeidspartnere og følgere gjennom 

2018. Dere betyr mye for oss! 

 

 

 
 


