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En glad arbeidsgruppe fra Nordpolen Industrier på SALT Art & music sommer 2021
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OM BEDRIFTEN
Nordpolen Industrier AS
Besøksadresse: Sandakerveien 24 C, 0473 Oslo
Postadresse: Bentsebrugata 20, 0476 Oslo
Tlf: 22 79 58 80
E-post: post@nordpolen.no
Org.nr: 960317114

Eierforhold/tiltaksarrangør
Nordpolen Industrier AS er en inkluderings- og arbeidsmarkedsbedrift. Vi er en samfunnsaktør som driver
med karriereveiledning og jobbformidling, samt at vi produserer egne produkter og utfører arbeidsoppdrag
for næringslivet. Vi tilbyr trygg rekruttering gjennom vårt samarbeid med arbeidsgivere som har gir 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 er eid av Stiftelsen Ragna Ringdals
Dagsenter (52 %) og Oslo kommune (48 %). Bedriften er selvstendig styrt ut fra aksjeloven.

Status for annerledesåret 2021
2021 ble nok et år preget av pandemi. Vi måtte forholde oss til stadige endringer av smittevernsreglement.
Vi har delt bedriften inn i teams, eller kohorter, og slik har vi sikret at alle kan være på jobb, selv om det har
vært reduserte fysiske arbeidstider. Utover året ble vi vaksinert og det ble lettere å fungere sammen på jobb.
Flere av våre deltakere har store deler av året jobbet digitalt. Personalet på Nordpolen har vært kreative og
funnet alternative former for oppfølging i periodene hvor vi ikke har hatt vanlige arbeidsdager. Som resten
av Oslo, har mange ansatte og deltakere hos oss vært smittet av covid. I 2021 hadde bedriften et overskudd
pålydende kr. 133 000,-. Dette er et resultat vi er godt fornøyd med.

Mål & visjon
Vi tilbyr jobb til motiverte mennesker som trenger litt bistand. 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 og ansatte kan få utvikle seg og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte.

Tiltak og tilbud
Vi har 10 AFT-plasser (Arbeidsforberedende trening) og 27 VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid).
AFT er et tilbud for deg som er usikker på dine yrkesmessige ønsker og forutsetninger, og trenger litt
bistand på veien mot en jobb eller en utdanning. VTA er for deg som har en uføretrygd i bunnen og ønsker å
jobbe, lære og utvikle deg videre. I tillegg har vi Aktivitetsavdelingen vår, som er et tilbud til senior VTAansatte som allerede jobber på Nordpolen. Aktivitetsavdelingen er et bydelsfinansiert tilbud.
Nordpolen er også en godkjent lærebedrift. Vi gir ungdommer mulighet til å ta en fagutdannelse kombinert
med tilpasset undervisning i videregående skole. Vi har lærekandidater i salgsfaget og logistikkfaget. I 2021
har vi hatt 4 lærekandidater hos oss.

Miljøvennlig, bærekraftig og kortreist
Nordpolen er en bedrift som er opptatt av bærekraft og bærekraftig produksjon. Av alle nye prosjekter vi
setter i gang, er målet at det skal være bærekraftig. Og om det er mulig også kortreist. Vi har flere
samarbeidspartnere som jobber for bærekraftige løsninger, blant annet Too Good To Go som jobber for å
minimere matsvinn. Vi jobber systematisk for å være en miljøvennlig bedrift. Vi har en grønn profil og har
som bedrift et svært lite fotavtrykk.

Vårt bærekraftige samarbeid med Sagene Bryggeri.
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Samfunnsansvar
Vår viktigste oppgave for samfunnet er sosial bærekraft. Vi sørger for at mennesker er i jobb og aktivitet. Vi
mener at alle kan utføre et arbeid eller ta en utdannelse, om bare tilretteleggingen er riktig. Vi formidler
mennesker til jobb, utdanning og aktivitet. Vi skaper gode og trygge arbeidsplasser for mennesker med
ekstra behov. Slik bidrar vi til at mennesker med en utviklingshemming er synlige i samfunnet vårt.
Gjennom vårt arbeid med lærekandidater, ønsker vi som lærebedrift å bidra til at ungdom og unge voksne
kan ha et alternativ til ordinært fagbrevløp.
Nordpolen har i ti 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. Vi støtter også
organisasjoner i Norge som jobber for rettigheter til mennesker med spesielle behov.

Kvalitetssystem - 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 er sertifisert i henhold til eQuass. Vi ble sertifisert første gang november
2012, resertifisering mars 2015, mars 2017 og mars 2019. Da ble vi godkjent for 3 nye år og ny sertifisering
vil finne sted i begynnelsen av 2022.
eQuass står for European Quality in Social Services 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 vi har implementert i bedriften. Det
skal nå sendes inn en fremdriftsrapport 12 og 24 måneder etter eQuass-sertifiseringen. Denne rapporten må
ta opp temaer som kommenteres av både Nordpolen og revisor. I hovedsak dreier dette seg om informasjon
om prioriteringer og fremdriften i gjennomføringen av forbedrings-forslagene i revisjonsrapporten og andre
forbedringstiltak. En generell kommentar fra revisor på første fremdriftsrapport: «Nordpolen Industrier AS
viser gjennom denne rapporten at dere fortsetter det meget gode arbeidet for å utvikle tjenestene og
bedriften. Jeg ser frem til å motta neste fremdriftsrapport for å høre hva de igangsatte tiltakene fører til og
også hvilke forbedringer bedriften har jobbet med i 2020.» Vi skal sende inn en ny fremdriftsrapport i
slutten av mars 2021.
Daglig leder og eQuass ansvarlig ved Nordpolen Industrier holder seg til enhver tid oppdatert og viderefører
informasjon og kunnskap til øvrige ansatte.
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Metodikk og tverrfaglig samarbeid
Løft-metodikk:
Vi har felles metodikk på våre tiltak på Nordpolen; 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 å gjøre mer av det som fungerer godt. 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. SEmetodikken 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, 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.

Forbedringsprosjekter i 2021
Nordpolen Industrier har hatt følgende forbedringsprosjekter for 2021:
1. BÆREKRAFT.
Vi ønsker å være en bedrift som velger bærekraftige løsninger. Vi ønsker å være en fremoverlent og
innovativ bedrift, og innføre flere bærekraftige aktiviteter eller løsninger ved bedriften. Dette er for å
bidra til miljødugnaden, som vi finner veldig viktig. Videre for å fortsatt være en attraktiv og
relevant bedrift. Prosjektet innebærer å øke kompetanse om bærekraft, produsere og selge
bærekraftige produkter, markedsføre oss som en bærekraftig bedrift og utforske nye arbeidsoppgaver
og se på nye former for samarbeid.
2. DIGITALISERING
Vi ønsker å benytte digitale løsninger ved bedriften. Dette igjen vil føre til økt livskvalitet gjennom
sysselsetting og deltakelse i arbeidslivet. Økt selvbestemmelse gjennom digital opplæring og
arbeidstrening. Økt kompetanse på digitalisering vil øke våre deltakeres muligheter i ordinært
arbeidsliv. Digitalisering vil gjøre bedriften mer effektiv og føre til en større helhet i bedriften, en
felles helhetstanke. Ønsker å bedre kommunikasjonsflyten internt i bedriften. Digitalisering er
nødvendig for å følge med i tiden og holde oss attraktive. Vi skal fortsette med å være et foretrukket
arbeidssted og samarbeidspartner.
3

3. FLERE VTA I EKSTERNT ARBEID.
Vi ønsker at flere av VTA-ansatte ved Nordpolen skal få muligheten til å jobbe i ordinært arbeidsliv.
Gjennom informasjon, jobbmatch, kurs, intervjutrening og arbeidstrening finner vi sammen frem til
egnede arbeidsplasser og oppgaver. En av våre arbeidsveiledere har ansvar for dette ved Nordpolen,
og gjennom SE-metodikk er målet at flere skal jobbe i eksterne bedrifter.

Suksessmål for 2021
Nordpolen Industrier har suksessmål vi jobber 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 mål i forhold til arbeidsoppdrag.
1: Innfri målene i avtalen med NAV Tiltak; øke formidlingsresultater for AFT-avdelingen:
Vi jobber hele tiden etter å nå målene i samarbeidsavtalen vår med NAV. I avtalen er resultatmålet at 50 % av
AFT-deltakere ut i arbeid eller utdanning. Formidlingsresultat for 2021 ble 38 % fordelt slik: 2 deltakere fikk
jobb, 3 deltakere startet utdanning, 2 til andre aktive tiltak i samråd med NAV, 2 flyttet og 4 forverret helse
(hvorav 1 søker ufør). Selv om ikke resultatet innfridde, har vi jobbet godt gjennom året. Når vi har så få
deltakere, kan det fort bli store utslag når for eksempel flere flytter ut av Oslo.
2: EQuass sertifisert bedrift:
Nordpolen Industrier skal til enhver tid være en eQuass sertifisert bedrift. Vi ble sertifisert for tre nye år i mars
2019. Vi skal ha ny revisjon mars 2022.

Maja og Mathias på LOKAL
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3: Eksternt arbeid for tiltaksdeltakere i VTA-avdelingen:
Målet vårt er å tilby hensiktsmessige arbeidsrettede aktiviteter for alle våre VTA-ansatte, både på interne og
eksterne arenaer. Grunnet koronapandemien var det i 2021 ikke like stor kontinuitet i eksternt arbeid som
tidligere, men vi hadde allikevel periodevis VTA-ansatte på følgende faste arbeidsavtaler med bedrifter:
Sagene Brannstasjon, SALT Art & music, Datek, Coop Extra Storo, LOKAL Harbitz. Totalt har 16 VTAansatte fått prøve seg i arbeid i en ekstern bedrift, noe som utgjør 59 %. Det er et resultat vi er godt fornøyd
med. Men legger til at arbeidet på SALT har vært med følge av en arbeidsleder fra Nordpolen og at det er et
team som reiser ut på jobb.
4: Jobbe med måloppnåelse for den enkelte AFT-deltaker i forhold til deres individuelle mål:
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. I 2021 var det 13 AFT deltakere som avsluttet tiltaket, og av de
hadde alle skrevet en individuell plan. 8 av disse hadde full måloppnåelse. Når det gjelder bestillingen fra
NAV ble denne innfridd for 10 deltakere.

Markedsføring i 2021
Vi har gjennom 2021 markedsført oss ukentlig på sosiale medier; instagram og facebook. Her deler vi store
og små opplevelser og hverdagsglimt fra Nordpolen. Vi har også en profil på linkedin. Markedsmålet vårt er
å informere og fortelle på en profesjonell måte, formidle kurstilbud og muligheter man kan få ved
Nordpolen, og skape større synlighet for potensielle ansatte, deltakere og lærekandidater. Videre inngå
samarbeid med flere kunder, øke arbeidsoppdrag. Vi har hatt et stort fokus på å selge mer av våre egne
håndlagde produkter, og har hatt mange salgskampanjer gjennom året. Vi har vist oss frem i lokalpresse
gjennom vårt samarbeid med Sagene bryggeri.

Arbeidsmiljø
Det er 11 ordinært ansatte ved bedriften (per 31.12.2021). Av disse er 8 ansatt i 100 % stilling. En person
har en 80 % stilling og to personer har en 60 % stilling. I tillegg har vi i 2021 hatt en person ansatt i en 60 %
stilling med lønnstilskudd. Av de 11 ordinært ansatte er det 3 menn og 8 damer.
Vi har et møte for alle ordinært ansatte hver mandag og torsdag morgen. Mandager går vi igjennom
påfølgende uke og torsdager har vi ledermøte og fagmøte annenhver gang. I tillegg har vi
rapporteringsmøter og evalueringsmøter. Hver avdeling har også egne interne møter etter behov. Hver
mandag har vi et fellesmøte med alle VTA-ansatte og lærekandidater. Her går vi igjennom ansattes
rettigheter og plikter, miljøregler osv.
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Kompetanse hos ordinært ansatte
Våre ordinært ansatte er en kunnskapsrik gjeng av mennesker med ulik bakgrunn og type erfaring. Men alle
har det til felles at de ønsker å jobbe for å gjøre en forskjell for noen og gjennom å utvikle mennesker
oppleve mening og arbeidsglede. Nordpolen er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Vi er 12
ordinært ansatte ved bedriften per 31.12.2021. Det er to nyansatte i 2021; Ida Alviniussen er ansatt som
arbeidsveileder. Hun er utdannet vernepleier og har god faglig kompetanse og erfaring. Ahmed Echaouich
Oun er utdannet kokk og jobber hos oss som kjøkkenmedarbeider. En faglig sterk ressurs, som er veldig
flink i veiledning av våre VTA-ansatte.

Her følger en oversikt over kompetansen til de ordinært ansatte ved Nordpolen:
Person

Stilling

Marit Beverfjord

Fagansvarlig + AFT
veileder.

Hilde Evang
Larsen

Fagansvarlig VTA + VTA (40%) +
veileder AFT.
AFT /60%)

Etti Salomonsen

Fagansvarlig
kjøkken.

VTA + AFT
(80% stilling)

Ahmed Echaouich

Kjøkkenmedarbeider.
Oppfølging i
ordinært arbeid.
Prosjektleder salg
og marked

VTA + AFT
(60 % stilling)
VTA
(60% stilling)
VTA
(100% stilling)

Kokk.

Rune Kristiansen

Arbeidsveileder

VTA
(100% stilling)

Bred realkompetanse, 22 år på
Nordpolen.

Ketil Blix-Nilsen

Arbeidsveileder

VTA
(100% stilling)

Universitetsfag/enkeltemner
innenfor astronomi, kunstfag,
litteratur, retorikk, filosofi og
idehistorie.

Oun

Liv Kristin Seglem
Elisabeth Fanum

Avdeling +
stillingsprosent
AFT (100 %)

Kompetanse/ utdanning
Høyere utdanning innen miljøarbeid,
pedagogikk, personalpsykologi,
prosjektledelse, coaching og
karriereveiledning.
Spesialpedagog.
Bachelor optometri.
Årsstudium ergoterapi.
Kokk.
Lang og bred erfaring.

Ergoterapeut.
Videreutdanning i ledelse.
Høyere utdanning innen ledelse,
strategi, forretningsutvikling,
prosjekt- og prosessledelse,
kommunikasjon, salg og
markedsføring.
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Ida Alviniussen
Sidsel Molteberg

Ragnhild Næss

Aina Berge

Arbeidsveileder

VTA
(100% stilling)
Arbeidsleder i
Seniortiltak
Aktivitetsavdelingen (60 % stilling)
(bydelsfinansiert)
Nestleder og
Administrasjon
økonomiansvarlig
(100% stilling)

Vernepleier.

Daglig leder

Høyere utdannelse innen psykologi,
prosjektledelse, bedriftspedagogikk
og endringsledelse.

Administrasjon
(100% stilling)

Vernepleier.

Vernepleier.
Videreutdannelse innen økonomi.

Fagutvikling og kompetanseheving for ordinært ansatte i 2021.
Følgende ble gjennomført i rapporteringsåret 2021:

Kompetansetiltak

Tema

Hvem?

Evaluert/faglig utbytte

Introduksjon SE,
Karde AS

SE, 5-trinnsmodellen, case og
gode råd om
verktøy. Fokus på
veileders oppgaver,
kollegastøtte.

Veilederne AFT,
kjøkkensjef,
nestleder,
markedskonsulent,
2 arbeidsveiledere
VTA og daglig
leder.

Fint med en oppfrisking og
påminnelse om å følge
trinnene. Blir lettere å gi
kollegastøtte til jobbveilederen
vår. Dette brukes i daglig
arbeid.

ASVLs fagkonferanse

Veilederrollen –
med bærekraft og
digitalisering i
verktøykassa

3 arbeidsveiledere
VTA (inkl
jobbspesialist) og 2
veiledere AFT.

Absolutt et faglig utbytte, har
ideer med oss inn i daglig
arbeid, og i planen for hvordan
vi skal digitalisere bedriften.
Mye fokus på hvordan få flest
mulig i jobb, som er svært
relevant tema for oss.

Ressursfremmende
samtale (del av MI),
ASVL

Verktøy som kan
benyttes i
motivasjonsarbeide
t og i samarbeid
med deltaker.

Fagansvarlig AFT
og jobbkonsulent
VTA.

Fint med veksling mellom
forelesning, praktiske øvelser
og erfaringsdeling. Påfyll til
Nordpolens verktøykasse. Økt
bevissthet rundt det å fremme
brukerperspektivet og mestring
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i hverdagen. Brukes i alle
veiledersamtaler, spesielt med
tanke på hvordan vi stiller
spørsmål og samhandler om
progresjon i tiltaket.

Fra vår markering av
verdensdagen på
Myrens verksted.

Verdensdagen for
psykisk helse

Tema 2021: Livet
under og etter en
pandemi

2 veiledere AFT.

Større bevissthet rundt psykisk
helse for AFT deltakere,
symptomene stemmer med
våre observasjoner.
Brukes i hverdagen. Hatt fokus
på dette viktige temaet, i flere
sammenhenger. Kurs/samtale
for VTA.

SOR konferansen i
Bergen

Utviklingshemming og
psykisk helse.

Kjøkkensjef og
fagansvarlig
AFT/VTA.

Økt innsyn i
- Utviklingshemming og
psykisk helse
- Inkludering av
utviklingshemmede i
ordinært arbeid
- Arbeid og psykisk helse
Vi har flere deltakere som har
sammensatte problemer, dette
er ting vi bør være obs på og ta
høyde for at vi må øke vår
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kompetanse og endre
arbeidsmetoder ved behov.
Dette har vært til stor nytte i
arbeidet med VTA eksternt og
vårt arbeid med å motivere
deltakerne, samt samarbeid
med arbeidsgivere og se på
VTA som en ressurs.

Asperger,
Arbeid & inkludering

Asperger i arbeid;
Begge veilederne
Om Asperger
AFT.
syndrom/vanlige
tilleggsdiagnoser.
Vanlige styrker og
utfordringer/kartleg
ging. Metoder og
løsninger i arbeid.

Økt kompetanse i møte med
AFT deltagere med asperger,
men også på VTA. Spesielt
innenfor kommunikasjon.
Tilpasser språk og
informasjonsdeling og grad av
tilrettelegging ut ifra
diagnosen.

ASVL landsmøte og
høstkonferansen

Regjeringens
arbeidsmarkedspoli
tikk,
suksesskriterier for
faglig ledelse i
arbeidsinkludering,
lederutviklingsprog
ram, ASVL sin nye
kompetanseplattfor
m, Frog-metode
(arbeidsrettet tilbud
til ungdom),
lærekandidater i
Østfold, digitale
verktøy og
løsninger.

Styreleder, daglig
leder, fagansvarlig
VTA og
arbeidsveileder
VTA.

ASVL Øst,
styresamling

ASVLs strategi
fremover, valg av
styre til ASVL Øst,
lærekandidatordnin
g i Østfold og
Stortingsmelding
om ungt
utenforskap.

Fagansvarlig AFT
og daglig leder.

Inspirerende. Får ny giv av å
høre på andre som gjør noe
nytt og annerledes, men også
bekreftelser på at vi allerede
gjør mye bra. Mange bedrifter
som gjøre mye spennende
innen digitale løsninger. Og
ikke minst treffe
«bransjekolleger» igjen etter
lang tid uten pga covid-19.
Vi har tatt i bruk inspirasjonen
inn i arbeidet med å utvikle
Nordpolens faglige plattform,
samt kommet med forslag opp
mot digital utvikling basert på
hvordan andre bedrifter har løst
disse utfordringene.
Godt utbytte, lærerikt med
andres erfaringer og daglige
utfordringer.
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Ny veileder for
godkjenning av
tiltaksarrangør,
arrangør: NAV Tiltak

Digital endringsagent,
7,5 studiepoeng BI

Digital
forretningsstrategi,
7,5 studiepoeng BI

Endringsledelse, 30
studiepoeng BI (utsatt
eksamen, men studert)

Alle bedriftene i
Oslo skal
godkjennes i år, og
det har kommet
nye regler.

Daglig leder

Viktig å kunne godkjenningsreglementet godt, så dette var
viktig info som var nødvendig
for godkjenningen. Vi ble
godkjent for 4 nye år i mai
2021.
Økt kompetanse for å
identifisere og drive
digitaliseringsprosesser.
Ikke satt i gang. Ligger bakpå
med digitaliseringsprosessen.

Digitalisering i
praksis: hvordan
jobbe med
omstilling for å
lykkes med
endringer.
Forstå hvordan
man oppnår
forretningsmessige
effekter av
digitalisering og
identifisere digitale
initiativ og behov.
Organisering for
smidig og fleksibel
samhandling i
bedriften.

Prosjektleder
marked

Prosjektleder
marked

Økt kompetanse for å
identifisere og drive
digitaliseringsprosesser.
Ikke satt i gang. Ligger bakpå
med digitaliseringsprosessen.

Planlegging,
organisering og
styring av
endringsprosesser.
Utvikle en lærende
organisasjon.
Samspill og
psykologi i
organisasjoner.

Prosjektleder
marked

Pågående studier, så
ikke benyttet det faglig utbyttet
enda.

10

-

-

Flere webinar om temaer som samarbeid,
arbeidsmiljø, markedsføring i koronatid og digital
markedsføring.
Arbeidsseminar med tema arbeidsmiljø for
personalgruppa på Myrens verksted: Roller,
struktur og organisering.

Det har vært færre kurstilbud enn vanlig i 2021 og få har
vært arrangert fysisk.

Oktober: Ida Alviniussen og Ketil BlixNilsen hos Myrens Eiendom hvor vi hadde
planleggingsdager.

Fagutvikling og kompetanseheving for ordinært ansatte; planer for 2022.
For 2022 fortsetter vi fokuset på kompetanseheving hos ordinært ansatte. Hovedsakelig for å dekke
eventuelle gap i forhold til kravene i kravspesifikasjonen. Dette innebærer kompetanseheving på flere
områder:
o Innen fagutdanning i fagene Nordpolen Industrier tilbyr; studiestøtte til helsefagarbeider og
barne- og ungdomsarbeider.
o Øke digital kompetanse for alle ansatte, da spesielt med fokus på å lage digitale kurs og
digital oppfølging, samt benytte digitale verktøy og app-er (samt veilede andre i disse).
o Introduksjon/økt kompetanse i SE-metodikk for alle nyansatte, Karde-kurs.
o Økt kompetanse på huset i karriereveiledning.
o Flere sertifiseres i Løft-metodikken; oppfriskningskurs for alle ansatte.
o Økt kompetanse på diagnosene PTST, angst og depresjon.
o Økt kompetanse på aldring hos utviklingshemmede.
o Basiskompetansekartlegging
o Ressursfremmende samtale (del av MI), ASVL for flere av de ansatte (2 arbeidsveiledere).
o ASVLs fagkonferanse og evt. andre aktuelle konferanser.
o Benytte oss av kompetanse tilegnet i 2021; innen digital endringsagent og digital
forretningsstrategi.
Vi er opptatt av å styrke og utvikle bedriftens kompetanse og følger en kompetanseutviklingsplan. Vi har
fokus på faglig påfyll og formell kompetanse.
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Klage og avvik
Nordpolen Industrier har skrevet 10 avviksmeldinger i 2021 og mottatt 3 klager. Det er for 2021 rapportert
inn 2 skader ved bedriften; en skade ved henting av taxi og et skadet kne etter et fall/uhell på vårt utendørs
julemarked.

HMS og fagforening
Nordpolen har en hovedtillitsvalgt i FLT, som er valgt av de 5 fagorganiserte arbeidstakere ved bedriften.
Vi er medlem i ASVL; Arbeidssamvirkenes landsforbund, som er vår arbeidsgiverforening. Vi har et nært
og godt samarbeid med ASVL og opplever organisasjonen som en trygg støtte i store og små saker. Daglig
leder ved Nordpolen sitter i styret til ASVL Øst.
Bedriftshelsetjenesten og HMS-arbeidet følges opp av Nordpolens verneombud gjennom hele året.
Nordpolen hadde i 2021 en avtale med Arca Bedriftshelsetjeneste om levering av bedriftshelsetjenester.
Vi har benyttet oss av Arcas tjenester i enkeltsaker gjennom året, samt at vi har benyttet dem til
planleggingdager med tema arbeidsmiljø, samt helsekontroll og influensavaksine til alle ordinært ansatte.

For å øke livskvalitet og fokus på helse, har vi fast treningstid og egen instruktør på Myrens Trening.
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Turer
Året har vært preget av korona og sosial nedstengning, så turer har det blitt mindre av. Men vi fikk i hvert
fall gjennomført dagstur til Finnerud i Nordmarka! Dette er veldig populært og fint tilrettelagt for oss. Vi
delte oss i to grupper, siden det var maksbegrensning på antall personer. To fredager i november hadde vi
supre dager i solskinn og med god stemning på Finnerud.

Nydelige dager på Finnerud i Nordmarka

30-årsmarkering
18. februar 1991 ble stiftelsesdokumentene til Nordpolen Industrier AS signert. Den gangen var vi en del av
Ragna Ringdals Dagsenter, men ble et AS da avdeling Lindegård eller «kurven» flyttet til Grefsenveien.
Navnet tok vi nettopp fordi vi holdt til på Nordpolen, Sandaker. Siden den gang har bedriften vår vært
arbeidssted for mange ulike og unike mennesker. Vi markerte dagen midt i koronatiden med en intern fest.
Vi fikk designet en ny logo for markeringen, som vi trykket på bærenett og T-skjorter.
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ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING
AFT avdelingen
Gjennom vårt oppdrag for NAV har vi som mål å bidra til gode løsninger for enkeltmennesker og å gi
samfunnsøkonomiske gevinster ved økt arbeidsinkludering. 2021 har vært preget av pandemi og
smittevernstiltak, og oppmøte og oppfølging av tjenestetilbudet har blitt justert jevnlig etter gjeldende
retningslinjer. AFT deltakerne har i denne tiden tilpasset seg dette forholdsvis godt, og har blant annet fått
tilbud om digital oppfølging i perioder hvor oppmøte ikke har vært mulig. Våre erfaringer her er for det
meste positive, og digital oppfølging har fungert godt for de fleste. Under pandemien har vi måttet omstille
og endre oss på kort varsel, og vi går ut av året med mange svært relevante erfaringer som nå skaper videre
utvikling av tjenestetilbudet vårt. Samtidig så er det en viktig erkjennelse at våre tjenester og vår
samhandling ikke bare kan leveres digitalt. Verdien av å møte både deltakere, arbeidsgivere, oppdragsgivere
og kolleger fysisk har blitt svært synlig.

Målgruppen
Nordpolen er godkjent med 10 AFT-plasser (Arbeidsforberedende trening). Vi har to veiledere i avdelingen,
hvorav en er fagansvarlig. 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. Mange i denne målgruppa vil ha behov for
karriereveiledning og tilrettelagt arbeidstrening, hvor målet er jobb og/eller utdanning. Mange ønsker å
starte tiltaksperioden i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø for å gjennomføre avklarende og
arbeidsforberedende aktiviteter før videre utprøving i ordinært arbeidsliv. Våre veiledere bistår arbeidsgivere
med å etablere kontakt og ideelt sett et varig arbeidsforhold. Gjennom opplæring, arbeidstrening og
kompetanseutvikling skaper vi positive endringer som gir våre deltakere nye muligheter i arbeidsmarkedet.
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. Vi tilbyr
arbeidstrening internt hos oss som miljøarbeider på VTA avdelingen, med produksjon eller på vårt kjøkken.
Av de som sluttet i 2021 har 6 deltakere hatt intern arbeidsutprøving som miljøarbeider på vår VTA
avdeling. I løpet av de fire første månedene i tiltaksløpet har vi også som mål at de har startet opp med
arbeidstrening eksternt. Vi har et nært samarbeid med flere arbeidsplasser hvor det er muligheter for
arbeidsutprøving i ordinært arbeidsliv som en del av tiltaket hos oss. Vi tilbyr også flere kurs.
I 2021 har vi hatt deltakere fra 7 lokale NAV kontor. Det har vært en god dialog og tett samarbeid med de
ulike NAV kontorene gjennom hele året. Det har vært overvekt av kvinner som har vært på AFT tiltaket hos
oss i 2021, og gjennomsnittsalderen har vært 36 år. 13 deltakere avsluttet hos oss i 2021 og gjennomsnittlig
varighet på tiltaket var 45 uker. Den største endringen for oss er at vi nå er at vi nå har en større andel unge
som er i starten av sin karriere. Dette har gitt oss nye og spennende utfordringer som vi synes er motiverende
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å jobbe med. Veilederne på avdelingen har holdt seg oppdatert på kjente helseutfordringer og har blant annet
vært på kurs om Asperger i arbeid, hvilket har vært til stor nytte i møte med nye søkere.
Nordpolen er en 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 2021 har vi videreutviklet AFT tiltaket til å bli et enda bedre tilbud tilpasset våre deltakere og NAV sine
krav, spesielt innenfor digital oppfølging. Veilederne ved avdelingen har jobbet mye med digital
kompetanse, webløsninger og veiledning på ulike digitale plattformer. Mange av våre deltakere har dette
året gjennomført flere e-læringskurs. De har også jobbet videre med implementeringen av
karriereveiledning, basiskompetanse og SE-metodikk, og har nå innarbeidet gode rutiner på disse områdene.

Faglig innhold og metodikk
På Nordpolen 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.
- Utarbeidelse av plan for deltakerne.
- Avklaring og kartlegging av ressurser, interesser, basiskompetanse, karriereverdier og yrkesmål.
- Karriereveiledning.
- Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø.
- Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv (SE-metodikk).
- Tilrettelagt opplæring, støtte og kursing med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse.
- Bistand og opplæring i jobbsøking.
- Samarbeid med andre aktører for gjennomføring av tiltaket.
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 Employmentmetodikken (SE) fungerer som et godt verktøy som gir individrettet og tilrettelagt støtte og oppfølging mot
arbeid. Dette innebærer bistand til de som tar sikte på å få arbeid/arbeidstrening i ordinært arbeidsliv og
denne metodikken står nå sentralt i vårt arbeid med etablering og oppfølging i ordinært arbeid.

Tilbud og opplæring til deltakere
Våre veiledere har bred kompetanse på veiledning og ulike metoder, og lang erfaring. De har formell
kompetanse som pedagog og spesialpedagog, med videreutdanning innen blant annet coaching og
karriereveiledning. Vi har stort fokus på karriereveiledning og kompetansebygging, og bistår og oppfordrer
deltaker i å bygge kompetanse, spesielt innen fagområdet helsefag og barne-og ungdomsarbeid. Vi har ulike
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kurs- og opplæringstilbud til våre AFT deltakere:
Miljøarbeid.
Vi tilbyr både intern og ekstern arbeidstrening i miljøarbeid.
- Praktisk og teoretisk opplæring, og generell innføring i arbeidet som miljøarbeider/arbeidsleder ved
vår VTA-avdelingen.
- 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 utvidet
veiledning og oppfølging av våre veiledere etter behov.
- Vi tilrettelegger for, veileder og bistår deltakere som ønsker å ta fagbrev i helsefagarbeider.
Barne- og ungdomsarbeider.
Vi samarbeider med blant annet barnehagen Ragnas Hage om arbeidstrening for AFT deltakere i
barnehagen. Deltakerne får generell innføring og opplæring i praktisk og teoretisk arbeid som barne- og
ungdomsarbeider/pedagogisk medarbeider. Vi tilrettelegger for, veileder og bistår deltakere som ønsker å ta
formell kompetanse i dette fagområdet.
Annet.
Våre veiledere har gode erfaringer med å skaffe plasser andre steder også, og ser stadig på nye veier å gå for
å få folk i jobb. Utviklingsarbeidet som våre fagfolk gjør, gir nye tilnærminger til hva som skal til for å gi
personer en ny start. Vi skreddersyr opplegg individuelt og bistår i søken etter alle typer yrker. Deltakere i
arbeidstrening i eksterne bedrifter får opplæring og innføring i rutiner og regler ved disse arbeidsplassene.
Kurs- og kompetanse.
Internt kurs i miljøarbeid:
Dette holdes 1-3 ganger i året, 10 moduler parallelt som deltakere har arbeidstrening som miljøarbeider.
Nordpolen 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 VTAavdeling, 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.
- Observasjon.
- Løft metodikk.
- Grensesetting og omsorg. Kvalitetssikring, journalføring.
- Ekstern arbeidstrening.
- Kapittel 9 Lov om tvang.
Vi har gjennomført to dagskurs i miljøarbeid i 2021. Av de som sluttet dette året har 3 deltakere har fullført
kurset.
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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: Utfordrende atferd,
psykiske lidelser, inkludering og deltakelse, betydningen av fritid, kultur og venner, autismespekterforstyrrelser hos personer med utviklingshemming, arbeid i andres hjem og mat og trivsel. I 2021 har mange
av våre deltakere fullført flere av disse kursene i 2020. Av de som sluttet dette året har 5 deltakere har
fullført kurset.
Kompetansebroen:
Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus
og utdanningsinstitusjoner i et helseforetaksområde. På denne plattformen finnes en rekke e-læringskurs
som er rettet mot utdanning innen helsefagarbeid. Flere deltakere som er i tiltaksløpet har påbegynt kurs via
kompetansebroen.
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. Av de som sluttet i 2021 har 6 deltakere fullført
kurset.
Annet:
- Basiskompetanse. Kartlegging og eventuelt undervisning i basisferdigheter.
- 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.
- Studiestøtte. Dette gjennomføres i veiledningssamtaler for de deltakerne som har planer om å starte
eller er i oppstarten av en studie.
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. Alle deltakere
som sluttet hos oss i 2021 har deltatt på 1 eller flere kurs, som har vært nyttige med tanke på å oppnå formell
kompetanse innen enkelte fagområder, og generelt blitt mere rustet til å stå i og beholde arbeid.
I vår AFT avdelingen 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. Av de som sluttet i 2021 var 5
deltakere i ekstern arbeidstrening. Gjennomsnittstid fra oppstart i tiltaket til oppstart i første arbeidstrening i
ordinært arbeidsliv for de som sluttet i 2021 var 16 uker. I 2021 har vi hatt arbeidstrening på følgende
ordinære virksomheter:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ragnas Hage (barnehage)
Radarveien barnehage
Fredriksborgveien bolig
St. Hanshaugen seniorsenter
Søndre Aas gård og miljøsenter
Blåkors
Ung Metro
Ekeberg seniorsenter
Salt Art & Music
10) Deichman bibliotek
11) Ouí, klesbutikk
12) ARK bokhandel
13) Nordpolen skole

Tilfredshetsundersøkelsen og resultater for AFT 2021
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.
Undersøkelsen viser gode resultater, som tyder på at de tiltakene vi satte inn etter undersøkelsen i 2020 har
hatt god effekt. Vi fikk også gode resultater fra undersøkelsen i 2021, men da det kun var 6 deltakere som
besvarte tilfredshetsundersøkelsen, ønsker vi å jobbe mere med å motivere deltakerne til å svare. Alle svarer
ja til at de er tilfredse med tjenestene de har fått ved Nordpolen og har opplevd å få en bedre livskvalitet. Her
er noen av kommentarene fra deltakerne:
- «AFT på Nordpolen er et bra tiltak, bra sted, gjør viktige ting for mange mennesker, jeg er nærmere
målet mitt nå, fått hjelp til det, selv om resultatet ikke ble arbeid. Stå på, fortsett med det dere driver
med, dere er en flink og hyggelig gjeng.»
- «Nordpolen har vært et trygt og fint sted, hvor jeg har opplevd at det er lov å være seg selv, selv med
mange utfordringer. Jeg har blitt glad i alle som jobber her, både ordinært ansatte og VTA deltakere.
Fy søren for et fint sted med noen skikkelige fine folk».
- «Er veldig fornøyd med oppfølgingen av min veileder under korona-tiden og tiden før korona. Og
hele Nordpolen er en magisk plass, hvis du vet hva du vil jobbe med.»
- «Nordpolen har vært en viktig brikke i min reise til bedre livskvalitet.»
Resultat:
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. I 2021 var det 13 AFT deltakere som avsluttet tiltaket, og av de
hadde alle skrevet en individuell plan. 8 av disse hadde full måloppnåelse. Når det gjelder bestillingen fra
NAV ble denne innfridd for 10 deltakere.
Formidlingsresultat for 2021 ble 38% fordelt slik:
- 2 deltaker fikk jobb.
- 3 deltakere startet utdanning.
- 2 til andre aktive tiltak i samråd med NAV.
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-

2 flyttet.
4 forverret helse (hvorav 1 søker ufør).

Når det gjelder resultat fra tilfredshetsundersøkelsen som gis til våre samarbeidspartnere, har disse i
hovedsak blitt levert muntlig i 2021.

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. På avdelingen har vi normalt sett to faste sosiale arrangementer;
sommer- og julelunsj. Dette ble det satt begrensninger for også i år grunnet Covid 19, men vi greide likevel
å få til en utflukt med bedriftsbesøk til Hadeland glassverk.

Bedriftsbesøk til glassblåserne på
Hadeland glassverk.

Videre planer
Vi legger bak oss nok et spesielt år hvor smittevern og digital oppfølging har vært sentralt. 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 resultater,
tilbakemeldinger fra deltakere og samarbeidspartnere. Jobb er langt mer enn lønn. Jobb betyr selvstendighet
og tilhørighet. Vi vil være et springbrett for personer som søker jobb eller vil ta utdanning. Et samarbeid
med et velvillig og inkluderende næringsliv og våre dyktige veiledere fører til gode resultater.
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I 2021 vil vi særlig satse mer på:
Økt kompetanse.
- For deltakeren: utvikle og forbedre kurstilbudet, spesielt med tanke på digitale kurs, og motivere
flere deltakere til å ta formell utdanning. Vi skal også forbedre kontakten med eksisterende
arbeidsgivere og opprette nye kontakter. Videre vil vi forbedre individuelle planer og arbeidet med
måloppnåelse.
- For ordinært ansatte: flere veiledere sertifiseres i Løft (Klart jeg kan), øke bruken av
basiskompetansekartlegging, øke kunnskap og bruk av karriereveiledning, praktisere
kollegaveiledning oftere og anvende SE i større grad.
- Utvikle og utvide tjenestetilbudet til NAV, rettet mot de under 30 år. Herunder ønsker vi å jobbe
mere med blant annet øke formell kompetanse, studieveiledning og støtte, samt samarbeid med NAV
og studiesteder.
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VARIG TILRETTELAGT ARBEID
VTA avdelingen
Målgruppa
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) 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. Nordpolen
tilbyr de ansatte i VTA en stabil arbeidsplass, der den enkelte får mulighet utvikle sine ferdigheter og øke
sin kunnskap, noe som igjen bidrar til økt livskvalitet. Selv om tiltaket ikke er tidsbegrenset, skal det jevnlig
vurderes om den enkelte kan overføres til ordinært arbeid eller utdanning. Dette er noe vi jobber aktivt med
og oppmuntrer til, i samarbeid med lokalt næringsliv.

Om avdelingen
Nordpolen er godkjent med 27 VTA-plasser. Av de 27 VTA-ansatte hos oss er 52 % kvinner og 48 % menn
og gjennomsnittlig alder er på nesten 34 år. Alle VTA-plassene er fylt opp, og det er nå 11 personer på vår
venteliste. Det er stadig endring i bakgrunnen for uføretrygd, noe som gjør seg synlig i en mer sammensatt
søkergruppe enn tidligere. Vi ser også en økning på antall søkere per år, noe som forteller oss at behovet for
VTA-plasser er stort. For å skape rom for nye arbeidstakere har Nordpolen opprettet tiltaket;
«Aktivitetsavdelingen». Dette er et tilbud til de av våre ansatte som ikke lenger oppfyller kravene for en
VTA-plass og som har behov for mer skjerming og en roligere hverdag. De som jobber i denne avdelingen,
har kun bydelsfinansiering. I 2021 har det vært 3 ansatte i avdelingen. Våre ansatte og tiltaksdeltakere
kommer fra hele Oslo og er godt spredt over byen og i bydelene.
2021 ble også i stor grad preget av koronapandemien. Selv om Nordpolen holdt åpent hele året, var det
tidvis nødvendig med ulike tiltak. I årets tre første måneder jobbet våre VTA-ansatte i skiftordninger for å
sikre at Nordpolen kunne opprettholde drift selv om det skulle komme et utbrudd med koronasmitte. De
ukene VTA-ansatte ikke møtte fysisk på jobb hadde de tilbud om digital oppfølging. Heldigvis kunne vi
åpne gradvis utover våren, og innen utgangen av april var samtlige ansatte tilbake på jobb daglig. De fleste
VTA-ansatte har håndtert endringene året har medført på en god måte, og har, tross av endringene i
arbeidstid og andre smittereduserende tiltak, jobbet godt med å nå sine individuelle mål. Alle våre ansatte
har sin egen plan der deres individuelle mål beskrives. Planen er tema på medarbeidersamtaler og i
oppfølgingssamtaler gjennom hele året, slik at den justeres og evalueres jevnlig. Vi har et stort fokus på at
målene skal bli fulgt opp på en god måte, og at våre ansatte skal oppleve mestring.
Vi følger kravspesifikasjonen og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. Kravene for
gjennomføringen av VTA-tiltaket er store, og vi jobber kontinuerlig med å levere høy faglig kvalitet både i
rapporter og den daglige veiledningen som gis våre ansatte.
VTA-avdelingen var i 2021 organisert i to avdelinger; en produksjonsavdeling med 5 arbeidsledere og 21
VTA-ansatte og en avdeling på kjøkkenet med 2 veiledere/kokker og 6 VTA-ansatte.
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Patrick med en eske full av produkter vi som er håndlaget på vårt kjøkken.

Meningsfulle arbeidsoppgaver
Vi har en produksjonsavdeling som utfører varierende og spennende arbeidsoppdrag for små og store
bedrifter, organisasjoner og for trykkerier. Vi pakker, emballerer, monterer, bretter, falser, limer, sorterer og
organiserer alt sammen. Vi betjener nettbutikker og tilbyr en fullserviceløsning inkludert lager. Vi sørger for
at varene står trygt på vårt lager og vi håndterer ordrebehandling, pakking, returbehandling og ekspedisjon.
Vår lille buttonsfabrikk produserer fargerike buttons for privatpersoner, bedrifter og arrangementer. Våre
VTA-ansatte har lang erfaring, mye kompetanse og stor arbeidsglede. Fleksibilitet, nøyaktighet og
profesjonalitet er nøkkelord, og vi er gode til å finne smarte løsninger. Vi ser det som viktig med et
mangfold i produksjonen som kan gi varierte arbeidsutfordringer – og erfaringer for våre arbeidstakere.
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Sammen med vår nye samarbeidspartner; Too Good To Go,
får vi muligheten til å delta i kampen mot matsvinn!

Vi har i 2021 også videreført arbeidet på vårt produksjonskjøkken der vi lager våre egne produkter. Våre
VTA-ansatte som jobber på kjøkkenet er nå tilnærmet eksperter på å lage knekkebrød, granola og de andre
velsmakende produktene våre. Vi var som vanlig på epleplukking i Oslos hager i høst, slik at vi kunne
produsere vår fantastiske «Eplehøst». Honning ble slynget og tappet, og en fullstendig produktlinje sto klar
til jul. Mange bedrifter kjøpte julegaver til sine ansatte hos oss, og vi ser at våre produkter og profil er
ettertraktede og populære hos mange.

Kurs og kompetanse
Vi jobber stadig med å øke kompetansen hos alle våre ansatte, og i 2021 ble våre VTA-ansatte tilbudt ulike
kurs og kompetansehevende tiltak. Noen av kursene var rettet mot bestemte arbeidsområder. Kursene ble
arrangert i våre egne lokaler. Et av kursene ble holdt av en ekstern aktør, og de øvrige av våre arbeidsledere.
Det ble delt ut kursbevis og alle fikk anledning til å evaluere kursene i ettertid.
Følgende kurs ble arrangert for VTA-ansatte i 2021:
 ﮭKarriereveiledning.
ﮭ

Jobbsøkingskurs.

ﮭ

Mat og trivsel.
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ﮭ

Kosthold ernæring og helse.

ﮭ

IK-mat.

ﮭ

Arbeidslivskunnskap.

ﮭ

HMS.

ﮭ

Rettigheter.

ﮭ
ﮭ

Livskvalitet.
Salgskurs (via Too Good to Go).

Arbeidsmiljø, brukerundersøkelsen for VTA 2021
Brukerundersøkelsen ble gjennomført i november, og 23 VTA-ansatte har svart på undersøkelsens 7
spørsmål. Undersøkelsen viser også i år at våre VTA-ansatte trives godt på jobben. Vi har allikevel to
områder vi ønsker å forbedre.
- Ønsker du andre arbeidsoppgaver?
- Ønsker du deg flere venner på jobben?
Det er satt inn tiltak for begge områdene, og vi skal gjennomføre en ny brukerundersøkelse i juni 2022 for å
se om tiltakene har hatt effekt.

VTA i ordinære bedrifter
Våre VTA-ansatte skal alltid ha mulighet til å jobbe i ordinære bedrifter for å kunne bygge opp en
kompetanse som kan gi bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidslivet. Alle våre
ansatte kartlegges dermed opp mot eksternt arbeid, og alle som uttrykker at de ønsker det skal få prøve ut
eksternt arbeid. Dette gjelder særlig for de av våre arbeidstakere som har behov for andre eller mer
utfordrende arbeidsoppgaver enn de som kan tilbys på en skjermet arbeidsplass. Vi leter etter muligheter
sammen, skaffer informasjonen som behøves og tilrettelegger der det trengs for å legge til rette for størst
mulig suksess.
På Nordpolen benyttes SE- og Løft-metodikk, samt 5m (en del av Løft). Hvilket verktøy som benyttes
varierer ut ifra den enkelte ansattes behov og forutsetninger. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å
prøve flere verktøy. En av våre ordinært ansatte har arbeid ut mot eksterne bedrifter som sitt arbeidsfelt, og
det er utarbeidet et internt kvalifiseringsprogram som benyttes i prosessen mot eksternt arbeid. Nordpolen
jobber aktivt for at arbeidsoppgavene som tilbys eksternt skal ha tilknytning til lokalsamfunnet.
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Maja jobber som barista (blant annet) på LOKAL Harbitz Torg.
Grunnet koronapandemien var det i 2021 ikke like stor kontinuitet i eksternt arbeid som tidligere, men vi
hadde allikevel periodevis VTA-ansatte på følgende faste arbeidsavtaler med bedrifter:
• Sagene Brannstasjon: Her jobber en av våre VTA-ansatte hver fredag med vask og rengjøring av
biler. Dette har han gjort i 15 år og blir satt stor pris på av brannstasjonen.
• SALT Art & music: Klargjøring for kveldens arrangementer på serveringsområdet innendørs, for det
meste innebærer dette rydding og vasking. Videre ansvar for at uteområdet er velstelt; vanne
blomster, urter, plukke søppel og feie. Samt vasking og klargjøring av badestamper og badstuer. Her
jobbet et team med 2 – 4 VTA ansatte tre dager i uka gjennom året. Teamene byttet på, slik at mange
har fått prøvd seg i arbeid her.
• Datek: En av våre VTA-ansatte jobber hos Datek. Der jobber han med å rydde i kabler og ledninger,
er hjelpemann på bil samt utfører annet forefallende arbeid.
• Coop Extra Storo: To VTA-ansatte jobber på Coop Extra Storo med å fylle varer i hyllene og rydde
panteflasker.
• Lokal Harbitz: En av våre VTA-ansatte som vanligvis jobber på vårt produksjonskjøkken jobber en
dag i uken på Lokal. Der bistår hun i alt fra vedlikehold og påfyll av varer til å lage mat, ta oppvask
og jobbe som barista.

Videre planer
Vi vil ha fokus på følgende temaer i 2022:
- Flere VTA-ansatte ut i ordinært arbeidsmarked, ved å ta i bruk metoder og rutiner fra
kvalifiseringsprogrammet vårt.
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Planer og mål for 2022
Nordpolen Industrier har følgende planer og mål for 2022:
1. Kompetanseheving for ordinært ansatte ved bedriften.
Kompetanseheving hos ordinært ansatte for å dekke eventuelle gap i forhold til kravene i
kravspesifikasjonen. Dette innebærer kompetanseheving på flere områder:
o
o
o
o

Innen fagutdanning i fagene Nordpolen Industrier tilbyr.
Øke digital kompetanse for alle ansatte.
Økt kompetanse i SE-metodikk for alle ansatte.
Flere sertifiseres i Løft-metodikken.

2. Digitalisering av bedriften.
o
o
o
o

Modernisere hele bedriften med digitale løsninger.
Digitale løsninger og hjelpemidler i oppfølging av deltakere; apper og ulike verktøy.
Utvikle og gjennomføre e-læringskurs og webinarer.
Digitalt lager- og logistikksystem.

3. Øke formidlingsresultater for AFT-avdelingen.
Vi skal forbedre resultatmålet på AFT, jamfør kravspesifikasjonen. Resultatmålet gjelder overgang
til arbeid eller utdanning.

4. Ekstern arbeidstrening for VTA-ansatte.
Enda flere VTA-ansatte skal ha arbeid og arbeidstrening i ordinære bedrifter. Målene våre for 2022
er:
o Flere VTA ansatte ut i ordinært arbeidsliv ved å anvende SE-metodikk.
o Mål om at minimum 50 % av VTA har fått arbeidsutprøving i ordinær virksomhet i 2022.
o Vi skal jobbe mot å få et større nettverk i arbeidslivet. Vil posisjonere oss i Oslo, i vårt
lokalmiljø spesielt, når det kommer til samarbeid om arbeidstrening og muligheter i
arbeidslivet.

5. Markedsarbeid.
Vi ønsker å øke arbeidsoppgaver og sysselsetting i VTA avdelingen, og skaffe flere typer
arbeidsoppdrag.
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Økt fokus på markedsarbeid. Vi skal markedsføre oss som en bærekraftig bedrift, med egne
bærekraftige og kortreiste produkter, lokale (rå)varer, gode tilrettelagte arbeidsoppgaver og unike
produkter som gir stolthet.
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