Årsmelding 2017:
Arbeid &
Inkludering
Nordtro Jobbsenter

«Arbeid er den
beste integrering»

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse .......................................................................................................... 2
1

Innledning ................................................................................................................. 4

2

Oversikt tiltaksplasser Nordtro AS 2017 ..................................................................... 6

3

4

2.1

Gjennomstrømming ..................................................................................................... 6

2.2

Hvor kommer våre deltakerne fra? ............................................................................... 7

2.3

Måloppnåelse i henhold til handlingsplan: .................................................................... 7

2.4

Sammenstilling av alle sluttårsaker uavhengig av tiltak: ................................................ 8

2.5

Sluttårsak blant alle avsluttede deltakere i 2017: .......................................................... 9

2.6

Variasjon per måned i brukte månedsverk og timer: ................................................... 10

Oppsummering av Arbeid & Inkluderingsarbeidet i 2017 .......................................... 11
3.1

Endring i tiltaksstruktur .............................................................................................. 11

3.2

Anbud ........................................................................................................................ 12

3.3

Equass ....................................................................................................................... 12

Resultater i de enkelte tiltakene .............................................................................. 13
4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1

5

Anbudstiltaket Avklaring ............................................................................................ 13
Oppsummering:............................................................................................................................. 13

Anbudstiltaket Oppfølging .......................................................................................... 14
Oppsummering:............................................................................................................................. 15

Anbud AMO – Jobbsøkerkurs med praksis for minoritetsspråklige ............................... 15
Oppsummering .............................................................................................................................. 16

Arbeidsforberedende trening - AFT ............................................................................. 17
Oppsummering:............................................................................................................................. 17

VLT (Varig lønnstilskudd) ............................................................................................ 19
Oppsummering:............................................................................................................................. 19

Jobbsenter............................................................................................................... 20
5.1

Ansatte ...................................................................................................................... 20

Arbeid & Inkludering Nordtro AS 2017

Side 2

5.2
5.2.1

6

7

Fagutvikling................................................................................................................ 21
Tabell over gjennomførte kompetansehevende tiltak i 2017: ...................................................... 22

Samarbeid og benchmarking ................................................................................... 24
6.1

Samarbeid NAV .......................................................................................................... 24

6.2

Ringer i Vannet og samhandling med arbeidsgivere..................................................... 24

6.3

Prosjekter .................................................................................................................. 25

6.3.1

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen: Kommunalt samarbeidsprosjekt ............................................... 25

6.3.2

Kurstilbyder av Office365 .............................................................................................................. 26

6.4

Benchmarking Arbeid og inkludering - BATT ................................................................ 26

6.5

Brukerundersøkelse Nordtro 2017. ............................................................................. 27

6.6

Kundetilfredshet undersøkelse NAV 2017 ................................................................... 27

Utfordringer og muligheter: .................................................................................... 27

Arbeid & Inkludering Nordtro AS 2017

Side 3

1

Innledning

Årsmeldingen for 2017 er basert på vår egen interne statistikk. Vi tar forbehold om at
det kan forekomme feil i tallmaterialet vårt, feilene vil imidlertid være av en størrelse
som ikke påvirker statistikkene i særlig grad. I årsmeldingen behandles resultater
som Nordtro Jobbsenter har oppnådd jamfør Nordtro årsplan 2017, resultatkrav fra
NAV, god personalpolitikk og økonomiske resultat.
I sum har Nordtro Jobbsenter har lagt bak seg et år preget av god drift og gode
resultater. Hele 32 personer (28%) gikk etter endt tiltak til jobb eller utdanning. Dette
er 3 prosent økning fra 2016, og et resultat vi er meget stolte av!
I forhold til kompetanseheving er det gjennomført fagdager og mange ansatte har
deltatt på kurs og konferanser. Arbeidsledere har hatt større fokus på arbeid og
inkludering, og resultatet er at veiledere og arbeidsledere i større grad snakker
samme språk og stiller samme krav i arbeids- og inkluderingsarbeidet. Ved
rekruttering i bedriften vektlegges fokuset på bedriftens formål. Dette har bidratt til
enda større samhandling på bedriftens formål mellom avdelingene.
I forhold til samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv er vi i berøring med 80
samarbeidsbedrifter i løpet av 2017. Dette er en stor økning fra 2016 (57 stk.), og
viser svært tydelig at vårt fokus i arbeids- og inkluderingsarbeidet er rettet mot
ekstern arbeidsliv. Nordtro jobber også godt med Ringer i Vannet og har i 2017
skrevet tre nye rekrutteringsavtaler med lokale bedrifter.
Samarbeidet med vår største kunde, NAV, er fortsatt godt. Nordtro ble godkjent som
leverandør i AFT (arbeidsforberedende trening) og startet dette nye tiltaket 1. april
2017, med økt ramme fra 17 til 20. Nordtro leverer allerede fra første driftsår på
resultatmål til NAV. Resultatkrav i AFT er 50 % overgang til arbeid eller utdanning.
Nordtro har 53 % formidling til arbeid og utdanning fra AFT!
Nordtro leverer også i henhold til målkrav i anbudstiltakene til NAV. Avklaring: 80%
skal ha en plan for å komme i arbeid etter tiltakets slutt, Nordtro leverer 73%.
Oppfølging: 65% skal ha overgang til arbeid etter endt tiltak, Nordtro leverer 63%.
AMO: 60% av deltakerne skal etter endt tiltak være i jobb eller aktivitet, Nordtro
leverer 77%.
Vi nærmer oss målet med 70 % svarprosent på brukerundersøkelsen, og er i år 10%
nærmere enn i 2016. Men vi må fortsette å holde fokus på besvarelse av
brukerundersøkelse ved tiltaksslutt slik at vi når målet på 70%.
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Økonomisk ser vi at det er viktig å holde innsøkingen fra NAV på et stabilt godt nivå. I
2017 var inngangen til året økonomisk svak, men utgangen viser gode økonomiske
resultater for Nordtro Jobbsenter. Mye av årsaken av dette ligger i økt innsøking fra
NAV, mer konkretisert innhold i tiltakene, omorganisering i avdelingen og
effektivisering i leveransene.

Nordtro fortsetter i 2017 å levere gode anbud på NAV konkurranser. I kjølvannet av
nye anbud viser Nordtro fortsatt god evne til fleksibilitet og meget god både grunn- og
spisskompetanse i bedriften. Ved å levere tilsvar på ulike anbud viser vi god evne til
å bygge nye konsept, samt implementering av disse.

Det målrettede arbeidet med kompetanseheving blant bedriftens arbeids- og
inkluderingsansatte, og det gode samarbeidet med andre, har gjort at vårt faglige
tilbud er i fremste rekke av Arbeid & Inkluderingsbedrifter i landet.
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Visjon for Nordtro AS
Vi skal være ledende på bedriftens virksomhetsområder.

Formål for Nordtro AS
Nordtro AS skal i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legge
forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få
flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro AS skal
bidra aktivt til næringsutvikling i regionen.

Overordnede verdier på Nordtro AS
Vi leverer kvalitet
Vi har en åpen og ærlig dialog med våre kunder og samarbeidsparter
Ved å sikte mot nye horisonter, vil vi oppdage nye muligheter
Engasjerte og medvirkende ansatte er vår største ressurs
Vi tar vare på kultur og tradisjoner i bruk av vår natur og våre
utmarksressurser
Som aktør i lokalt næringsliv bidrar vi til verdiskapning og ivaretakelse av

2

ressurser

Oversikt tiltaksplasser Nordtro AS 2017

2.1 Gjennomstrømming
Samlet oversikt over gjennomstrømming for tiltakene Arbeid med bistand (AB), AMO,
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)/Arbeidsforberedende trening (AFT),
Avklaring (skjermet), Avklaring (anbud), Kvalifisering (KiA), Oppfølging og Varig
Lønnstilskudd (VLT).
Forrige tiltak
Inngående balanse
Begynt
Sluttet
Utgående balanse

AB AFT/APS
3
3

16
28
19
25

AMO
AVK Avklaring KIA Oppfølging VLT Sum
(anbud) (gml) (anbud)
(anbud)
9
9
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2
2

4
67
64
7

2
2

6
28
16
18

5
5

42
128
115
55
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2.2 Hvor kommer våre deltakerne fra?

Kommunefordelig alle deltakere
108

120

Antall

100
80
60
40
20

35
9

38
20 15
3

29

25
9

4

35 8

2

2

19
10
3
2

5

0

Tiltak
Nav Kvænangen

Nav Kåfjord

Nav Nordreisa

Nav Skjervøy

2.3 Måloppnåelse i henhold til handlingsplan:

Måloppnåelse i henhold til handlingsplan
120%
100%

100%

Prosent

100%
80%

74%

80%

76%
50%50%

60%
40%

26%

24%

20%

20%
0%
AB

AFT

AVK (gml)

AVK anb

KIA

Oppfølging

Tiltak
Ja

Nei

Alle deltakere skal ha en handlingsplan med mål for perioden de er i tiltak. Ved endt
tiltaksperiode blir det vurdert/målt oppnåelse i henhold til plan.
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2.4 Sammenstilling av alle sluttårsaker uavhengig av tiltak:

Sluttårsak blant totalt 120 deltakere
avsluttet 2016
40%
35%
Aktive tiltak
35%

30%

Prosent

25%
20%

Jobb og utd
25%
Sykdom/med.beh
/sos.rehab.
Søkt/fått
13%
uførepensjon
9%

15%
10%

Annet, ingen
aktiv løsning
18%

5%
0%

Sluttårsak blant totalt 115 deltakere
avsluttet 2017
40%
35%
Aktive tiltak
34%

30%

Prosent

25%
20%
15%

Jobb og utd
28%
Annet, ingen
aktiv løsning
16%
Søkt/fått
Sykdom/med.beh
/sos.rehab.uførepensjon
11%
11%

10%
5%
0%
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2.5 Sluttårsak blant alle avsluttede deltakere i 2017:

Sluttet

Tiltak

Sluttårsak

AB

AFT
Annet, aktive løsninger
Annet, ingen aktiv løsning
Arbeid/trygd kombinasjon
Arbeidsrettet rehabilitering
Avklaring på anbud
Flyttet
Oppfølging

AFT AMO

AVK Avklaring KIA Oppfølging Sum
(gml)

2

17
4
7
4
1

1
2

2
1

1

2
2
1

1
3
1

1
6

3

Ord. arbeid med lønnstilskudd fra NAV
Ord. arbeid uten bruk av lønnstilskudd
Ordinært arbeid med tidsubestemt lønnstilskudd
Sykdom/medisinsk/sos rehab
Søkt/fått uførepensjon
Utdanning, dekket av NAV som Yrkesr. attf.
Utdanning, egenfinansiert
Vet ikke

3
3

1
2

1

4

2
6

1
6
13
3

1

2
1

2
1

1

Sum

3

19

9

2

64

2

16

Sluttårsak alle tiltak
115 deltake 2017
120
100
100

Prosent

80
63
60

50
50

53
44

40

50
50

44

33
21

26

22

20

13

9

20
14

13
13
13

0
AB

Jobb og utd

Aktive tiltak

AFT

AMO

AVK (gml)

Sykdom/med.beh/sos.rehab.
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Søkt/fått uførepensjon

KIA

Oppfølging

Annet, ingen aktiv løsning
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22
5
13
6
1
1
4
10
7
11
1
13
13
6
1
1

115

2.6 Variasjon per måned i brukte månedsverk og timer:

Forbrukte timer i anbudstiltaket Oppfølging
180
160

150

150

150

150

150

150

Antall timer

140

150

162,0
150

123,0

100

82,0

150

150

122,0

113,0

120

80

150

118,0

107,0
94,0

85,0

76,0

73,0

Mar

Apr

150

61,0

60
40
20
0
Jan

Feb

Mai

Ramme

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

40,0

40,0

40,0

Oppfølging

Forbrukte månedsverk i tiltakene
Avklaring (anbud), AFT og VLT
45,0
40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
35,8
35,0
29,6

28,1

27,3

25,4

29,0
26,6

26,1
24,4

25,0

22,9
18,2

20,0
15,9

15,8

16,2

15,7

13,6

5,0

17,1

17,2

16,6

14,0

15,0
10,0

34,6

30,5

30,0

Antall månedsverk

38,8

32,7 35,9

6,6

10,9

11,9

14,8

11,2

9,5
7,4

10,0

9,7
7,3

6,4

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

0,0

VLT

Avklaring anbud
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Sum mv

Ramme
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Oppsummering av Arbeid & Inkluderingsarbeidet i 2017

3.1 Endring i tiltaksstruktur
Som følge av meldingsdelen i Stortingsproposisjon 39L (2014-2015), ble det varslet
sammenslåing av tiltakene Avklaring anbud og Avklaring i skjermet virksomhet til
tiltaket Avklaring, og sammenslåing av tiltakene Arbeid med bistand og Oppfølging
anbud til tiltaket Oppfølging. De nye tiltakene skulle anskaffes etter regelverket for
offentlige anskaffelser. Samtidig ble det besluttet at tidligere APS og KiA skulle slås
sammen til et nytt tiltak: Arbeidsforberedende trening. Tidligere TIA (tilrettelagt arbeid
i arbeidsmarkedsbedrift) skulle videreføres som VLT (varig lønnstilskudd). Og tilslutt
besluttet Nav at AMO-kurset skulle anbuds-utsettes på nytt for ny målgruppe. Nordtro
har derfor i 2016 og 2017 gjennomført endring i alle tidligere tiltak som bedriften har
levert til NAV. Fra 01.10.2017 var KIA som siste tiltak faset ut, og kun nye tiltak var i
bruk. Den største omleggingen var i tiltaket AFT. Dette tiltaket er det eneste som
betegnes som skjermet, og kan kun leveres av forhåndsgodkjente Arbeids- og
inkluderingsbedrifter. Godkjenningsprosessen ble gjennomført av NAV og var en
fullstendig gjennomgang av Nordtro som Arbeid- og inkluderingsbedrift. Her
dokumenteres at all aktivitet som drives i Nordtro er uløselig knyttet til arbeid og
inkludering. På denne måten sikrer NAV at ikke bedrifter driver produksjonsaktivitet
finansiert med tiltakspenger fra NAV. Nordtro er godkjent på alle punkter. Prosessen
var tidkrevende, med også lærerik for bedriften. Det var nyttig for Nordtro å
gjennomgå alle aktiviteter som utføres, og knytte disse opp mot Arbeid- og
inkludering. Fra 1. april ble deltakere i tiltaket APS (arbeidspraksis i skjermet
virksomhet) overført til AFT (arbeidsforberedende trening). Rammen i AFT ble økt til
20 plasser (tidligere 17). Strukturen for tiltakene i Nordtro ser nå slik ut:

Tiltak
Avklaring
Oppfølging

Innkjøpsform
Anbud
Anbud

AMO
AFT
VLT

Anbud
Forhåndsgodkjent
Forhåndsgodkjent

Ramme
15 månedsverk (15 personer på full plass)
15 parallelle plasser
(15 personer 10 timer pr mnd i gjennomsnitt)
12 plasser pr avrop, 2 avrop per år
20 månedsverk
Avtales i hvert enkelt tilfelle

Nordtro håper en enklere tiltaksstruktur vil gi en mer stabil innsøking til våre tiltak.
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3.2 Anbud
Nordtro har vært tydelige i sitt mål for alle anbudsprosesser vi har deltatt i. «Nordtro
ønsker å vinne samtlige anbudskonkurranser vi deltar i. Vi ønsker å vinne på høy
kvalitet og god pris».
I 2017 har Nordtro deltatt i en anbudskonkurranse. Utlysningen var et AMO-kurs:
norskopplæring med praksis for minoritetsspråklige. Leveringsfrist var 20. desember.
Tildeling er ikke foretatt per dags dato.
Nordtro har tilegnet seg god kompetanse i anbudskonkurranser og ikke minst i
leveranse på tildelte anbud. Slik Nordtro ser det, er den største utfordringen bruk av
avrop/rammer i forhold til bestilt tjeneste. Det ligger ingen forpliktelser hos kunden
(NAV) for bruk av avrop eller tiltak. Det er kun forpliktelser hos leverandør (Nordtro) i
forhold til leveranse av tjenester. Det blir da utrolig utfordrende til enhver tid å inneha
rett bemanning med tilsvarende rett kompetanse, egnede lokaler og tidsriktig utsyr i
rett antall. Det er på den andre side gledelig å erfare at Nordtro har betydelig større
kontroll på kostnader og utgifter i forbindelse med tjenesteleveranser etter innføring
av nytt økonomisystem i 2016. Det har derfor blitt betydelig enklere å prissette
tjenestene.
Alt i alt har Nordtro har blitt bedre på spissing av tilbud, og leveranse av kundens
bestilling. Vi er blitt bevisste mulighetene som ligger i å være en liten og fleksibel
organisasjon med høy kompetanse på kjernevirksomheten og dermed vil Nordtro i
fremtiden kunne levere anbud på en rekke tjenester ønsket av kunden.

3.3 Equass
Nordtro gjennomgikk i desember 2016 resertifisering i vårt kvalitetssikringssystem
Equass. 2017 er derfor et mellomår, før vi på nytt skal resertifiseres i 2018. Equass
Assurance 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. Nordtro AS er EQUASS-sertifisert fra desember 2010, og er i
sin fjerde 2-års periode med kvalitetssikring etter denne standarden.
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4

Resultater i de enkelte tiltakene

På grunn av omlegging av tiltaksstrukturen, ble mange av tiltakene faset ut i løpet av
2017. Noen deltakere ble avsluttet, mens andre ble kjedet over til nye tiltak. Det vil
derfor ikke blir presentert resultater for gamle Avklaring skjermet, APS og KIA
(innlemmet i AFT).

4.1 Anbudstiltaket Avklaring
Tiltak: Avklaring anbud
Ramme:
Antall brukte månedsverk:
Gjennomsnittlig månedsverk
Resultatkrav fra NAV:
Resultat Nordtro

15 mv*12mnd

Antall av avsluttede deltakere med forslag til
aktiviteter for å komme i arbeid
Antall av avsluttede deltakere med forslag til
aktiviteter for å komme i arbeid

180
118,1
9,8
80 %
73 %

Sluttårsak Avklaring anbud 64 deltakere
50
Aktive tiltak
44

45
40
35

Prosent

30
Søkt/fått
uførepensjon
20

25
20
15

Jobb og utd
13

10

Sykdom/med.beh
/sos.rehab.
9

Annet, ingen
aktiv løsning
14

5
0

4.1.1

Oppsummering:

Avklaringstiltaket har hatt varierende innsøking gjennom hele 2017. NAV har
dessverre ikke utnyttet rammen fullt ut, men bruken har vært akseptabel.
Overgangen fra gammel metode i avklaring til nytt tiltak med nytt innhold har gått
veldig bra. Det etterstrebes en tydelig og konkret bestilling fra NAV og
operasjonalisering av denne. Operasjonalisering betyr i dette tilfellet at bestillingen
Arbeid & Inkludering Nordtro AS 2017
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deles opp i mål og delmål, med tilhørende aktiviteter for å nå disse. Resultatet av
denne omleggingen vises i kortere oppholdstid i tiltaket i gjennomsnitt for alle
deltakere. For deltaker og Nav er det meget positivt, mens det for Nordtro kan gi
lavere inntjening dersom Nav ikke holder antall innsøking på et høyt nok nivå.
Måloppnåelse i henhold til resultatkrav fra NAV er tilfredsstillende. 73% av deltakerne
har etter endt tiltak en plan med for aktiviteter som kan bringe de inn i arbeidslivet.
Nordtro har ingen sammenlignbare resultater, da 2017 er første år med denne type
rapportering.

4.2 Anbudstiltaket Oppfølging
Tiltak: Oppfølging anbud
Ramme:
Antall brukte timer:
Gjennomsnittlig timeforbruk
per måned
Resultatkrav fra NAV

Resultat Nordtro

15 parallelle plasser, ca 10 timer per mnd

Deltakere uten arbeidsforhold: overgang til
jobb.
Deltakere med arbeidsforhold: full tilbakeføring
til jobb
og ytterligere 20% økt arbeidsdeltakelse
Deltakere med og uten arbeidsforhold

1800
1216
101,3

65 %
65 %
63 %

Sluttårsak Oppfølging anbud,
16 deltakere
70

Jobb og utd
63

60

Prosent

50

40

30

20

Sykdom/med.beh
Aktive tiltak /sos.rehab.
13
13

Annet, ingen
aktiv løsning
13

10

0
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4.2.1

Oppsummering:

Oppfølgingstiltaket har hatt en økende og varierende innsøking i 2017, fra 62 timer i
januar til 162 timer i september. I 2017 ble 16 deltakere avsluttet fra tiltaket. 63 %
gikk til jobb eller utdanning. Dette er litt i underkant av resultatkravet fra Nav som er
på 65 %. Nav har i sitt krav også at personer som kommer inn i tiltaket skal øke sin
arbeidsdeltakelse med 20 %. Nordtro har ikke måltall på dette, da datamaterialet blir
for lite. Nordtro har i 2017 fokusert på rett målgruppe i tiltaket. Målgruppen skal være
deltakere som trenger en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn den
NAV kan tilby. Deltakerne vil ha ulike individuelle behov og det vil kunne omfatte
personer med både moderate og omfattende bistandsbehov for å komme i eller
beholde arbeid. Det kan synes som at Nordtro har lykkes i arbeidet med denne
gruppen da resultatene ligger tett opp til NAV sitt resultatkrav.

4.3 Anbud AMO – Jobbsøkerkurs med praksis for minoritetsspråklige
Tiltak: Anbud AMO
Ramme:
Antall brukte timer:
Resultatkrav fra NAV
Resultat Nordtro

12 plasser, to avrop per år
Ett avrop, 12 plasser benyttet
Antall deltakere som etter fullført kurs på sikt
skal være i arbeid eller aktivitet.
Deltakere i arbeid eller aktivitet

60 %
77 %

Sluttårsak AMO,
9 deltakere
50

Aktive tiltak
44

45
40
35

Jobb og utd
33

Prosent

30
25

Annet, ingen
aktiv løsning
22

20
15
10
5
0
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4.3.1

Oppsummering

Nordtro startet med nytt AMO-kurs i oktober 2016, «Jobbsøkerkurs med praksis for
minoritetsspråklige». Kurset gikk over 15 uker og ble avsluttet 20.januar 2017 med
svært godt resultat og gode erfaringer.
Nordtro ønsker for AMO-kurs deltakerne at de etter fullført AMO-kurs ha styrket sin
sjølfølelse, økt sine ferdigheter og skal inneha høyere kompetanse om norsk
arbeidsliv. Deltakerne vil i AMO-kurset bli utfordret og oppfordret til å trå ut av sin
komfortsone for å bygge nye relasjoner og dermed øke sitt nettverk. De skal få
erfaringer og lærdom de kan bruke videre i sin karriere. Nordtro ønsker også at
deltakerne etter kurset skal ha utviklet lærestrategier som sikrer livslang læring, og
helt konkret en læringsmappe med fagstoff laget av og for de sjøl til praktisk bruk i
hverdagen både privat og på jobb. Arbeidspraksis er en viktig del av kurset og den
skal gi kursdeltakeren: tilknytning til arbeidslivet, mestringsopplevelser, bedre norsk
språk og samfunnskunnskaper, erfaring fra et bestemt yrke/arbeidsområde,
referanse fra arbeidsgiver, nettverk og sist men ikke minst: arbeid! For å finne egnet
praksisplass vil Nordtro benytte sitt gode bedriftsnettverk som er etablert gjennom
mange år med markedsarbeid på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Ved avslutning av kurset gikk 77 % til jobb eller arbeidspraksis!

For Nordtro var dette en spesielt inspirerende gruppe å jobbe med. Gruppen var
preget av sterk motivasjon for jobb, lærevillighet og stor entusiasme. Utfordringene
var selvsagt tilstede i form av kulturulikheter og språk, men i mindre grad enn
forventet. Samarbeidet med NAV var meget godt i alle faser av kurset, og
tilbakemeldingene var gode. Det var derfor svært skuffende at NAV ikke benyttet
flere avrop for dette AMO-kurset.

Nordtro er nå i anbudskonkurranse om et nytt AMO-kurs for tilsvarende målgruppe:
Norskopplæring med praksis for minoritetsspråklige. Tildeling vil skje i februar 2018
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4.4 Arbeidsforberedende trening - AFT
Tiltak: AFT
Ramme:
Antall brukte månedsverk:
Gjennomsnittlig månedsverk
Resultatkrav fra NAV:
Resultat Nordtro

17mv*3+20 mv*9mnd

Overgang til aktive løsninger, arbeid eller
utdanning.
Overgang til aktive løsninger, arbeid eller
utdanning.

231
220,1
18,3
50 %
53 %

Sluttårsak AFT 19 deltakere
60

Jobb og utd
53

50

Prosent

40
30

Sykdom/med.beh/s
os.rehab.
21

Annet, ingen aktiv
løsning
26

20
10
0

4.4.1

Oppsummering:

Alle arbeid- og inkluderingsbedrifter, samt VTA bedrifter måtte i løpet av 2017 søke
om ny godkjenning for å kunne levere AFT eller VTA tiltakene til NAV.
AFT tiltaket inneholder en avklaringsdel, en opplæringsdel, en kvalifiserende del og
en formidlende del. Dette skal gi et mer sømløst tilbud for deltakerne, hvor arbeid og
inkluderingsbedriften i større grad definerer verktøy og metoder som benyttes for at
deltakeren skal ha de beste muligheter og den beste utviklingen.
Nordtro har beskrevet et faglig innhold i AFT tiltaket som ligger nært opp til den
praksis vi har hatt de siste årene. Vi er svært glade for at NAV anerkjenner den
metoden vi som arbeid- og inkluderingsbedrift har benyttet i flere år, for tilnærming til
arbeidslivet for mennesker med ulike utfordringer.
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Nordtro startet med det nye AFT tiltaket 1. april. Overgangen var sømløs, da Nordtro
i mange år har jobbet etter den nye standarden i tiltaket. Tiltaket er svært individuelt
tilpasset den enkelte sin plan og behov for å komme i arbeid. Med fleksibilitet og god
kompetanse er Nordtro i stand til å dekke opplæring og trening i de fleste utfordringer
som deltaker har for å komme i arbeid.
Nordtro har også i AFT hatt varierende innsøking i 2017. Forbruket har variert fra
14,0 mv i april til 26,1 mv i november. Totalt på årsbasis har det vært et
gjennomsnittsforbruk på 18,3 mv per måned. Resultatkravet fra Nav har vært 50 %
overgang til aktive løsninger, jobb eller utdanning. Nordtro er derfor fornøyd med
resultatet på 50 % overgang til jobb eller utdanning. 2017 viser også at en høy andel
av deltakerne er utplassert i eksterne bedrifter, 65 %. Nordtro erfarer at deltakere
som er på hospitering i eksterne bedrifter ofte lykkes med å få jobb i de samme
bedriftene. Inngangen til den eksterne hospiteringen går like ofte gjennom egne
primærarbeidsplasser, som en direkte plassering i bedriften.

Deltagere i AFT som har hatt arbeidspraksis, har vært på følgene arenaer i praksis/kvalifiseringsperioden

Arbeidspraksis i AFT blant 43 aktive og
avsluttede deltakere 2017
70%

Ordinær bedrift
65%

60%

Prosent

50%

40%

30%

20%

Nordtro
Nordtro Industri, Jobbsenter
Logsys og Adm.;
19%
16%

10%
MX Sport Nordtro
0%
0%
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4.5 VLT (Varig lønnstilskudd)
Tiltak: VLT
Ramme:
Antall brukte månedsverk:
Gjennomsnittlig månedsverk
Resultatkrav fra NAV:

4.5.1

Individuell vurdering

34,8
2,9

Trygge rammer, god mestring og god
livskvalitet for deltakere

Oppsummering:

Til sammen 5 personer i tiltaket er tilknyttet ulike funksjoner i bedriften: salg/service,
kontor/administrasjon og industri. Tiltaket fungerer godt for personer med varige
helseutfordringer med gode ferdigheter som de ønsker å bruke i verdiskapende
arbeid. Det jobbes for formidling til ordinært arbeid for den enkelte deltaker.
Resultatkravet for alle deltakere på VLT er at de skal oppleve trygge rammer, god
mestring og at arbeidet gir god livskvalitet. Nordtro jobber for at alle ansatte skal
oppleve dette i sine arbeidsdager på jobb. Nordtro anser alle som er på VLT som
ordinært ansatte.
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5

Jobbsenter

Nordtro Jobbsenter sitt hovedoppdrag er å gi støtte, veiledning, kompetanseheving
og motivasjon slik at flest mulig skal finne sin plass i arbeidslivet. Dette har vi lykkes
godt med i mange år, men ønsker stadig å bli bedre. Slik vi ser det er Nordtrometoden en av grunnene til at vi lykkes godt. Nordtro-metoden har fokus på tett og
godt samarbeid og mange møte-punkter med næringslivet og øvrige arbeidsgivere i
hele regionen. Dette er relasjonsbygging som foregår på strategisk, taktisk og
operativt nivå i hele regionen. Nordtro-metoden er også en fleksibel veilederstab med
høy og variert kompetanse, som sikrer tilpasset veiledning til alle deltakere på tiltak i
Nordtro. På deltakernivå erfarer vi at selv om rammeantallet i regionen er lavt, er
utfordringene hos individene likt sammensatt som i tettbygde strøk. For at deltakerne
skal bli møtt med riktig kompetanse i hvert enkelt tilfelle, må veiledergruppen i sum
tilegnes samme type kompetanse som i byene. For Jobbsenteret betyr dette at vi har
høyt fokus på kompetansehevende tiltak. Noe som igjen gjenspeiles i høye kostander
på denne posten i regnskapet. 2017 har vært preget av oppstart av nye tiltak. Dette
har medført endring i rutiner og bruk av metoder og verktøy. Etter lav innsøking i
starten av året, har det etter hvert blitt god innsøking i alle tiltak, og året har vært et
godt driftsår. Dette gjenspeiles i det økonomiske resultatet for avdelingen.
Anbudsgruppen har deltatt i en anbudskonkurranse i 2017, og Nordtro er innkalt til
forhandlinger i begynnelsen av februar 2018.

5.1 Ansatte
Ved inngangen til 2017 hadde 6 veiledere og fagsjef sitt daglige virke ved Nordtro
Jobbsenter. En veileder sluttet i sommer, og til sammen jobbet 5 veiledere og fagsjef
ved avdelingen i utgangen av 2017. Ved full utnyttelse av rammene i de ulike
tiltakene er dette en minimumsbemanning. Det er allikevel ikke planlagt økning i
bemanning. Dette er en vurdering som gjøres på bakgrunn av erfaringen Nordtro har
med varierende innsøking fra NAV, og NAV som eneste kunde.

I produksjonen, i butikken og i hovedadministrasjonen jobber det ansatte som har
arbeidslederfunksjon tillagt sine stillinger. Arbeidslederne har jobbet aktivt med
implementering av Arbeid og Inkluderingstanken i sine stillingsbeskrivelser. Nordtro
har lykkes med å løfte bedriftens formål til alle avdelinger. Dette arbeidet vil fortsette i
2018. Da skal alle arbeidsledere, veiledere og ledere i Nordtro delta på kurs i SIAArbeid & Inkludering Nordtro AS 2017
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verktøyet (strukturert individuelt arbeidsvurderingsverktøy). Helt konkret vil dette
endre måten Nordtro sine veiledere jobber opp mot NAV og direkte mot
arbeidslederne. Arbeidslederne vil også få en nøkkelrolle i avklaring av arbeidsevne i
interne avdelinger, og vil jobbe mer direkte med arbeid og inkludering enn tidligere.

Veilederteamet har også i 2017 hatt faste internmøter hver uke, mens arbeidsledere
har deltatt hver 14. dag. Veilederteamet deltar også på faste samarbeidsmøter med
alle NAV-kontorene i regionen.

5.2 Fagutvikling
Nordtro ønsker å være bevist sin rolle som kompetansebedrift. På overordnet nivå i
bedriften er dette nedfelt i strategiplanen og i årsplanen for Jobbsenteret. Nordtro
skal skaffe og beholde ønsket kompetanse i bedriften. Her kan Nordtro vise til en
kurs- og utdanningsindeks på 3,8 dager per Arbeid- og Inkluderingsfaglig-ansatt i
Nordtro. I dette regnestykket er 5 veiledere, fagsjef, daglig leder, produksjonsleder og
5 arbeidsledere inkludert. Nordtro søker også en felles kompetanseplattform for
Arbeids- og Inkluderingsbedriftene i Nord-Norge. Dette er jevnlig tema på møter for
Arbeid og Inkluderingsbedriftene i Nord (AiN). På operativt nivå forsøker Nordtro
implementere ny kunnskap blant alle ansatte i bedriften ved å jevnlig arrangere
temadager og fagdager. Nordtro benytter også sosiale medier for å synliggjøre
bedriftens satsning på kompetanseheving. På taktisk nivå blir ny metodikk og nye
arbeidsverktøy faste saker på arbeidsleder og veiledermøter. Faglig utvikling er også
fast tema på samarbeidsmøter med NAV som foregår to ganger i året. På operativt
nivå er ervervet kunnskap og kompetanse tema i direkte samtaler mellom veiledere
og arbeidsledere. Nordtro informerer også NAV via faste samarbeidsmøter om ny
metodikk og nye metoder. Nordtro forsøker også i alle ledd å snakke samme språk
overfor NAV, og på den måten innarbeide nye verktøy og metoder.
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5.2.1

Tabell over gjennomførte kompetansehevende tiltak i 2017:

Bransje-, karriere- og veiledningsspesifikk kompetanse som Nordtro ansatte innehar:
Tema

Hvem

Hva

Varighet

Når

Arrangør og sted

SIA (Strukturert

2 veiledere

Kurs

4 dager

2017

Arbeid & Inkludering Oslo

Fagsjef

Kurs

1 dag

2017

Avans, Gardermoen

Daglig leder

Kurs

1 dag

2017

Røde Kors

2 veiledere

Kurs

1 dag

2017

A&I-bedr.Oslo

Karriereferdigheter

2 veiledere

Kurs

2 dager

2017

A&I-bedr.Oslo

Karriereferdigheter

6 veiledere, 3

Intern-

1 dag

2017

Nordtro jobbsenter,

arb.ledere,

opp-

prod.sjef og fagsjef

læring

Flerkulturelt arbeid

2 veiledere

Kurs

1 dag

2017

Storslett, Halti

Grunnkurs psykososial

Daglig leder

Kurs

1 dag

2017

Storslett, Halti

Tema

Hvem

Hva

Varighet

Når

Arrangør og sted

Oppfølgingsplanen, for

3 veiledere

Kurs

3 timer

2017

NAV Arb.livssenter,

den som kan og vil jobbe.

Fagsjef

Snakk om det, samtalen

3 veiledere

som verktøy.

Fagsjef

individuelt arbeidsvurderingsverktøy)
AdOpus- oppflg.-kurs
superbruker
Grunnkurs psykososial
førstehjelp
Metodekurs for
minoritetsspråkelige

Storslett

førstehjelp
Øvrig kompetanse:

Storslett
Kurs

3 timer

2017

NAV Arb.livssenter,
Storslett

Faglig oppdatering / konferanser
Tema

Hvem

Hva

Varighet

Når

Arrangør og sted

Fagkonferansen

1 veileder

Konf.

2 dager

2017

A&I-bedr.Bergen

Seminar for

Fagsjef

Konf.

2 dager

2017

A&I-bedr.Oslo

5 veiledere

Konf.

1 dag

2017

Nav Arbeidslivssenter,

attføringsledere
Det gode liv på jobben

Fagsjef

Tromsø

Ringer i Vannet

Fagsjef

Konf.

1 dag

2017

Næringslivets hus Oslo

Fagsamling Ringer i

Fagsjef

Fag-

1 dag

2017

Tromsø

Vannet

samling
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Nordtro ønsker å gjennomføre denne kompetanseplanen (kurs, utdanning, sertifisering) i løpet av
2018 – 2019:
Tema:

Hvem:

Kompetanse

Arrangør/Sted/Dato

SIA (Strukturert

1 veileder

Kurs /

Arbeid &

individuelt

Arbeidsledere

sertifisering

Inkluderingsbedriftene,

Alle veiledere

Kurs /

Arbeid &

sertifisering

Inkluderingsbedriftene

Gj.ført

arbeidsvurderingsverktøy)
SIA workshop,
videreføring i bedrift
Veiledning og coaching

1 veileder

15 stp

Fagakademiet, Tromsø

Motivasjon, mestring

Veileder

Høgskoleutd. 60

Høgskolen i Harstad, oppstart

stp

høst 2017

og arbeid
Markedskompetanse

Veiledere

Påbegynt

Kurs/
Hospitering

Effektiv samtalestil

Veiledere

Dagskurs

Arbeid &
Inkluderingsbedriftene, Oslo

Med traumer i bagasjen

1 veileder

2 dager

Arbeid &
Inkluderingsbedriftene, Oslo

ADHD og Asberger og

1 veileder

2 dager

løsninger i arbeid

Arbeid &
Inkluderingsbedriftene, Oslo

Nordtro ønsker å delta på disse konferansene/faglig oppdatering i 2018 – 2019:
Tema:

Hvem:

Kompetanse

Arrangør/Sted/Dato

iJobb dagene

Fagsjef, daglig

Konferanse

Arbeid &

leder

Gj.ført

Inkluderingsbedriftene, Oslo

2 veiledere
Fagkonferanse

Fagsjef, 1

Konferanse

veileder
Fagsjefseminar

Karriereveilednings-

Fagsjef

Alle veiledere

Inkluderingsbedriftene
Konferanse/

Arbeid &

kurs

Inkluderingsbedriftene

Konferanse

JobbAktiv, Gardermoen, 2

konferansen
Fagsamling

dager
KAM

Ringer i Vannet
RiV konferanse

Arbeid &

Samling Nord-

NHO

Norge
KAM

Konferanse
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Ulike kurs NAV

Verneomb.

arbeidslivssenter

Daglig leder

Konferanse

NAV Arbeidslivssenter

Konferanse

NAV Arbeidslivssenter,

Fagsjef
Mestringskontakt
Det gode liv på jobb

Fagsjef
Veiledere

Nord-Troms

Daglig leder og

konferansen

fagsjef

Fagdager

Tromsø
Konferanse

Halti AS, Storslett

Daglig leder,

Kurs, intern

Regionalt, 2 dager

veiledere,

undervisning

arbeidsledere

6

Samarbeid og benchmarking

6.1 Samarbeid NAV
Nordtro Jobbsenter og veiledergruppa har i mange år opplevd at vi har et godt og tett
samarbeid med Nav. Dette har vært en trygghet i arbeidet med anbud og utvikling av
nye fagkonsept. Vi opplever et NAV som er tydelige i sine ønsker for brukerne, og
samtidig har en fagforståelse for metoder og verktøy Nordtro benytter. I 2017 har
Nordtro jobbet tett med NAV for å øke antall innsøkinger. Dette har gitt gode
resultater, samtidig som Nordtro opplever et NAV som er presset på tid og krav.
Nordtro ønsker å være en foretrukken samarbeidspart for NAV, og vil fortsette å
jobbe med dette i 2018 slik at innsøkingen i de nye tiltakene kan stabiliseres på et
jevnt høyt nivå tilsvarende rammene i de ulike tiltakene. Det kan synes som at det
nye tiltakssystemet gjør det enklere for den enkelte NAV veileder å samarbeide med
tiltaksarrangører om aktivitet for deltakere med ulike utfordringer for å komme i
arbeid.

6.2 Ringer i Vannet og samhandling med arbeidsgivere
Nordtro har i 2017 fortsatt sitt store fokus på eksternt samarbeid. Det ble i 2017
registrert 80 samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i hele regionen om
arbeidsutprøving, hospiteringsavtaler og kvalifisering for våre deltakere. Dette er vi
meget godt fornøyde med og det er en stor økning siden 2016. Nordtro opplever et
næringsliv som er positiv og engasjert i arbeidet med å bringe mennesker tilbake til
Arbeid & Inkludering Nordtro AS 2017

Side 24

arbeidslivet. I 2017 er det skrevet 3 nye Ringer i Vannet avtaler med bedrifter i
regionen. I den ene bedriften, Elektro Kjøl AS, medførte samarbeidet en rekruttering
til jobb fra 01.01.18.
Ringer i Vannet er NHO sin største suksess de siste årene for å bringe mennesker
med nedsatt arbeidsevne tilbake til ordinært arbeidsliv. NHO legger tyngde og fokus
på Ringer i Vannet satsningen, nettopp fordi det er en metode som så tydelig gir
gode resultater. Resultatene gir mange vinnere, både den enkelte deltaker med sine
nærmeste, medlemsbedrifter som rekrutterer dyktig og motiverte mennesker samtidig
som samfunnsregnskapet går fra minus til pluss.

6.3 Prosjekter
Nordtro jobbet aktivt i 2017 med å se på muligheter for å skape interne
arenaer/primærarbeidsplasser i ordinære bedrifter. Et eksempel på dette var et
samhandlingsprosjekt med en avdeling på Sonjatun

6.3.1

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen: Kommunalt samarbeidsprosjekt

Bakgrunn:
Nordtro er kjent med at Bo og Kultur skal starte opp og drifte en avlastningsavdeling
med 5-6 avlastningsrom. Det skal være 1 stilling knyttet til avlastningsenheten. Det
skal foregå ulike aktiviteter for beboerne på enheten. I denne forbindelse ønsker
Nordtro at kommunen ser på en samarbeidsløsning med sin egen Arbeid- og
Inkluderingsbedrift Nordtro.
Nordtro har som formål å legge til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling sammen
med aktuelle samarbeidspartnere. Vi har nedfelt i vår strategiplan at vi søker gode
samarbeidsavtaler som understøtter arbeidet med arbeidsveiledning og
kompetanseutvikling for våre deltakere. Nordtro ønsker å matche næringslivets
behov og kjenne arbeidslivets spilleregler og muligheter. I Nord Troms finnes det
mange arbeidsplasser innen helse og omsorg. Dette er en bransje som står overfor
store rekrutteringsutfordringer i årene som kommer. Utdanning av helsefagarbeidere
vil trygge rekrutteringen til bransjen og samtidig sikre gode og faglige solide
utdanningsinstitusjoner i nærområdet. Nordtro ønsker å være en samarbeidspart i
arbeidet med å synliggjøre mulighetene som ligger i dette arbeidsfeltet. Vi ønsker å
synliggjøre dette for våre arbeidssøkere.
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Formål med prosjektet:
Nordtro ønsker å skape ett godt samarbeid for rekruttering av helsefagarbeidere, og
senke arbeidspresset for de ordinært ansatte på arbeidsplassen. Vi ønsker å bidra til
at arbeidssøkere som står i randsonen av arbeidslivet blir formidlet til arbeid og med
dette gi bedriften en anledning til å oppfylle IA-avtalens delmål II. Vi tror på at aktivitet
i hverdagen, skaper gode mestringsopplevelser som bidrar til hevet selvbilde og økt
motivasjon for ordinært arbeidsliv. Vårt formål er å gi opptrening og opplæring til
deltakelse i ordinært arbeidsliv.
Exit:
Nordtro trakk seg fra prosjektet på grunn av omorganisert bemanning ved Bo og
kultur, og en viktig samarbeidspart sluttet i jobben. Det var også en viss usikkerhet
om fremtiden til avdelingen som prosjektet skulle tilhøre.
Nordtro ser derimot lyst på muligheten for å ta opp igjen samarbeidet om dette blir
aktuelt.

6.3.2

Kurstilbyder av Office365

Nordtro er allerede godkjent opplærings og testsenter for Datakortet. Dette er en
praktisk opplæring av de ulike elementene i Office pakken, samt andre elementer
innen elementær datakompetanse. Nordtro ansatte skal i januar 2018 gjennomgå
opplæring i praktisk bruk av Office365. Dette med tanke på å kunne være en
samarbeidspart for 3net og deres leveranser av Office365 til kunder. Her kan Nordtro
tilby opplæring av ulike elementer innen praktisk og effektiv bruk av dataverktøy i
jobbhverdagen for bedrifter. Nordtro har investert i nytt utstyr på PC’laben for å kunne
levere god kvalitetsmessig dataopplæring. Nordtro sitt kursrom for dataopplæring
fremstår nå som tidsriktig og moderne, og kan også leies ut til aktører i regionen.

6.4 Benchmarking Arbeid og inkludering - BATT
Nordtro leverte også i 2017 tallmateriale til BATT, benchmarking arbeid og
inkludering. Undersøkelsen inneholder 13 indikatorer. Herunder NAV’s tilfredshet,
brukers tilfredshet, tiltaksarrangørs tilfredshet, kompetanseutvikling, samarbeid med
arbeidslivet, antall hospiteringsdeltagere og formidling til arbeid/aktive løsninger. Det
vises til egen rapport for resultatene.
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6.5 Brukerundersøkelse Nordtro 2017.
Etter endt tiltaksperiode anmodes deltakeren om å evaluere tilbudet han/hun har fått.
Undersøkelsen er anonym. Nordtro mottok 50 besvarelser i 2017. Dette er 44% av
det totale antall avsluttede personer som mottar brukerundersøkelsen, og en økning
på 10% fra 2016. Dette viser at vi er på rett vei i arbeidet med å øke svarprosenten
på brukerundersøkelsen. Nordtro har igjen endret rutiner for å øke svarprosenten
ytterligere. Målet er at 80% av deltakere som avslutter i Nordtro skal levere
brukerundersøkelse etter endt tiltak.
Det vises til BATT-rapporten for resultat av undersøkelsen.

6.6 Kundetilfredshet undersøkelse NAV 2017
Nordtro ønsker tilbakemelding på NAV sin opplevelse av Nordtro som
tiltaksleverandør for å kunne kvalitetssikre og forbedre tilbudet til våre deltakere.
Kundetilfredshetsundersøkelsen sendes derfor ut hvert år i januar, for å kartlegge
tilbakemeldingene fra Nav. Dette ble også gjort for 2017, og det vises til BATTrapporten for resultat av undersøkelsen.

7

Utfordringer og muligheter:

Nordtro har i 2017 gått over i driftsfase etter mange urolige år. Tiltaksstrukturen er
fastsatt og begynner å bli godt innarbeidet i NAV. Innholdet i tiltakene er kjent både
for NAV veileder og ikke minst hos oss sjøl. Veilederne har gjennomført nødvendig
kompetansebygging, og effektiviteten i arbeidet går opp. Bedriften står trygt forankret
i sitt samfunnsoppdrag og med et faglig tilbud som gjør at bedriften er sammen med i
de fremste i bedriftene i Arbeid & Inkluderingsbransjen.
Utfordringene er fremdeles varierende innsøking fra NAV. Slik Nordtro ser det vil ikke
dette umiddelbart bli bedre. NAV er i stadig endring, og har utrolig mange oppdrag
som skal løses. Selv om viljen til samarbeid med Nordtro absolutt er tilstede, er det
ikke bestandig praktisk løsbart. Det er viktig å opprettholde en tett og god dialog med
lokalt NAV for å sikre god og jevn innsøking.
Det vil alltid være ønskelig å se setter flere ben å stå på for denne avdelingen, uten
at det setter formålet med bedriften til side.
Kommende år ønsker Jobbsenteret å ta i bruk SIA (strukturert individuelt
arbeidsvurderingsverktøy) i hele bedriften. Dette vil hjelpe oss å jobbe strukturert og
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effektivt i alle ledd. Veilederne har benyttet SIA verktøyet over flere år. Nå gjenstår å
implementere verktøyet i Nordtro sine avdelinger. Arbeidsledere får da en mer direkte
rolle i avklaring av arbeidsevne hos deltakere. Nøkkelen ligger i god dialog mellom
arbeidsleder og veileder, og en tydelig bestilling fra veileder til arbeidsleder. Nordtro
har mange arbeidsoppgaver som egner som til bruk i SIA-verktøyet. Dette styrker da
de interne avdelinger sitt formål i Nordtro med sin uløselige tilknytning til arbeid og
inkludering. Det er allikevel en utfordring å løse disse nye arbeidsoppgavene i de
daglige produksjonsrutinene. Det er etablert et forum som skal jobbe frem gode
løsninger for dette. Representert i forumet er veileder, arbeidsleder, produksjonssjef
og fagsjef.
Nordtro ønsker videre å fortsette å levere godt i tiltakene vi til enhver tid innehar, tett
opp til beskrivelsen på en effektiv og inntektsgivendemåte. Videre vil Jobbsenteret ha
fokus på gode rekrutteringsavtaler med næringslivet rundt oss. Vi forventer større
samhandling med lokalt og regionalt næringsliv, gjennom økt fokus på Ringer i
Vannet via NHO Vi ønsker å fortsette våre kompetansehevende tiltak, både for egne
veiledere og arbeidsledere, men også for samarbeidspartnere i regionen. Til sist men
ikke minst ønsker vi gode løsninger for alle deltakere som er i tiltak i Nordtro, slik at
alle som er i berøring med oss skal oppleve vekst og utvikling.

Nordtro Jobbsenter ser fram til et godt arbeidsår i 2018.

På vegne av arbeid- og inkluderingsteamet ved Nordtro Jobbsenter AS:
Toril Aamo, fagsjef.

Storslett januar 2018
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