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1.0 OM OSS
Via3 AS er en Vekstbedrift som 
tilrette legger arbeid for mennesker 
med nedsatt arbeidsevne, basert på 
personens egne forutsetninger. I tillegg 
er vi godkjent lærebedrift i mange 
ulike fag og tilbyr spesialundervisning i 
bedrift. 

Via3 AS ble startet i 1990 som et 
arbeids samvirke og i 2002 ble tiltaket 
omdefinert til en VTA-bedrift (Varig 
Tilrettelagt Arbeid) og er en del av 
NAV’s tiltakskjede.

Bedriften eies i dag av Askim kommune 
og Skiptvet kommune. Bedriften leide 
lokaliteter i Østfold Næringspark i 25 år, 
men flyttet inn i eget nybygg i desember 
2015.

Bedriften mottar driftstilskudd 
etter fast månedlig sats pr godkjent 
tiltaksplass, og i tillegg til det statlige 
driftstilskuddet. 

I 2010 etablerte vi sammen med  
9 andre Vekstbedrifter i Østfold et eget 
opplæringskontor, OKVTA. Siden da har 
vi vært godkjent som lærebedrift og 
har hatt mange lærekandidater i ulike 
fag. Dette er et samarbeid med Østfold 
Fylkeskommune. 

1.1 Visjon og formål
Via3 AS har ut fra sin målsetting en 
visjon om at Arbeid gir livskvalitet, og 
bygger på en tanke om at alle har rett 
til et arbeid. 

Vi definerer livskvalitet i dette tilfellet 
som den opplevde følelsen av å leve 
et godt liv gjennom å være aktiv og 
oppleve personlig mestring, ha trygghet 
i et fellesskap og tilhøre et sosialt miljø.

Vårt formål er å skape tilrettelagte 
arbeidsoppgaver til mennesker med 
nedsatt arbeidsevne.

Det å ha et fast arbeid og kunne bidra i 
samfunnet har mye å si for identitet - og 
verdighetsfølelsen. Samfunnsøkonomisk 
er det også veldig lønnsomt å ha folk i 
arbeid fremfor lediggang.

1.2 Målsetting

I dagens samfunn er det stadig flere 
som faller utenfor ordinært arbeidsliv 
og som har problemer med å finne 
meningsfulle aktiviteter / oppgaver 
til å fylle dagene med. Via3 AS har 
tilbud til de som har uførepensjon, er 
på attføring, har behov for praksis og 
arbeidstrening eller hospitering.

Vi tilrettelegger arbeidstilbudet på en 
slik måte at den enkelte skal få utvikling 

ut fra sine ønsker, forutsetninger og 
behov. Hos oss er fokus satt på hele 
mennesket. 

Den enkeltes utvikling og motivasjon 
skal skje gjennom produksjon av varer 
tjenester av høy kvalitet.

Vårt hovedmål er å legge til rette for 
en god og sikker arbeidsplass med et 
godt arbeidsmiljø, for alle, hvor trivsel, 
personlig utvikling, mestring og god 
sosialisering skal være i fokus. 

1.3 Hva betyr logoen vår?

VIA3 – 3-tallet står for de 3 V-ordene

VIA oss opplever man Vekst, Verdighet 
og Verdiskaping.

VIA er dessuten latin og betyr ”veien” 
= ”Veien til vekst, verdighet og 
verdiskaping”

Vekst Verdighet Verdiskaping
AS
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Fargen i logoen er grønn og symboliserer:

- Vekst og utvikling av mennesker

- Samfunnsansvaret vi har både  
ift. mennesker og miljø

- Bedrift som tar mennesker og miljø  
på alvor

- Håpet er lysegrønt - det spirer og gror

- Nybygget er V-formet

- Miljøvennlig bygg og drift gjennom 

• BREEAM-bygg (miljøsertifisering)

• Jobbfrukt – selger sunne varer

• Miljøgruppe – holder Askim 
rent, plukker og tømmer søppel, 
resirkulerer, kildesorterer

• Anleggsgartner / grøntgruppe, 
hagearbeid, vedlikehold og stell av 
grøntarealer

• Sikker makulering, resirkulerer 
papir, gjenvinning

• Kantinedrift

1.4 Nytt bygg
Januar 2016 startet vi opp driften i helt 
nytt BREEAM-bygg i Masengveien 3, 
Askim. 

BREEAM er en miljøsertifisering som 
bekrefter bærekraftig design og 
bygging gjennom hele byggeprosjektet. 
Sertifiseringen er basert på dokumentert 
miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, 
helse- og innemiljø, energi, transport, 
vann, materialer, avfall, arealbruk og 
økologi samt forurensning. BREEAM- 
bygg har også lavere driftskostnader og 
økt levetid.

Vi er svært tilfreds med de nye lokalene, 
og vi har fått en flott kantine med 
kjøkken som gir oss nye treningsarenaer 
og gode utviklingsmuligheter.

2.0 STATUS pr. 31.12.17

2.1. Nytt i 2017
Nytt garasjeanlegg på 300 m2 ble 
ferdigstilt i desember-17 og har vært 
etterlengtet. Vi øker antall ansatte 
raskere enn vi kunne forutse og var i 
ferd med å «vokse ut av lokalene». Nå 
får vi frigjort plass i hovedbygget og 
benytter garasjeanlegget til lager og 
bilhold. 

I 2017 har vi jobbet med profilering 
og merkevarebygging av Via3 på 
flere områder. Vi har hatt mange 
bedriftspresentasjoner og omvisning 
med ulike grupper som f.eks: Formann-
skapsmøte, medlemsmøte i Rotary, 
skoleklasser fra vgs. og u.skole og vi 
har invitert ulike bedrifter som kan bli 
potensielle samarbeidspartnere. Til sammen 
har over 100 mennesker vært invitert til 
presentasjon og omvisning i 2017.

Via3 As meldte seg inn i Askimbyen da 
vi ønsker å knytte nettverk og få enda 
tettere dialog og samarbeid med lokale 
bedrifter.

Via3 AS hadde stand på næringslivs-
frokosten i desember på Askim Rådhus. 
Der delte vi ut brosjyremateriell, sponset 
jobbfruktkurver samt gavekurver /
julekurver til foredragsholdere. 

Vi har hatt økt fokus på kompetanse og 
sett nødvendigheten av å opprette en 
egen Faglederstilling. 

Vi innførte nytt timeregistreringssystem 
som sikrer at alle ansatte får riktig 
lønn. Alle har fått hvert sitt ansattkort 
og ansvar for å registrere seg ut / inn. 
Dette har de tatt meget raskt, og 
fungerer bra. Alle har blitt mer bevisste 
på hva arbeidstid er, og viktigheten 
av å overholde avtaler / timer. Dette 
er spesielt viktig at læres før en evt. 
hospitering ute.

Type Kommentar Antall 

Statlige VTA – 
plasser

Askim 
Skiptvet

26
6

Kjøpte plasser Askim
Spydeberg

2
2

Lærekandidater 6

Arbeidsledere Alle i 100% 6

Daglig leder 1

I tillegg har vi 
3 hospiteringer 
hvorav 1 
fungerer som 
arbeidsleder

3

Totalt antall 52
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2.2 Organisasjonskart

3.0 AVDELINGER/SAMARBEIDSPARTNERE

Gisle Gudim

Arbeidsleder

Miljøgruppa, 
Verneombud

Monica Johnsen

Arbeidsleder

Jobbfrukt, 
Renhold

Jon Wang

Arbeidsleder

Anleggsgartner/
Grøntgruppe

Ann-Kristin Bønøgård

Daglig leder

Anita Kristiansen

Fagleder

Terje Czwartek

Arbeidsleder

Produksjon, Salg

Hans Christian 
Maylove Moltzau

Arbeidsleder 
Kokk/Kantine

Roger Ensrud

Arbeidsleder

Produksjon, 
Utegrupper

Jobbfrukt

BAMA

Ca. 150 
bedrifts-
kunder i  
7 indre  
Østfold  

kommuner

Miljøgruppe

Askim  
kommune

Anleggs-
gartner/ 

grøntgruppe

Veidrift AS

Private 
kunder

Bedrifts-
kunder

Askim  
kommune

Produksjon

Tømming av 
dødsbo

Biobe

Østfold  
Trykkeri

Grønn  
Emballasje

Hasle

Mona Mek

Unisport

Bull

Advokater

Makulering

Eiere:
Askim kommune

Skiptvet kommune

VIA3 AS

Oppdragsgivere:
NAV Østfold

NAV lokal

Mange faste 
kunder +  
enkelt-

oppdrag

NOR-Trapp

Gry Trulsrud

Renhold

I eget bygg  
og 

Østfold 
Trykkeri

Kantine/ 
kjøkken

Egne ansatte

Askim Frukt- 
og Bær-
presseri

Norsk Dekor

Møllerens 
Hus

Stubben Kafe

Lærebedrift 
og salg av 

tiltaks plasser

Østfold  
Fylkes-

kommune

OKVTA

Videre-
gående 
skoler

Eksterne 
bedrifter

PPT

Askim  
kommune

Spydeberg 
kommune

Ut-
plasseringer/ 
hospiteringer

IØR

Meny Askim

Stubben Kafe

Østfold 
Trykkeri

Europris

m.fl. 
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3.1   Jobbfrukt 
Jobbfrukt er et nasjonalt samarbeid 
mellom BAMA og Vekstbedrifter i hele 
Norge. Vi pakker og kjører ut Jobbfrukt 
til nesten 150 bedriftskunder i 7 indre 
Østfold kommuner. 

Vi tilbyr 3 ulike størrelser: 3 kg, 5 kg og 
7 kg kurver. Basiskurvene bestemmes av 
BAMA som varierer innholdet i kurvene 
etter årstidene. Vi tilbyr 6 ulike varianter 
av kurver, samt at vi varierer etter 
kundenes særskilte ønsker. 

Kundene våre abonnerer på frukten, 
men det er ingen bindingstid. Kundene 
betaler KUN for mottatte kurver og vi 
fryser abonnementet i ferier etc.

Vi har hatt mange fornøyde 
og trofaste kunder siden 
oppstart for 10 år siden.

Vi startet året med en nedgang 
på Jobbfrukt pga. ny konkurrent i 
området. I høst hadde vi en vellykket 
salgskampanje som gav oss mange nye 
kunder. Ved slutten av året er vi igjen 
på samme nivå som før. Vi har ca. 150 
bedriftskunder – mange av dem har 
vært trofaste siden oppstart for 10 år 
siden. 

Fruktpakkeriet vårt er topp moderne 
med både kjølerom og svalrom. Vi har 
selvfølgelig alle nødvendige 

godkjenninger på plass, Mattilsynet, 
Skadedyrskontroll, hygienerutiner etc. 

Vi har 2 stk. store varebiler til utkjøring. 
Disse ruller på veien flere dager i uka 
i hele indre Østfold. Våre ansatte blir 
alltid godt mottatt når de er innom og 
leverer kurvene på de ulike bedriftene. 

Jobbfrukt gir mange meningsfulle 
arbeidsplasser og varierte oppgaver. 
Det er en god investering som sikrer 
framtidig drift og inntjening. Jobbfrukt 
gir gode muligheter for arbeidstrening 
innen ulike fag som lagerarbeid, 
logistikk, transport, salg og service. 
Det er 20-25 ansatte som er knyttet til 
vår jobbfruktavdeling.
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3.2  Miljøgruppe
Miljøgruppa har eksistert siden 2005 og 
jobber for Service, teknikk og eiendom 
i Askim kommune. Vi gjør i hovedsak 
forfallende arbeid for kommunen slik 
som:

• Skiltoppgaver der vi retter opp skilt, 
bytter skilt og setter opp nye skilt m/
fundamenter. 

• Rydder vegetasjon langs veier og 
gangstier. Dette blir enten kjørt bort 
eller fliset opp.

• Fyller opp offentlige sandkasser med 
sand eller strøsingel.

• Setter ut og tar inn krakker fra veier 
og parker. Om vinteren bruker vi en 
del tid på å vedlikeholde disse.

• Rengjør og holder sluk åpne i sentrum 
og underganger.

• Setter opp og tar inn brøytestikk på 
kommunale veier.

• Gressklipping

• Samler inn søppel fra søppelkasser og 
hundelatriner. Kjører og bort søppel 
og skrot for kommunen når det må 
til. I 2017 kjørte vi bort over 23 tonn 
til IØR.

Oppdragene får vi fortløpende og 
gjennom ukentlige møter. Vi har et godt 
etablert samarbeid med kommunen og 
vi leverer hver uke en skriftlig rapport 
over hva vi har utført til Service, teknikk 
og eiendom.
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3.3 Anleggsgartner / grøntgruppe
I februar fikk vi et nytt stort oppdrag 
av Vari Utvikling med å rydde et skogs-
område på ca. 50 mål på Romskollen. 
Området ble klargjort til etablering av 
50 nye boliger og leiligheter. Dette var 
et stort oppdrag som krevde mye folk 
og utstyr. Arbeidet pågikk i ca. 2 mnd. 

I sommerhalvåret var det fullt opp med 
gressklipping, beskjæring av busker og 
trær, hekker etc. for både private og 
bedrifter.

Vi har jobbet målrettet for å kunne få 
en større kunde og fikk til et samarbeid 
med Veidrift AS i august. De skjøtter 
84 mil med veier i Østfold og vi har 
jobbet nesten fulltid på oppdrag fra 
dem siden september. Arbeidet består 
av klipping av plener og gressbakker i 
rundkjøringer, midtrabatter og langs 
veier. 

I tillegg er det vedlikehold av 
rasteplasser, brøytestikker, maleoppdrag, 
rydding av søppel langs veier etc.  

Jobber på full tid for 

For å kunne påta oss dette oppdraget 
har 22 ansatte hos oss måtte gjennom-
føre kurset «Arbeid i og langs vei».  
I tillegg har vi innhentet HMS-kort til 
alle ansatte. 
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3.4  Sikker makulering 
Vi setter ut låsbare og fiskesikre 
beholdere hos kundene. Når beholderen 
er full bytter vi den ut med en tom.

Kunden betaler ingenting for kjøring 
/ henting og heller ikke noe for 
beholderen. Kunden betaler KUN for 
levert antall kilo papir. Godt etablert 
med faste kunder + noen enkeltoppdrag 
i forbindelse med rydding / årsregnskaper. 

Vi har videreført prosjektet med å 
levere makulert papir til Tomter, der de 
blander flis og papir til hestehold. 

Vi leverer også noe makulert papir til  
Nor-Trapp i Rakkestad. De bruker det 
som filter i lakkeringen. På denne måte 
går alt til gjenvinning. 

Det er bare noen få av våre ansatte 
som er sertifisert til å jobbe med sikker 
makulering. De må gjennom egen 
opplæring og har utvidet taushetsplikt. 

Vi setter sikkerheten i høysetet!

Totalt i 2017 makulerte  
vi ca. 19 tonn papir.

Din sikkerhet er vårt miljø!
• Låsbare beholdere!

• Vi henter fulle bokser og setter igjen 
tomme bokser uten ekstra kostnad!

• Utvidet taushetsplikt for å ivareta din 
sikkerhet!

• Miljøvennlig – makulert materiale går 
til gjenvinning / resirkulering!

Vi kan ta alt papir som klassifiseres  
til DIN nivå 3. Det vil si:

• Pasient-/klientjournaler

• Regnskap

• Bedrifters konfidensielle papir

• Personalsaker/journaler etc.
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3.5  Pakking / montering 
Lufteventiler fra Biobe har vært stabilt 
hele året. Nytt oppdrag er bikuber, og 
ellers har det gått i Hasle-ror og strikker 
fra Unisport og Scansis. 

Vi hadde møter med både Norsk 
Dekor, Askim Frukt og Bærpresseri 
og Grønn Emballasje og har sett på 

mulig samarbeid og oppdrag fra 
dem. Det har ført til nye oppdrag fra 
Grønn Emballasje der vi bl.a. limer og 
bretter esker. Høsten har vært preget 
av kalendersesongen. Vi har også 
fått en ny stor listemaskin til oss som 
Kalenderforlaget har kjøpt. Dette for å 
klare å ta unna enda mer enn tidligere.

Biobe ventiler over 100.000 stk.

Østfold Trykkeri over 11.000 stk.

Østfold Trykkeri kalendere ca. 60.000 stk.

Hasle ror 750 stk.

Bikuber nesten 3.500 stk.
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3.6 Renhold
Vi skjøtter renholdet i egne lokaler 
og har fast avtale om renhold av 
kontorlokalene til Østfold Trykkeri. 
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3.7 Kjøkken / kantine
I nybygget har vi fått en flott kantine 
med stort kjøkken. Det gir mange fine 
oppgaver og vi lærer renholdsrutiner, 
IK-mat, prosedyrer og systemer som skal 
ivareta matsikkerhet. Vi har på plass 
alle nødvendige godkjenninger ift. 
Mattilsynet, skadedyrskontroll etc. 

Vi serverer stort sett varm lunsj til 
egne ansatte hver dag. Det lages også 
mye møtemat. En veldig positiv og 
viktig treningsarena som mange har 
lyst til å jobbe med. Vi fikk ansatt ny 
arbeidsleder / kokk, og vi har fått 2 nye 
lærekandidater i kokkefag. Det har vært 
jobbet med å skape en merkevare for 
kantina vår og vi har samarbeidet med 

bl.a. Norsk Dekor og AFB om spennende 
prosjekter. Vi inngikk samarbeid med 
Askim Frukt- og Bærpresseri om levering 
av egenproduserte varer som brente 
mandler og sukkertøy. I den forbindelse 
jobbet vi mye med emballasje og ut-
viklet en egen eske med logo som blir 
varemerket vårt. 
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4.3  Utplasseringer i ordinære bedrifter
Dette er noe NAV har stort fokus på og 
ser på som veldig positivt. 

Gjennom 2017 har vi hatt 
nesten 20% av VTA utplassert 
i ordinære bedrifter. En av 
disse har fått tilbud om fast 
jobb. 

Det er positivt at våre ansatte får nye 
muligheter og arenaer for vekst og 
utvikling.  

4.0  TILTAKSANSATTE

4.1  Brukersamtaler og brukerundersøkelser - VTA
Vi gjennomfører årlige brukersamtaler 
med hver enkelt og evaluerer 
handlingsplanene. Måloppnåelse ift. 
handlingsplanene var på 84,9 %. Det er 
en økning fra 2016. Årlige rapporter på 
hver enkelt er sendt til NAV. 

Fagleder har vært med på alle 
samtalene sammen med den enkeltes 
arbeidsleder. Dette har bidratt til å 
høyne kvaliteten på samtalene. 

Vi har også gjennomført bruker-
undersøkelse i henhold til BATT og 
kan vise til en score på 5,28! Det er 
rekordhøyt!  
(Dette er en skala fra 1-6 der 6 er best og vi 
må ligge på 4 eller bedre jfr. avtalen med NAV). 

Bildet er fra den årlige utdelingen av kompetansebevis på Quality Hotel i Sarpsborg. 
Arrangementet er i regi av Fylkeskommunen og OKVTA. Dette er en høytidelig og 
verdig avslutning for lærekandidaten selv og deres familie.

4.4. Karriereveiledning - nytt tilbud i 2017
Fagleder er sertifisert og godkjent 
karriereveileder og vi har kjøpt inn det 
verktøyet vi trenger. Vi tilbyr dette til 

både egne VTA-ansatte, lærekandidater 
og til de vi har inne til YFF. Fagleder har 
gjennomført 11 karriereveiledninger i 

2017. 7 av disse var VTA-ansatte og  
4 stk. var lærekandidater. 

4.2  Lærekandidater

To lærekandidater har gjennomført 
kompetanseprøva i 2017. En i logistikk-
fag og en i anleggsgartnerfag. Begge 
bestod med beste karakter! 
Gj.snitt i Østfold er det kun 20 % som 
oppnår beste karakter (2016). 

Av de lærekandidatene som 
har hatt kompetanseprøve 
hos oss siden 2012 er det  
50 % som har oppnådd beste 
karakter! Det er vi stolte av!

Det startet opp 5 nye lærekandidater i 
august. 
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5.0  KOMPETANSEUTVIKLING

5.1 Ordinært ansatte 
• 1 arbeidsleder holder på med 

Spesialpedagogikk, 40 timer.

• 3 arbeidsledere har gjennomført kurs 
for faglige ledere og instruktører,  
2 dager.

• 1 arbeidsleder gjennomførte kurs i 
«Stell, vedlikehold og grunnleggende 
bruk av motorryddesag, 1 dag.

• Arbeidsleder jobbfrukt deltok  
på årsmøte BAMA, 2 dager.

• 1 arbeidsleder og daglig leder har 
deltatt på 4 Næringslivsfrokoster.

• 2 stk. deltok på ASVL’s Fagkonferanse 
«I arbeid med Vekstbedriftene», 
2 dager 

• Daglig leder deltok på høstkonferansen 
i ASVL, «Tilrettelagt arbeid og 
opplæring i fremtiden», 2 dager.

• Hele ledergruppa deltok 2 dager 
i Strømstad med Vekst Østfold – 
«Inkluderende kommune / bedrift» og 
«Nettvett». 

• 6 arbeidsledere og daglig leder har 
vært på samling i mål- og strategi-
arbeid, 1 dag

• Arbeidsleder for lærekandidatene er 
på erfaringsgruppemøter 4 ganger 
pr. år samt 2 dagers seminar i regi av 
OKVTA.

• 2 arbeidsledere har fått henger-
sertifikat BE

• 4 arbeidsledere har gjennomført 
kurset «Arbeid i og langs vei»

• 3 arbeidsledere deltok på Smaksmesse 
på Lillestrøm

• Fagforum 2.hver uke.

• Daglig leder sitter i styret i OKVTA 
og har deltatt på styremøter og div. 
samlinger.

• Møter og samarbeid med PPT, 
Familiens Hus, Habiliteringstjenesten 
etc. ang. enkeltbrukere.

• Ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter.

• Daglig leder har vært på informasjons-
samling med NAV Fylke.
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5.2. VTA-ansatte
• 10 stk. deltok på Smaksmesse  

på Lillestrøm.

• 2 VTA-ansatte gjennomførte kurs i 
«Stell, vedlikehold og grunnleggende 
bruk av motorryddesag», 1 dag.

• Alle VTA-ansatte samt Lærekandidater 
har gjennomført internt jekketrallekurs.

• Alle nye lærekandidater har vært på 
samling om «Rettigheter og plikter i 
læreløpet», OKVTA.

• Tematimer 1 gang pr. mnd. Temaer 
som mobbing, hva er en god kollega, 
besøk av Helsesportslaget,  
nettvett etc. 

• Alle deltok på bedriftsbesøk på  
Rause As med omvisning.

• 12 stk som jobber med Jobbfrukt har 
deltatt på «Jobbfruktskole for sjåfører 
og hjelpemannskap».

• 23 VTA / Lærekandidater har 
gjennomført kurs i «Arbeid i og  
langs vei».

• Tematimer hvor vi tar opp aktuelle 
problemstillinger er et nytt tilbud til 
dem nå i hørt. Vi setter av en time i 
mnd. Første gang var 29. august med 
tema «Hva er en god kollega?»
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6.0 ARBEIDSMILJØ
Det har i 2017 blitt gjennomført tilfreds-
hetsundersøkelse av ordinært ansatte.  
Dette er krav i Equass og vi følger BATT 
også her.  
(Skalaen går fra 1 til 6, hvor 6 er best) 

Undersøkelsen viste en score på 5,24.   

6.1 Sykefravær
Fraværet på VTA-ansatte i 2017 var  
på 6,4 % - noe som er svært bra.

Fraværet på ordinært ansatte i 2017 
var på 3,5%. 

6.2 HMS
Etter vernerunden våren 2017 framkom 
det et sterkt ønske om å foreta inne-
klimamåling på makuleringsrommet 
ift. støv. Dette er gjennomført av 
BHT og rapporten viser at det ikke 
medfører noen helserisiko å arbeide på 
makuleringsrommet. Målingene viser 
langt under anbefalt grenseverdi.

6.3 EQUASS 

Equass er et europeisk kvalitetssystem 
for levering av helsetjenester med 
ekstern revisjon og sertifisering. 
Dette for å sikre kvaliteten av 
tjenestene overfor brukere og andre 
samarbeidspartnere. Vi ble resertifisert  
i oktober 2016, og er nå godkjent for  
2 nye år fram til 28.11.18. 

6.4 Kundetilfredshets- 
undersøkelse
Vi har gjennomført kundetilfredshets-
undersøkelse jfr. BATT blant alle 
medlemmer i Rådgivende Utvalg. Her 
er NAV lokalt og NAV fylke representert 
samt saksbehandlere fra begge 
eierkommunene. Svarprosenten var på 
80, og vi oppnådde svært høy score på 
5,8 (på en skala fra 1-6). 

I kommentarfeltet fikk vi følgende 
tilbakemeldinger: 

«Via3 er en god bedrift som 
gir brukerne et meget godt 
tilbud. De oppfyller i stor grad 
målsettingene som framgår av 
samarbeidsavtalen med NAV»

«Jeg synes det er lett å sam-
arbeide med dere om brukerne, 
og det tas tak i ting i tide. Dere 
er lette å forholde seg til både 
for brukerne og kommunen» 

6.5  Lønnsoppg jør
Fra 1. mai fikk VTA-ansatte en 
økning på 3,7 % og regnes for et 
godt oppgjør. Vi ligger i øvre sjiktet 
i Østfold, men ikke på topp. Dette er 
helt i tråd med tidligere styrevedtak og 
lønnsstatistikken til ASVL. 

Lønnsendringer til ordinært ansatte vil 
være innenfor vedtatt budsjettramme 
på 3,5 %. 
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Aktivitetsdag med Rause 1. juni
Tradisjonen tro hadde vi aktivitetsdag for 5. året på rad. Vi 
hadde begge 2 napp hver i vandrepokalen så i år stod det mye 
på spill! Via3 vant med liten margin og sikret oss pokalen til 
odel og eie. Det var en fornøyd gjeng som returnerte til Askim 
den dagen.

Dagstur /sommertur
Vi var på dagstur / sommertur 6. juli til Håverud i Sverige.  
Vi tok buss, tog og båt og det ble en innholdsrik dag. 

Sommerlunsj Julebord på Smaalenene Hotell

Formannskapmøte Julelunsj

Annet
• Frukt og kaffe blir servert gratis hver 

dag til alle ansatte.

• Massasjestolen har også vært flittig i 
bruk. Alle kan disponere den  
20 minutter hver dag. Det er en super 
mulighet til å ”roe” ned når man er 
sliten eller trenger noen minutter for 
seg selv. 

• Hver fredag holder bedriften noe  
til kaffen til alle ansatte, noe som  
er populært. 

• Vi feirer alle runde tall med kake / mat

• Alle ansatte får julegaver.

6.6 Velferd
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Områder Mål for 2017 Svar % Resultat Oppnådd? Ja / nei

Brukerundersøkelse - BATT Høyere enn 4 87,5 5,28 JA

Arbeidsmiljøundersøkelse  
– ordinært ansatte – BATT

Høyere enn 4 83 5,24 JA

Kundetilfredshetsundersøkelse - BATT Høyere enn 4 80 5,8 JA

Måloppnåelse handlingsplaner Høyere enn 80 % 84,9 % Ja

Utplassering i ordinært Høyere enn 10 % 18 % JA

Sykefravær – VTA Lavere enn 10 % 6,4 % JA

Sykefravær – ordinært ansatte Lavere enn 5 % 3,5 % JA

Antall ansatte som jobber ute  
blant kunder, samarbeidspartnere etc. 

Høyere enn 60 % 90 % JA

6.7  Måloppnåelse 2017
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7.0  VEIEN VIDERE
Vi er opptatt av å videreutvikle oss og 
stadig jobbe for nye oppgaver / arenaer. 
Vi tar gjerne imot innspill og ideer!

Det er et stort behov for flere tilrette-
lagte arbeidsplasser og vi merker en 
stadig økende interesse og pågang i 
antall søkere. 

Som følge av Statsbudsjettet 2018 får 
vi tildelt 7 nye VTA plasser fra 01.01.18. 
Dette betyr mye for videreutvikling av 

bedriften og vi får også muligheten til å 
styrke arbeidslederressursene.  

Vi jobber videre med profilering av 
bedriften og er i gang med å lage en 
reklamevideo til både Facebook og til 
presentasjoner. 

I 2018 har vi planer om å videreutvikle 
kjøkken og kantinedrift. Vi kommer 
til å tilby catering i form av møtemat, 
fruktfat etc. 

Vi ser fram til et nytt år med  
nye muligheter! 

Ann-Kristin Bønøgård 
Daglig leder

For mer informasjon – gå inn på vår 
hjemmeide www.via3.no og følg oss 
gjerne på
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