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Kurs- og aktivitetskalender AFT, høst 2021
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14.00 - 14.45
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Kurs- og aktivitetskalender AFT, høst 2021

Jobbsone v/Anne Berit Melien og Sylvia Alvilde Green, jobbveiledere
Egenarbeid med bistand fra jobbveiledere til f.eks; utvikle CV, utforme
søknader for ulike stillinger (praksis og ordinære jobber), forberedelser til
intervju/egenpresentasjon, utforske arbeidsmarkedet, kartlegge
nettverk/referanser, føre jobblogg, interessekartlegging, digitale kurs på
aiLæring. Individuell oppfølging.

Åpen jobbsone: Ingen fast veileder til stede, men alle fasiliteter er
tilgjengelige.

vip24 v/Nina Ravnevand, jobbveileder
Få bedre innsikt i egne ressurser, styrker og utviklingsmuligheter
gjennom karriereverktøyet vip24.

Tilgang til verktøyet sendes ut som lenke på e-post. Besvar
spørsmålene på egen hånd, gjerne benytt Jobbsonen. Deretter
avtales individuell gjennomgang med Nina og din jobbveileder.

Vi tilbyr primært vip24, men også Jobbkompasset eller Jobpics ved
behov.

Digitale
ferdigheter

v/ Zhanna Yankouskaya, jobbveileder
Kurs eller individuell bistand mtp å heve digitale ferdigheter som kreves i
arbeidslivet.

Digitaltest: For å kartlegge digitale ferdigheter. Avtales ved behov.

Jobbnytt
v/Hege Karlsen, jobbveileder og næringslivskontakt
Info om arbeidsmarkedet, ulike bransjer og fag, praksis- og
jobbmuligheter gjennom Stavne.

Tilbys i Jobbsone-tida, tirsdager kl 12.15 - 12.45

URO
v/ Bernt Eirik Thronæs og Rune Husby, jobbveiledere
Har du ADHD, konsentrasjonsvansker eller tror du kan ha det?
Hva innebærer det å ha slike utfordringer - i jobb/skole og privat?

Gruppetilbud som kan gi deg ny innsikt i hvordan håndtere og leve med
konsentrasjonsvansker. Strekker seg over 6 uker.

Tema: Informasjon, erfaringsutveksling, verktøy for mestring.

Planlagt oppstart i 25.august.

Kropp og sinn
v/ Ann Schifte, mental trener og bevegelsesinstruktør
Jobb- og livsmestring, et gruppebasert tilbud. 4 ukers rullering på
tema.

Tema: Kroppsspråk og kommunikasjon. Bevegelse, avspenning og
oppmerksomhetstrening. Livsstil, søvn og kosthold.
Stresshåndtering, selvtillit, mestring og motivasjon. Relasjoner og
samhandling.
Høstens kursrunder starter på følgende mandager:

23.august, 4.oktober og 15.november.

Grunn-
leggende
ferdigheter

v/Tove Bonsaksen, spesialpedagog (Trovo) og Anne Berit Melien, adjunkt
Opplæring i grunnleggende ferdigheter som kreves i arbeidslivet, gjerne i
en spesifikk bransje/jobb. Lesing, skriving, regning og muntlige
ferdigheter. Tilbudet kan også brukes til annen kompetanseheving, f.eks
lese til teoriprøve for førerkort, forberedelser til eksamen.

Rådgiveren: Screening av lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
Veilederen Basis: screening av grunnleggende ferdigheter innen norsk,
matematikk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige.

Inspirasjon
og påfyll

På tirsdager/fredager inviterer vi jevnlig folk til inspirasjon og
informasjon. Det kan være arbeidsgivere eller folk fra ulike
organisasjoner/etater. Følg med på oppslag på Stavne og
informasjon som sendes til deg.

Planlagte gjester foreløpig:

- Troll Restaurant - 14.august kl 12.00
- Trondhjems Hospital - september/oktober

Plan A v/Sondre Sklett, aktivitetsveileder og pedagog med bakgrunn i kroppsøving
og friluftsliv
Personlig oppfølging fra aktivitetsveileder til å komme i gang med trening
og aktivitetstilbud som passer din helse og livssituasjon. Tilbudet er
fleksibelt, og kan foregå individuelt eller i gruppe, både innen- og
utendørs. Her kan du bli kjent med ulike aktivitets- og treningstilbud i
byen, knytte sosiale kontakter og komme i form samtidig!

Faste dager med gruppeturer: første torsdag i måneden.

3T v/Sondre Sklett, aktivitetsveileder og pedagog med bakgrunn i
kroppsøving og friluftsliv (Eva Andersen fast vikar),
samt instruktør fra 3T.

Styrketrening i felles sal.

Møt opp ved resepsjonen på Stavne kl 13.45. Vær ferdig skiftet og
klar for trening kl 14.00 på 3T i Fossegrenda.

Trondheim KF
Dagsverket

Trondheim KF

Stavne Trondheim KF • Hornebergveien 5,  
7038 Trondheim • Telefon 953 06 000 

Stavne.no

Stavne er et kommunalt foretak som driver 
arbeidsmarkedstiltak på vegne av NAV. 
Vi tilbyr arbeidsrettet opplæring til deg som 
av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. 
Gjennom aktivt samarbeid med regionalt  
næringsliv, er målet er å styrke jobbsøkerens 
kompetanse og muligheter til å få lønnet arbeid; 
eventuelt overgang til ulike utdanningsløp.

Stavne tilbyr kvalifisering til arbeid gjennom 
arbeidspraksis, kurs og andre opplæringstilbud.
Vi driver også arbeidstrening i egne produksjons-
avdelinger. Våre produksjonsavdelinger leverer 
søm-, skinn- og trevareprodukter til ulike  
forhandlere og samarbeidspartnere over hele 
landet. 

For mer informasjon om Stavne og våre tilbud,
gå inn på vår hjemmeside www.stavne.no ,
eller følg Stavne på facebook.

Vi håper du vil samarbeide med oss!
 
 
 
 
 
 Solid - Raus - Spenstig 

 
 
Aktiviteter i AFT

Få karriereveiledning og hjelp til  
kartlegging av kompetanse.
 
Delta på kurs, få opplæring og  
kompetanseheving.
 
Jobbe med CV- og søknadsskriving og 
intervjutrening. 
 
Få informasjon om arbeidsmarkedet i 
Trondheim.
 
Møte aktuelle arbeidsgivere.
 
Utforske yrkesvalg gjennom jobbsmak og 
arbeidspraksis.
 
Få opplæring i et fag eller yrke i en  
bedrift. 
 
Få arbeidserfaring og bygge  
nettverk.

Hva innebærer dette for deg?

• at du har et arbeidsrettet fokus.
• at du har motivasjon og interesse.
• at du bidrar med egeninnsats.
• at du forplikter deg til å følge avtalt plan. 
• at du har vilje til å forme egen fremtid.

 
 
 
 
 
Formålet med  
Arbeidsforberedende trening (AFT)  
er å styrke dine muligheter til å skaffe  
deg eller beholde arbeid.

En viktig del av kvalifiseringen 
skjer på arbeidsplassen.

I AFT får du også tilbud om andre  
aktiviteter som du kan ha nytte av  
på veien til arbeid.

På innsiden av klaffene finner  
du Stavnes kurs- og  
aktivitetskalender.

Grafisk utforming: stavne, mars 2021
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Årsrapport 2021
Organisasjon
Drift av Stavne i 2021 har vært preget av Covid pandemien som ellers i samfunnet. Et år
med forskjellige påbud og anbefalinger, både lokalt og nasjonalt. Det har blitt lagt ned
betydelig ressurser i smitteverntiltak og tilbakemeldinger fra brukere og personal er
opplevelse av trygghet på arbeidsplassen og tydelig informasjon.

Det ble avholdt fire ordinære styremøter og en strategisk samling med styret i 2021.
Eiermøte med formannskapet ble avholdt i oktober i hovedlokalene til foretaket, hvor
formannskapet også fikk omvisning og informasjon om driften.

Stavne og Klæbu Industrier KF har som kommunale foretak innenfor samme bransje,
samarbeidet godt om økonomi og regnskap samt ulike lederoppgaver og rammevilkår.
Videre sitter styreledere for foretakene i hverandres styrer som observatører.

Stavne har gitt tilbud til nærmere 500 brukere i 2021. Av disse er 78 personer formidlet til
arbeid eller utdanning og mange flere har startet i andre aktive tiltak eller fått avklart sin
situasjon opp mot behandling eller uføretrygd.

Stavne søkte i 2021 om fornying av godkjenning som tiltaksarrangør for NAV for
arbeidsmarkedstiltakene AFT og VTA. Siste godkjenning var i 2017 og siden da er
regelverket strammet inn og nye krav har kommet til. I forbindelse med godkjenningen ble
foretakets vedtekter fornyet og vedtatt i bystyret i desember 2021. Stavne har ved årsskiftet
fått muntlig tilbakemelding på at søknaden om godkjenning vil bli innvilget for fire år.

NAV hadde høsten 2020 varslet oppsigelse av 10 AFT-plasser fra 01.03.21, dvs et nedtrekk
til fra 115 plasser til 105. En supplerende tildeling av tiltaksbudsjettet til NAV Trøndelag
medførte imidlertid at Stavne fikk tildelt 15 nye plasser fra samme dag, altså en økning til
120 plasser, fram til og med første halvår 2022. Det medførte et underforbruk av plasser i en
periode av året, men dette ble langt på vei hentet inn i løpet av høsten.

Stavne ble resertifisert som Miljøfyrtårn i oktober 2021. Sertifisør var fysisk tilstede på
Stavne og gjennomgikk vårt regelverk og prosedyrer med resultatet; ingen avvik.

NTNU og Sintef avsluttet i 2021 sitt oppdrag med evaluering av Dagsverket. De leverte både
film og rapporten “Et godt Dagsverk”  fra evalueringen og dette er presentert for deltakere,
ansatte, styret ved Stavne og formannskapet i eiermøte. Det er planer om videre
presentasjon når samfunnet åpner opp igjen. Forskerne avslutter sammendraget i
evalueringsrapporten med: “Funnene viser at Dagsverket møter mange behov i målgruppen
og at deltakernes livskvalitet og helse bedres når de deltar jevnlig i arbeidstilbudet”.

Organisasjon
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Rapporten kom også med anbefalinger i forhold til utvidelse og utnyttelse av
fellesskapsmodellen i arbeidsrelaterte habiliteringstilbud rettet mot andre marginaliserte
grupper.

NAV har økt kravene til sine tiltaksarrangører i forhold til kvalifisering av brukerne. Målet er at
flere av brukerne skal opparbeide seg yrkesfaglig kompetanse som igjen gir mulighet for en
mer varig tilknytning til arbeidslivet. Stavne har satt igang flere tiltak for å imøtekomme dette
kravet som vi er glad for at kommer. I den forbindelse innvilget styret midler fra fond til å
bygge opp styrke arbeidet og kompetansen innen fag- og yrkesopplæring med et prosjekt
som vi kaller “ Prosjekt Kvalifisering”. Prosjektet starter opp ved årsskiftet.

På personalsiden har det vært flere utskiftinger av personale, ved at noen har byttet jobb og
andre gått av med pensjon. Vi har også fått flere fast ansatte medarbeidere på Brygga og
Dagsverket som resultat av budsjettbevilgninger fra Trondheim Bystyre. Dette er svært
positivt og gir større forutsigbarhet i driften av avdelingene. Det drives systematisk
kompetansebygging av personale på alle avdelinger. Sykefraværet var samlet på 8,89%
som var en nedgang på 3,35% fra året før.

Foretakets driftsinntekter i 2021 ble på kr. 61 538 000. Totale inntekter (ordinære og
fondsdisponeringer) ble på 62 839 000. Brutto driftsresultat (før tilbakeføring avskrivninger
finans og fond) viser et mindreforbruk på kr. 827 000. Netto driftsresultat kr. 2 101 000. Det
totale regnskapsmessige resultatet etter fondsdisponeringer ble på 1 017 000 i
overskudd/mindreforbruk.

Investeringsregnskapet viser for 2021 salg av et driftsmiddel og tilskudd NAV på kr. 88 000.
Årets brutto investeringer ble på 1 669 000, finansiert med 1 581 000 fra disposisjonsfond.
Dette er budsjettert.

Etter budsjetterte og pliktige avsetninger viser regnskapet et netto mindreforbruk for drift og
investering på kr. 1 017 000. Styrets vedtak viser disponering av midlene.

AFT
Koronapandemien har også preget dette året, og medført periodevis begrensninger i tilbudet
i AFT. Parallelt med dette har vi utviklet nye tilbud til jobbsøkerne. Nytt i 2021 er
aktivitetstilbudet Plan A, som innebærer individuell veiledning om trening og fysisk aktivitet,
samt gruppetilbudet URO som er rettet mot personer med ADHD/ADD og andre
oppmerksomhetsforstyrrelser. Formålet med begge tilbudene er å styrke jobbsøkernes
forutsetninger for å få og beholde jobb.

Andelen jobbsøkere som avsluttet til arbeid og utdanning var i 2021 39%, og dette er en
nedgang fra 46% året før. Denne nedgangen må ses i sammenheng med en betydelig
økning i saker som avsluttes til uføretrygd, der andelen i 2021 er 22% mot 13,5% i 2020.
Andel som avsluttes til behandling har økt fra 30% i 2020 til 36% i 2021. Vi har satt igang en
intern prosess for å se på faglige og metodiske tiltak som kan bidra til å snu denne
tendensen.

25% av jobbsøkerne hadde i 2021 minoritetsspråklig bakgrunn. Dette er en økning fra 20% i
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anbudsutsetting av AFT. Dette skapte stor uro i personalgruppa i AFT; bekymringene var
knyttet til konsekvenser for ansettelsesforhold og fagmiljø.

Koronapandemien har også preget dette året, og medført periodevis begrensninger i tilbudet
i AFT. Parallelt med dette har vi utviklet nye tilbud til jobbsøkerne. Nytt i 2021 er
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samt gruppetilbudet URO som er rettet mot personer med ADHD/ADD og andre
oppmerksomhetsforstyrrelser. Formålet med begge tilbudene er å styrke jobbsøkernes
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AFT
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2020. En betydelig del av disse har til dels svake norskferdigheter, og norskopplæring og
språkpraksis har derfor vært en sentral del av deres forløp i AFT. En av veilederne
gjennomførte videreutdanning i Norsk som andrespråk våren 21, og å videreutvikle et
tilpasset pedagogisk tilbud til denne gruppa vil ha prioritet i 2022.

I 2021 har 78% av jobbsøkerne i AFT arbeidsavklaringspenger (AAP) som inntekt. 8%
mottar kvalifiseringsstønad, 4% lever av tiltakspenger, 4% har dagpenger, mens 6% har
sosialstønad som inntekt. Sammenliknet med 2020, har andelen AAP-mottakere økt fra
73%, mens det er en nedgang i de øvrige kategoriene. Dette synliggjør at andelen
jobbsøkere med helseutfordringer har gått opp. Kvinneandelen blant jobbsøkerne har økt til
54,3%, mens gjennomsnittsalder er ett år lavere enn i 2020, og er nå 35,5 år.

Gjennomsnittlig varighet på tiltaksløp har økt i 2021, og er nå 12,4 mnd. Økningen kan ses i
sammenheng med koronarelaterte utfordringer på arbeidsmarkedet, men skyldes også at en
del tiltaksløp krever lang tid, og at tidsbruken reflekterer målgruppas behov for oppfølging. Vi
erfarer at å bruke lang tid i enkelte forløp påvirker utfallet av tiltaksprosessen positivt.

Andel jobbsøkere som har hatt arbeidspraksis i ordinær bedrift har vært jevnt økende de
siste årene, og ligger nå på 74%. Gjennomsnittstid før oppstart i bedrift har gått ned fra
2020, og er nå 16,3 uker. Dette er i tråd med resultatkravet fra NAV, som er at 80% skal ha
forsøkt arbeidstrening i ordinært arbeidsliv innen fire mnd av tiltaket.
Et mål i avtalen med NAV Trøndelag har vært å øke fokus på kvalifisering i AFT. Resultatmål
for 2021 har vært at 20% av jobbsøkerne skal være i oppfølgingsløp med sikte på
yrkesfaglig kompetanse. Dette målet har skapt økt fokus på opplæring i tiltaksforløpene
generelt, og om lag 30 personer har i 2021 påbegynt eller gjennomført ulike forløp der målet
er yrkesfaglig kompetanse. I tillegg har vi øremerket en veilederstilling til fagutvikling på
området, og vi vil se effekten av dette utviklingsarbeidet i 2022.

Vi har i løpet av året inngått samarbeid med Trondhjems Hospital og restaurant Troll, som
begge vil være viktige partnere for jobbsøkere som ønsker kvalifisering innenfor disse
fagområdene. Antall inngåtte hospiteringsavtaler i ordinær bedrift ligger omtrent på samme
nivå som fjoråret.

AFT gjennomførte før jul 2021 en brukerundersøkelse blant jobbsøkere som har vært i tiltak i
tre mnd eller mer. Undersøkelsen viser at jobbsøkerne jevnt over er godt fornøyd med
tilbudet i AFT. Spesielt får veiledningssamtaler med jobbveileder høy score, der 90% er
fornøyd eller svært fornøyd med samarbeidet. 84% oppgir at de aktivt har deltatt i utforming
av egne planer, og 75% har nådd ett eller flere av målene de hadde for tiltaket. 75% av
jobbsøkerne oppgir at AFT har gjort dem bedre rustet til å stå i jobb, og 73% oppgir at tiltaket
har bidratt til økt mestring og tilfredshet på ulike områder i livet.

Det ble avholdt fagsamling for alle ansatte i AFT høsten 2021, der fokus var fagutvikling
basert på kunnskaps- og erfaringsdeling og prinsipper om beste praksis.

RBK UiJ
RBK Ung i Jobb hadde totalt 44 personer deltakere innskrevet i 2021. Av disse var 11 jenter
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Rapporten kom også med anbefalinger i forhold til utvidelse og utnyttelse av
fellesskapsmodellen i arbeidsrelaterte habiliteringstilbud rettet mot andre marginaliserte
grupper.
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andre gått av med pensjon. Vi har også fått flere fast ansatte medarbeidere på Brygga og
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AFT
Koronapandemien har også preget dette året, og medført periodevis begrensninger i tilbudet
i AFT. Parallelt med dette har vi utviklet nye tilbud til jobbsøkerne. Nytt i 2021 er
aktivitetstilbudet Plan A, som innebærer individuell veiledning om trening og fysisk aktivitet,
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oppmerksomhetsforstyrrelser. Formålet med begge tilbudene er å styrke jobbsøkernes
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Andelen jobbsøkere som avsluttet til arbeid og utdanning var i 2021 39%, og dette er en
nedgang fra 46% året før. Denne nedgangen må ses i sammenheng med en betydelig
økning i saker som avsluttes til uføretrygd, der andelen i 2021 er 22% mot 13,5% i 2020.
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tendensen.
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(25 %), og 7 personer hadde ikke-norsk bakgrunn (16 %). Det skulle etter planen vært
avviklet 2 kurs i løpet av året, men vårkurset ble grunnet koronarestriksjonene avbrutt etter
kun 4 dager. 18 personer sto ennå innskrevet i tiltaket ved utgangen av 2021.

26 personer er blitt avsluttet i løpet av denne perioden; 9 av disse startet opp i ordinær
lønnet jobb, og 7 til egenfinansiert utdanning / lærekandidatløp – totalt 16 personer til en
aktiv løsning. Det vil si at 62 % ble utskrevet til en aktiv løsning, noe som er et svært godt
resultat i bransjesammenheng.

Statistikk AFT
Det var 254 jobbsøkere i AFT-tiltaket i 2021.
(206 i 2020 og 292 stk i 2019)

Fordeling på alder og kjønn på jobbsøkere:
År Snittalder Andel

kvinner
Andel menn

2021 35,5 år 138 - 54,3 % 116 - 45,7 %

2020 36,6 år 108 – 52,3 % 98 – 47,7 %

2019 35,2 år 136 – 46,7 % 156 – 53,3 %

Antall innskrevne, avsluttet og oppholdstid:
År Innskrevne Avsluttet Gj.snitt. oppholdstid

2021 254 119 12,4 mnd

2020 206 98 10,6 mnd

2019 292 172 8,2 mnd

Antall benyttede hospiteringsavtaler i AFT i ekstern bedrift:
2021 2020 2019

170 175 231

Sluttårsaker AFT. Totalt 119 stk avsluttet i AFT. 
Utskrevet til

2021 2020 2019

Sluttårsak Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Lønnet arbeid 38 31,9 % 38 39,6 % 52 33,6 %

Utdanning 9 7,6 % 6 6,3 % 7 4,5 %

SUM 47 39,5 % 44 45,9 % 59 38,1 %

Friluftsliv
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2021 2020 2019

Sluttårsak Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Behandling/sykdom 43 36,1 % 29 30,2 % 65 41,9 %

Søkt/fått uføre 26 21,9 % 13 13,5 % 25 16,1 %

Annet* 3 2,5 % 10 10,4 % 6 3,9 %

SUM 72 60,5 % 52 54,1 % 96 61,9 %

*Annet 2021: 1 overført til andre tiltak i NAV, som AMO og oppfølging. 1 flyttet og 1 svangerskap

Formidlet til sektor i 2021

38 personer formidlet til lønnet arbeid. (Uten lønnstlsk: 16, Med lønnstlsk: 15, Arb/trygd: 4, VTAO: 3)

VTA
Ved inngangen til 2021 var  21 ansatte i VTA-stilling på Stavne mens ved utgangen av 2021
er det 23 personer ansatt. Det har vært relativt stor bevegelse i gruppa med 8 arbeidsforhold
som av ulike årsaker har blitt avsluttet. I løpet av året hadde vi 17 informasjonssamtaler med
potensielle søkere. Av disse har vi fått 12 søknader og ansatt 10 personer, deriblant 4
personer fra Dagsverket.

Dette året har 7 ansatte hatt ønske om, og fått prøve seg i, hospitering i ekstern bedrift. Det
har vært i butikk, i maskinfirma, på helse- og velferdssenter, i koronatelefonen, på apotek og
i byggebransjen. Av disse fikk en person ordinær ansettelse i byggebransjen og en VTAO

Fysisk aktivitet
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stilling på helse- og velferdssenter gjennom tiltaket HELT MED. Dette innebærer at 34% av
VTA ansatte hospitere eksternt i året og 25% av de som ble utskrevet ble formidlet til jobb.

Stavne sitt tilbud om opplæring og kvalifisering, trening og aktivitet til VTA-ansatte har blitt
videreutviklet i året som har gått. Det er satt av fast tid for dette for hele gruppa en halv dag i
uka i tillegg til den individuelle oppfølgingen alle har tilbud om. Her kan digitale ferdigheter
utvikles gjennom bruk av læringsplattformen aiLæring og det avholdes kurs og settes i gang
diskusjoner. Det er også mulig å delta på trening på 3T og bli med på tur og aktiviteter. Ved
utforming av planen for onsdagene er de VTA-ansatte invitert til å komme med forslag til
tema, aktiviteter og sosiale tiltak.

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i VTA på tampen av året 2021 med svarprosent på
64,8%. Undersøkelsen viser at over 93% er fornøyd eller svært fornøyd med den
opplæringen og oppfølgingen de får i jobben på Stavnes produksjonsavdelinger. 71%
rapporterer at de har fått økt sine digitale ferdigheter og 64,8% har deltatt på kvalifiserende
kurs og opplæring.

Selv om koronapandemien også har satt sitt preg på driften av Stavne har vi hele året holdt
åpent og hatt et tilbud til våre VTA-ansatte. Vi har igjen sett hvor viktig arbeidsplassen er
med tanke på sosial kontakt, trygghet og stabilitet i hverdagen.

Statistikk VTA
Det var 31 arbeidstakere på VTA-tiltaket på Stavne i 2021.
(23 stk i 2020 og 18 stk i 2019)

Fordeling på alder og kjønn på VTA ansatte:
År Snittalder Andel kvinner Andel menn

2021 40,2 år 8 – 35,1 % 15 – 64,9 %

2020 41,8 år 4 – 19,7 % 14 – 80,3 %

2019 42,3 år 3 – 17,3 % 14 – 82,7 %

10 nye medarbeidere ble ansatt på VTA-tiltaket på Stavne i 2021, mens 8 ansatte avsluttet
arbeidsforholdet sitt. 2 stk ble skrevet ut til lønnet arbeid.

Produksjonsavdelinger/interne arbeids- og opplæringsarenaer
Til tross for at hele året har vært belagt med korona restriksjoner har vi greid å opprettholde
god aktivitet og faglig innhold i  tilbudet.

Snekker og Container avdeling
Samlet omsetning ble på kr 1 1954 000 mot kr 2 037 000 i 2020. Container har slitt med noe
lav og ustabil tilgang på montering som vi prøver å rette på, samt være på utkikk etter andre
oppdrag.  Produksjonen på snekker er fortsatt konsentrert rundt benker i flere varianter samt
kiler. Det jobbes kontinuerlig med produktutvikling. Produksjonsnivået på Snekker har vært
optimalt gjennom hele året.
Søm og skinn

VTA
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Samlet omsetning på kr 171 000 mot kr 144 000 i 2020. Hovedproduktet er fortsatt grønne
skifte poser til barnehager. Ellers går det jevnt med andre produkter på bestilling fra ulike
aktører.  Avdelingen har hatt nok oppdrag tilpasset VTA og lærekandidater. I sum fungerer
avdelingens produksjon utmerket som arbeidsutprøvning og opplæring for målgruppen.
Kantine
Kantinen har merket begrensningene som korona har satt. I snitt har det derfor jobbet
arbeidsleder sammen med inntil tre deltakere. De har delt arbeidstiden slik at alle har fått et
tilbud. Nytt av året er dyrking av urter og salater i eget dyrkerom. Produksjonen på kjøkkenet
støtter opp under både langsiktige VTA ansatte, lærekandidater og forutsigbare praksisløp
for AFT. I bunnen er det høyt fokus på matlære, renhold, HMS og kundeservice.

Lærekandidater
Ved inngangen til til 2021 hadde vi på Stavne fire aktive opplæringskontrakter; en i kjole- og
draktsyerfaget, en i logistikkfaget, en i produksjonsteknikkfaget og en i trevare- og
bygginnredningsfaget. Aldersgruppe 19 - 20 år, tre menn og 1 kvinne.

I juni avla 2 av kandidatene i henholdsvis kjole- og draktsyerfaget og logistikkfaget sine
kompetanseprøver med resultat bestått. De ble i samarbeid med NAV loset videre inn i
andre arbeidsmarkedstiltak.

I februar 2021 tegnet vi en opplæringskontrakt med en gutt i kokkefaget, og i september med
en gutt i trevare- og bygginnredningsfaget. Vi hadde ved utgangen av året fire aktive
kontrakter.

Lærekandidatene har tilbud om å delta på opplæring og kursvirksomhet ved Stavne og det
samme gjelder fysisk trening, turer og andre sosial aktiviteter. Alle kandidatene benytter seg
av disse tilbudene tilpasset egne interesser, plan og behov.

IPS Jobbresept1
IPS ( Individual placement support) er et integrert behandlingstilbud med mål om å få og
beholde et ordinært arbeid. Stavne har i 2021 hatt til sammen 7 jobbspesialister og en
metodeveileder innenfor to tiltak IPS Jobbresept som drives for NAV i samarbeid med Fretex
og IPS Brygga som driftes av Stavne.

Stavne sitt samarbeid om drift av IPS Jobbresept1 avsluttes 31.03.22 da anbudsperioden for
tiltaket går ut. I 2021 har 136 personer blitt formidlet ut i jobb gjennom tiltaket som betyr en
formidlingsprosent på 56%.

Brygga.
Bryggas målgruppe er pasienter fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som skal
etablere et rusfritt liv i Trondheim. Brygga har i  tillegg et samarbeid med kommunalt Mottaks
og Oppfølgingssenter (MO senteret).Bryggas formål er å gi et arbeidsrettet
behandlingstilbud i gråsonen mellom helseforetakets lovpålagte ansvar for behandling og
kommunens grunnleggende rehabiliterings- og oppfølgingsansvar. Dette med mål om
inkludering i ordinært arbeids- og samfunnsliv.
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støtter opp under både langsiktige VTA ansatte, lærekandidater og forutsigbare praksisløp
for AFT. I bunnen er det høyt fokus på matlære, renhold, HMS og kundeservice.

Lærekandidater
Ved inngangen til til 2021 hadde vi på Stavne fire aktive opplæringskontrakter; en i kjole- og
draktsyerfaget, en i logistikkfaget, en i produksjonsteknikkfaget og en i trevare- og
bygginnredningsfaget. Aldersgruppe 19 - 20 år, tre menn og 1 kvinne.

I juni avla 2 av kandidatene i henholdsvis kjole- og draktsyerfaget og logistikkfaget sine
kompetanseprøver med resultat bestått. De ble i samarbeid med NAV loset videre inn i
andre arbeidsmarkedstiltak.

I februar 2021 tegnet vi en opplæringskontrakt med en gutt i kokkefaget, og i september med
en gutt i trevare- og bygginnredningsfaget. Vi hadde ved utgangen av året fire aktive
kontrakter.

Lærekandidatene har tilbud om å delta på opplæring og kursvirksomhet ved Stavne og det
samme gjelder fysisk trening, turer og andre sosial aktiviteter. Alle kandidatene benytter seg
av disse tilbudene tilpasset egne interesser, plan og behov.

IPS Jobbresept1
IPS ( Individual placement support) er et integrert behandlingstilbud med mål om å få og
beholde et ordinært arbeid. Stavne har i 2021 hatt til sammen 7 jobbspesialister og en
metodeveileder innenfor to tiltak IPS Jobbresept som drives for NAV i samarbeid med Fretex
og IPS Brygga som driftes av Stavne.

Stavne sitt samarbeid om drift av IPS Jobbresept1 avsluttes 31.03.22 da anbudsperioden for
tiltaket går ut. I 2021 har 136 personer blitt formidlet ut i jobb gjennom tiltaket som betyr en
formidlingsprosent på 56%.

Brygga.
Bryggas målgruppe er pasienter fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som skal
etablere et rusfritt liv i Trondheim. Brygga har i  tillegg et samarbeid med kommunalt Mottaks
og Oppfølgingssenter (MO senteret).Bryggas formål er å gi et arbeidsrettet
behandlingstilbud i gråsonen mellom helseforetakets lovpålagte ansvar for behandling og
kommunens grunnleggende rehabiliterings- og oppfølgingsansvar. Dette med mål om
inkludering i ordinært arbeids- og samfunnsliv.
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I 2021 var det 118 deltakere ved Brygga hvorav 38 kvinner og 80 menn med en
gjennomsnittsalder på 35,4 år. Av disse var det 23 nyregistrerte.

Det tilbys råd og veiledning for deltakere med behov for en samtidighet mellom rehabilitering
og hjelp til å få og beholde arbeid/ skoleplass. Av Bryggas 118 deltakere var 91,5%  i ulik
arbeidsretta aktivitet. Dette i form av individuell jobbstøtte, ordinært lønnet arbeid, utdanning
eller ulike former for tiltak/praksis/kurs i regi av NAV.

INDIVIDUELL JOBBSTØTTE (IPS) er en integrert del av behandlingstilbudet med mål om å
få og beholde ordinært lønnet arbeid. I løpet av året ble 22 stykker avsluttet hvorav 68 % til
ordinært lønnet arbeid eller utdanning, herav 59 % til arbeid.

I regi av Helsedirektoratet ble tjenesten eksternt evaluert etter IPS kvalitetsskala. I rapporten
legges det vekt på at tjenesten har tydelig fokus på evidensbasert metodikk samt viser gode
resultater hvor en høy andel avsluttes til lønnet arbeid.Lavterskel tilgang til behandlere,
jobbspesialister og hjelp til hverdags livsmestring fremheves som viktige del av tilbudet.

Brygga BEHANDLING gir tilbud om ulike behandlingsgrupper, individuelle samtaler og
hverdagsliv mestring.

Det ble gjennomført en tilfredshetsundersøkelse blant de som var i fysisk kontakt med
Brygga i løpet av oktober. I denne perioden var vi i kontakt med 70 deltakere, hvorav 58
(n=58) gjennomførte undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 82,9 prosent.
På spørsmål omkring individuelle samtaler, med en skalering fra 1: meget uenig til 5: meget
enig svarer respondentene:

 Gjennomsnitt Respondenter

Samtalene har hjulpet meg til å takle hverdagen bedre 4,35 55

Samtalene har hjulpet meg til å fungere bedre i settinger med andre
mennesker

4,04 54

Samtalene har dreid seg om ting som har vært viktige for meg 4,52 54

Samtalene har vært nyttige for meg 4,44 54

93,1 % av respondentene har svart her. Samtaletilbudet er med andre ord svært populært.

Brygga ARENA har god tilgjengelighet med åpningstider dag/kveld og annenhver helg.
Fokus i Arena er å bidra til økt hverdagsliv mestring innenfor ulike livsområder. Deltakerne
benytter Arena til å utvikle sosiale ferdigheter, kompetanseheving, erfaringsutveksling,
aktiviteter, måltider m.m. Arena er også utgangspunkt for brukermedvirkning, samskaping og
videreutvikling av tilbudet på Brygga.

På spørsmål omkring hvordan deltakerne opplever Brygga kunne man skalere svarene:
1: meget uenig til 5: meget enig .Dette førte til disse gjennomsnittsresultatene:

7

Samlet omsetning på kr 171 000 mot kr 144 000 i 2020. Hovedproduktet er fortsatt grønne
skifte poser til barnehager. Ellers går det jevnt med andre produkter på bestilling fra ulike
aktører.  Avdelingen har hatt nok oppdrag tilpasset VTA og lærekandidater. I sum fungerer
avdelingens produksjon utmerket som arbeidsutprøvning og opplæring for målgruppen.
Kantine
Kantinen har merket begrensningene som korona har satt. I snitt har det derfor jobbet
arbeidsleder sammen med inntil tre deltakere. De har delt arbeidstiden slik at alle har fått et
tilbud. Nytt av året er dyrking av urter og salater i eget dyrkerom. Produksjonen på kjøkkenet
støtter opp under både langsiktige VTA ansatte, lærekandidater og forutsigbare praksisløp
for AFT. I bunnen er det høyt fokus på matlære, renhold, HMS og kundeservice.

Lærekandidater
Ved inngangen til til 2021 hadde vi på Stavne fire aktive opplæringskontrakter; en i kjole- og
draktsyerfaget, en i logistikkfaget, en i produksjonsteknikkfaget og en i trevare- og
bygginnredningsfaget. Aldersgruppe 19 - 20 år, tre menn og 1 kvinne.

I juni avla 2 av kandidatene i henholdsvis kjole- og draktsyerfaget og logistikkfaget sine
kompetanseprøver med resultat bestått. De ble i samarbeid med NAV loset videre inn i
andre arbeidsmarkedstiltak.

I februar 2021 tegnet vi en opplæringskontrakt med en gutt i kokkefaget, og i september med
en gutt i trevare- og bygginnredningsfaget. Vi hadde ved utgangen av året fire aktive
kontrakter.

Lærekandidatene har tilbud om å delta på opplæring og kursvirksomhet ved Stavne og det
samme gjelder fysisk trening, turer og andre sosial aktiviteter. Alle kandidatene benytter seg
av disse tilbudene tilpasset egne interesser, plan og behov.

IPS Jobbresept1
IPS ( Individual placement support) er et integrert behandlingstilbud med mål om å få og
beholde et ordinært arbeid. Stavne har i 2021 hatt til sammen 7 jobbspesialister og en
metodeveileder innenfor to tiltak IPS Jobbresept som drives for NAV i samarbeid med Fretex
og IPS Brygga som driftes av Stavne.

Stavne sitt samarbeid om drift av IPS Jobbresept1 avsluttes 31.03.22 da anbudsperioden for
tiltaket går ut. I 2021 har 136 personer blitt formidlet ut i jobb gjennom tiltaket som betyr en
formidlingsprosent på 56%.

Brygga.
Bryggas målgruppe er pasienter fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som skal
etablere et rusfritt liv i Trondheim. Brygga har i  tillegg et samarbeid med kommunalt Mottaks
og Oppfølgingssenter (MO senteret).Bryggas formål er å gi et arbeidsrettet
behandlingstilbud i gråsonen mellom helseforetakets lovpålagte ansvar for behandling og
kommunens grunnleggende rehabiliterings- og oppfølgingsansvar. Dette med mål om
inkludering i ordinært arbeids- og samfunnsliv.

Brygga



ÅRSRAPPORT 2021 - Stavne Trondheim KF9

9

Det er satt ny rekord i forhold til aktivitet på Brygga med 5.683 kontaktpunkt i 2021.

Dagsverket
Dagsverket er et arbeidstilbud for rusavhengige i Trondheim. Dagsverket utvidet til 30
arbeidsplasser for deltakere i 2021, men pga av pandemien har antall deltakere vært kraftig
redusert. Med store begrensninger har det vært kun mulig å opprettholde tilbudet med
reduserte plasser. Til tross for dette har DV økning i omsetning, og både deltakere og
ansatte har vist stor vilje og kreativitet for å få hjulene til å gå rundt. Det viktigste har vært å
holde tiltaket åpent.

I 2021 hatt 69 ulike deltakere benyttet seg av arbeidstilbudet ved DV. Det har vært 14
kvinner og 55 menn. DV har i tillegg hatt en kontakt med mange av sine tidligere deltakere
gjennom pandemien, som ikke har deltatt i arbeidshverdagen. DV har for mange fungert
som en base for kontakt og et sted for å få hjelp med ulike saker. Dette har vært svært viktig
med tanke på testing og vaksinering overfor målgruppa.

DV har ansatt en ny erfaringsmedarbeider og to nye arbeidsledere som tilførte teamet ny og
spennende kompetanse.

Rapporten fra Siren Hope og Kirsti Sarheim Anthun “Et godt Dagsverk” ble ferdigstilt. Denne
rapporten er et resultat av en kvalitativ evalueringsstudie av Dagsverkets virksomhet, med
vekt på deltakernes opplevelser av tilbudet. Funnene fra evalueringen konkluderer med at
Dagsverket møter flere behov i målgruppen. Deltakernes livskvalitet og helse bedres, samt
at den enkelte forteller om at de ruser seg mindre, er mindre involvert i kriminalitet og har
blitt motivert til å ta tak i livssituasjonen sin. Metoden er arbeidsfellesskap og gjennom dette
skapes en unik relasjon til Dagsverket og teamet.

DV har gjennom året hatt flere deltakere som har søkt om startlån og fått dette innvilget.
Dette er med på å lette trykket på kommunale boliger samt at det styrker troen på endring og
den enkeltes tilfriskningsprosess. Det å ha en stabil plass og bo er som kjent viktig for de
fleste av oss.

Gjennom pandemien har Allmøtene funnet en annen form enn vi har hatt tidligere, og den
prøver vi å tilstrebe og videreføre etter ønske fra både deltakere og ansatte. I og med at
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restriksjonene har gått på antall personer og metern, fant vi løsninger slik at vi fikk
gjennomføre allmøtene på en god og forsvarlig måte.

Dagsverket har en jobbveileder fra AFT knyttet til arbeid med mulig videreføring av deltakere
som ønsker seg videre. Dette har ført til at 4 personer har gått over til VTA og to som blir
fulgt opp i forhold til mulighetene for ordinært arbeid.  En av disse har vært ute i ordinært
arbeid i sommerhalvåret.

Dagsverket har etablert seg på BrukOm men der har oppstarten vært litt treg i forhold til
oppdrag. Imidlertid har det kommet på flere oppdrag fra Trondheim Bydrift med stell av flere
parker og vedlikeholdsarbeid. Videre har vi enkelte løpende avtaler med hagestell,
snørydding ol. Gjennom året er nye faste oppdrag etablert, og det er å bemerke at omfanget
av oppdrag er stabilt godt.

Dagsverket fungerer ut fra en modell om “lav terskel”. DV er og skal være broen inn til
systemet for deltakerne og vise versa, fra systemet og ut til deltakeren.

Arbeidsmiljø - Personale
HMS, brannvern, Industrivern, førstehjelp
HMS arbeidet følges opp kontinuerlig i avdelingene gjennom samtaler og møtepunkter
mellom arbeidsledere, brukere, Arbeidsmiljøgruppe (AMG), Arbeidsmiljøutvalget (AMU),
daglig leder og HMS ansvarlig. I 2021 gjennomførte AMG 10 møter og ett AMU møte med
deltakelse fra Arbeidsmiljøenheten BHT i Trondheim kommune.

I 2021 ble det ikke gjennomført førstehjelpskurs da vi ikke kunne følge gjeldende
smittevernregler. Industriverngruppen har gjennomført to kurs med teori og praksis i tråd
med NSO (Norsk sikkerhetsorganisasjon) sine krav. Det er utarbeidet og sendt rapport til
NSO for 2021 og årsrapport til Miljøfyrtårn ble sendt innen fristen 1.4.21. Det ble også i 2021
gitt tilbud om influensavaksine for jobbsøkere og personale ved Stavne.

Arbeidsmiljø
Lokalene ved foretaket er universelt utformet slik at alle skal ha lik tilgang til foretakets
tjenester. Det utføres kontinuerlig tilrettelegging av arbeidsstasjoner for brukerne og
personalet. Det har i 2021 vært noen omrokkeringer og tilrettelegging av arbeidsstasjoner
spesielt i landskapet til AFT.

Stavne har avtale om bedriftshelsetjeneste med Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune.
Denne avtalen ble fornyet desember 2021 med en varighet i tre år.
Arbeidsmiljøenheten bidro i 2021 i bl.a. AMU, to kursdager for AMG og psykososial
arbeidsmiljøprosess. Årsrapporten fra Arbeidsmiljøenheten viser samarbeid med Stavne om
5 ulike prosjekt i 2021 og individuell oppfølging av helse/miljøfaktorer.

Stavne har avtale med kommunens Personaltjeneste om bistand innen ulike områder av
personalarbeidet. Stavne har fast kontaktperson på Personaltjenesten. Det er gjennomført
flere konsultasjoner og rådgivning fra Personaltjenesten.
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som en base for kontakt og et sted for å få hjelp med ulike saker. Dette har vært svært viktig
med tanke på testing og vaksinering overfor målgruppa.

DV har ansatt en ny erfaringsmedarbeider og to nye arbeidsledere som tilførte teamet ny og
spennende kompetanse.

Rapporten fra Siren Hope og Kirsti Sarheim Anthun “Et godt Dagsverk” ble ferdigstilt. Denne
rapporten er et resultat av en kvalitativ evalueringsstudie av Dagsverkets virksomhet, med
vekt på deltakernes opplevelser av tilbudet. Funnene fra evalueringen konkluderer med at
Dagsverket møter flere behov i målgruppen. Deltakernes livskvalitet og helse bedres, samt
at den enkelte forteller om at de ruser seg mindre, er mindre involvert i kriminalitet og har
blitt motivert til å ta tak i livssituasjonen sin. Metoden er arbeidsfellesskap og gjennom dette
skapes en unik relasjon til Dagsverket og teamet.

DV har gjennom året hatt flere deltakere som har søkt om startlån og fått dette innvilget.
Dette er med på å lette trykket på kommunale boliger samt at det styrker troen på endring og
den enkeltes tilfriskningsprosess. Det å ha en stabil plass og bo er som kjent viktig for de
fleste av oss.

Gjennom pandemien har Allmøtene funnet en annen form enn vi har hatt tidligere, og den
prøver vi å tilstrebe og videreføre etter ønske fra både deltakere og ansatte. I og med at

Arbeidsmiljø - personale



ÅRSRAPPORT 2021 - Stavne Trondheim KF11

11

Stavne inngikk i 2019 avtale med Avantas Aktiv om fysisk treningsopplegg for ansatte.
Aktivitetene har foregått med egenregistrering (App) på treningen og er inndelt i grupper der
det konkurreres mellom gruppene. De fleste ansatte er med, også VTA ansatte. Dette er et
ledd i å bygge samhold og forebygge sykefravær.

Risikoanalyser/vernerunde
Det er gjennomført vernerunde og risikoanalyser ved alle avdelinger høst/vinter 2021. Noen
få avvik og ønsker om endringer ble lagt fram, avvik og ønsker er fulgt opp, de fleste er
lukket men vi jobber fortsatt med utbedringer ved Brygga sammen med huseier.
Tilbakemeldinger fra ansatte og brukere er god trivsel og godt arbeidsmiljø.

Miljø
Stavne følger kommunens, NSO og Miljøfyrtårn sine prosedyrer ift HMS, lover og forskrifter
ift. avfallshåndtering etc. AMG gruppen og HMS ansvarlig følger opp avvik og tilrettelegging
av arbeidet i alle avdelinger.

Stavne bel resertifisert som Miljøfyrtårn høsten 2021. Alle interne HMS rutiner er samlet i og
gjort lett tilgjengelig for ansatte som også er oppfordret til å gjøre seg kjent med disse.

Likestilling og etnisitet
Stavne Trondheim KF skal være en mangfoldig arbeidsplass. For å få en god sammensatt
personalgruppe fokuseres det både på kjønn, alder og etnisitet i tilsetting av nye
medarbeidere. Alle søkere med ikke-europeisk bakgrunn, som vurderes som faglig kvalifisert
skal innkalles til intervju. Foretaket har forholdsvis jevn kjønnsfordeling i personalgruppa
med 60% kvinner og 40% menn. Personalgruppen består i 2021 av til sammen 57 tilsatte,
som utgjør 53,8 årsverk. Av de 57 ansatte har 48 personer 100% stilling og 9 personer har
redusert stillingsandel tilpasset individuelle ønsker og behov.

Sykefravær
Fravær 1.1. - 31.12.21 Fraværsprosent ift antall dagsverk, fordelt etter periode og kjønn.

Egenmeld 4-16
dager

<r 16
dager

Totalt

Kvinner 0,77 1,72 7,35 9,84

Menn 1.31 1,51 4,69 7,51

Samlet 1.13 1.50 6,27 8,89

Samlet sykefravær i 2021 var på 8.89% som er 3,35% lavere enn sykefraværet i 2020 som
var på 12.25%. Dette er en positiv utvikling.

Skade og avviksmeldinger:
I 2021 mottok ble det meldt inn totalt 15 skade- og avviksmeldinger, 5 skademeldinger og 10
avviksmeldinger. Tilsvarende antall meldinger var 12 året før. En av de 5 innmeldte skadene
påkrevde behandling på sykehus og ble tilmeldt Arbeidstilsynet. Alle avvik er utbedret og
lukket.



ÅRSRAPPORT 2021 - Stavne Trondheim KF 12

12

Brukermedvirkning
Det er gjennomført brukerundersøkelser på alle avdelinger utenom Dagsverket som hadde
en ekstern evaluering i 2021. Resultatene fra brukerundersøkelsene følges opp i samarbeid
med brukere og ansatte.
Brukerråd ved Stavne har kun hatt to møter i 2021 da smittevernsregler har gjort det
vanskelig å treffes fysisk. Brukerrådets medlemmer er engasjerte og har planer om både
opplæring og informasjonsarbeid når samfunnet åpner opp igjen.
Samhandling med brukerne om innhold i og utvikling av tjenestetilbudet ved Stavne foregår
kontinuerlig både på individnivå og på gruppenivå.

Informasjonsarbeid
Stavne er synlig gjennom egen nettside og flere profiler på Facebook og Instagram.
Annonsering av produkter brukes både på Finn.no og i avviser og tidskrifter. Her har Stavne
også egen nettside stavneshop.no.
Det ble i 2021 startet et arbeid med fornying av foretakets profil og hjemmeside.

Skogsarbeid Dagsverket
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Årsregnskap 2021

Stavne Trondheim KF

Driftsregnskap 2021

Driftsinntekter og Note Regnskap Rev budsj Oppr budsj Regnskap
driftsutgifter 2021 2021 2021 2020
Salgsinntekter −4458 −3970 −3780 −4195
Refusjoner NAV −29169 −29272 −26453 −32404
Andre statlige overføringer inkl sykepengeref −5881 −4166 −4105 −9362
Tyrili, IPS St.Olav mfl −2592 −3283 −4220
Momskompensasjon −1750 0 0 −1665
Rammeoverføring Trondheim kommune −17688 −17688 −15745 −12196
Sum driftsinntekter 1 −61538 −58379 −54303 −59822

Lønn og sosiale utg. 06, 13 43050 45175 39786 40853
Kjøp av varer og tjenester 12, 14 13691 13588 13410 13150
Overføringer Dagsverket 1042 1100 1450 1258
Tap på krav 0
Overføringer motpost momskomp 1750 0 0 1655
Av- og nedskrivninger 8 1178 0 0 1198
Sum driftsutgifter 60711 59863 54646 58114

Brutto driftsresultat −827 1484 343 −1708

Finansposter:
Renteinntekter −118 −150 −150 −124
Renteutgifter 22 20 80 28
Netto finans −96 −130 −70 −96

Motpost avskrivninger 8 −1178 0 0 −1198
Netto driftresultat −2101 1354 273 −3002

Interne finansieringstrans.
Bruk av disposisjonsfond 7 −300 −300 −300 −575
Bruk av bundne fond 7 −828 −828 −878
Sum bruk av avsetninger −1128 −1128 −300 −1453

Avsetning disposisjonsfond 7 2212 410 200
Avsetning bundne fond 7 0 828
Overført investeringsregnskapet 0
Sum avsetninger 2212 410 0 1028

Regnskapsmessig mer/mindre forbruk 7 −1017 636 −27 −3427
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Tall i hele tusen
Balanse Note 12/31/2021 1/1/2021
Eiendeler
Faste eiendommer og anlegg 8 2 675 3 448
Utstyr, maskiner og transportmidler 8 3 275 2 011
Pensjonsmidler 6 89 132 75 469
Aksjer og andeler EK innskudd TKP 471 169
Sum anleggsmidler 95 553 81 097

Kortsiktige fordringer 2, 9 10 582 4 828
Bankinnskudd og kontanter 3 9 296 17 217
Premieavvik pensjoner 6 6 351 4 208
Sum omløpsmidler 26 229 26 253
Sum eiendeler 121 782 107 350

Egenkapital og gjeld
Disposisjonsfond 7 −13 821 −11 014
Bundet driftsfond 7, 6 −3 530 −3 406
Regnskapsmessig mindre/mer forbruk drift −1 017 −3 427
Regnskapsmessig mindreforbruk investering
Kapitalkonto 5 −7 224 213
Egenkapital −25 592 −17 634
Pensjonsforpliktelse 6 −87 866 −81 150
Sum langsiktig gjeld −87 866 −81 150
Kortsiktig gjeld 4, 10 −8 255 −8 429
Premieavvik 6 −69 −137
Sum kortsiktig gjeld −8 324 −8 566
Sum egenkapital og gjeld −121 782 −107 350

Investeringsregnskap 2021
Tall i hele tusen

INVESTERINGER
Regnskap 
2021

Revidert 
budsjett 2021

Opprinnelig 
budsjett 
2021

Regnskap 
2020

Av og møteromsutstyr 368 400
Skapbil 596 
Letthus møterom og toalett 233 220
Gulvvasker og befukter 235 150 150
Grønn dyrking VTA 239 130
Nybil ToyotaEC 25938 594 650 750
Sum investeringer 1 669 1 550 900 596

FINANSIERING
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av disp fond −1 462 −1 462 −900 −497
Årets merforbruk fra disp fond iht fullmakt −119
Disp fond til dekning årets merforbruk   
Bruk av ubundne Investeringsfond
Bruk av bundne fond
Mva Kompensasjon
Andre inntekter investering
Solgt driftsmiddel  og tilskudd −88 −88 0 −99
Avsatt ubundet investeringsfond 0
Sum finansiering −1 669 −1 550 −900 −596
Udekket   0 0 0 0
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Noter  31.12.2021

Note 1: Spesifikasjon av inntekter:
2021 2020 2019 2018 2017

Salgsinntekter næringsvirksomhet −4 458 000 -4 195 000 −4 486 000 −4 045 000 −3 366 000
Inntekter fra NAV −29 169 000 -26 654 000 −24 562 000 −24 224 000 −23 695 000
Andre overføringer stat og fylke med mere −3 848 000 -11 779 000 --11 898 000 −12 166 000 −10 505 000
Sykepenger og lønnstilskudd m m −2 033 000 -2 865 000 −2 975 000 −2 683 000 −2 450 000
Tyrili, IPS St Olav og Prima −2 592 000 -467 000
Momskompensasjon −1 750 000 -1 666 000 −1 688 000 −1 729 000 −1 957 000
Rammetilskudd fra Trondheim kommune −17 688 000 -12 196 000 −11 378 000 −10 896 000 −11 200 000
Sum inntekter −61 538 000 -59 822 000 −56 987 000 −55 743 000 −53 173 000

Note 2: Kortsiktige fordringer
Posten består av følgende:
Kundefordringer  6 742 000      
Mva komp  175 000         
Andre fordringer  15 000           
Årsperiodiseringer  3 650 000      
Sum kortsiktige fordringer 10 582 000 

Note 3:Skattetrekk

Skyldig skattetrekk 6.termin kr.  1 469 000,00 

Lovpålagt avsetting:
Saldo skattetrekkskonto pr.31.12.21 er kr  1 531 400,00 

Note 4: Kortsiktig gjeld 

Ordinær leverandørgjeld 1 746 000,00 
Skattetrekk, feriepenger og arbeidsgiveravgift kr  5 562 000,00 
Merverdiavgift utgående  kr 146 000,00 
Lønn netto desember kr 716 000,00 
Resterende er diverse  trekkkontoer etc 85 000,00 
Sum kortsiktig gjeld 8 255 000,00 

Note 5: Kapitalkonto pr. 31.12.2021

Spesifikasjon av kapitalkonto:

Inngående balanse kapitalkonto 01.01.2021 −213 000
Avskrivninger 2021 −1 178 000
Anskaffelser i investeringsregnskapet 1 669 000
Endring pensjonsforpliktelse netto 2021 inkl aga 6 946 000
Utgående balanse 31.12.2021 7 224 000

Kapitalkonto eiendeler −5 950 000
Kapitalkonto −1 274 000
Sum kapitalkonto 31.12.2021 −7 224 000
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Noter til balanseregnskapet 31.12.2021

Note 7 Saldo og bevegelser på fond

Samlet saldo på fond før disponering av årets mindreforbruk er kr 17 351 000 pr. 31.12.2021  

Disposisjonsfond 31.12.2020 31.12.2021
Pensjonsfond 4073000 6285000
Fritt disposisjonsfond 5372000 4360000
NAV tiltak 4045000 3176000
Sum disp fond 13490000 13821000

Pensjonfond er akkumulerte avsetninger til å finansiere/dekke fremtidige års kostnader i premieavvik pensjon.
Dette er en intern disposisjon, ved fremtidige underskudd vil strykningsbestemmelsene gå foran og eventuellt medføre
strykninger av tiltenkte avsetninger (dvs at avsetninger ikke kan foretas på grunn av at en ikke har dekning for slikt).

Bundne fond 31.12.2020 31.12.2021
NAV tiltak 3530000 3530000
Rus kap 765 828000 0
Sum bundne fond 4358000 3530000
Sum alle 17848000 17351000

Disponering av årets mindreforbruk
Ledelsen ved foretaket har bedt styret om fullmakt til å innarbeide årets mindreforbruk på kr  1 017 000
i årsregnskapet. Dette vedtaket vil medføre endringer i fondsavsetningene med økning kr 303 000  
på bundne fond NAV og kr 714 000 fritt disposisjonsfond

Note 8 Avskrivningsplan varige driftsmidler

Gruppe Levetid Anskaffelse
Bokf 

01.01.21
Avskr. 

2021 
Tilgang 

2021
Avgang  

2021
Bokf verdi 

31.12.21

Anlegg i leide lokaler 15 år 6 700 658 2 965 525 478 618 2 486 907

Plasthall og dr middel   7 år 1 307 493 208 416 157 011 51 405

Tilpasninger Brygga 5 år 547 876 273 938 136 969 136 969

Utstyr, mask. og dr.midler 5-10 år 6 367 007 2 011 516 405 250 1 668 827 3 275 093

Sum 14 923 034 5 459 395 1 177 848 1 668 827 0 5 950 374
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Noter  31.12.2021
Note 9 Fordringer Trondheim kommune

Stavne Trondheim KF har en kortsiktig fordring på kr. 3 666 000 mot 
Trondheim kommune pr 31.12.2021

Mva komp 2021 6 termin 175 000
Utestående prosjektmidler Rus kap 765 2 961 000
Kundefordringer 530 000
Til sammen 3 666 000

Note 10 Kortsiktig gjeld Trondheim kommune

Foretaket har kr 431 000  i kortsiktig gjeld mot Tr.heim kommune pr 31.12.2021

Note 11 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital

saldo 01.01.21 saldo 31.12.21 Endring
Balanse
Omløpsmidler 26 253 000 26 229 000 −24 000
Kortsiktig gjeld 8 566 000 8 324 000 242 000
Egenkapital tilførsel TKP ført anleggsmiddel −169 000 −471 000 302 000
Sum endring 520 000

Fra drift Fra investering
Drift og investering
Sum inntekter ekskl. finans −61 538 000 −88 000
Sum utgifter ekskl. finans 60 711 000 1 669 000
Avskrivninger −1 178 000
Eksterne finansinntekter −118 000
Eksterne finansutgifter 22 000
Sum endring drift og inv −2 101 000 1 581 000 −520 000

Note 12 Revisors honorar

Trondheim kommunerevisjon har mottatt et honorar stort kr 111 350  for året 2021.

Note 13 Ytelser til ledende personer

Det er utbetalt følgende honorar/lønn til ledende personer i foretaket:
Daglig leder: 
Skattepliktig lønn og ytelser på tilsammen kr 959 799
I tillegg ordinær kommunal pensjonsordning i TKP
Styremedlemmer:
Styreleder:  Honorar på  kr 45 000
Styremedlemmer: Honorar i helt år kr kr 35 000

Note 14 tjenester levert av Trondheim kommune.

Følgende tjenester er mottatt av enheter i Trondheim Kommune
IT kontoret, service og programvarelisenser kr383 000
Bedriftshelsetjeneste og TROVO (voksenopplæring) kr219 000
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Note 6   Pensjonsordningen inkludert oversikt over premiefondet

Pensjonsordningen De kollektive pensjonsordningene i pensjonskassen sikrer tariffestet
tjenestepensjon for de ansatte hos oss. Dette gjelder alders-, uføre-, ektefelle og barnepensjon
samt AFP og pensjonsytelser etter 85-årsregelen. Ytelsene fra pensjonskassene samordnes
med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Finansiering av AFP
For AFP 62 – 64 og AFP 65 – 66 er det valgt utjevning.

Pensjonsutgifter:

2021 2020
Årets opptjening 3 798 068 3 878 923
+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 586 492 2 780 456
= Brutto pensjonskostnad 6 384 560 6 659 379
-  Forventet avkastning av pensjonsmidlene -2 933 989 -2 879 380
= Netto pensjonskostnad (ekskl adm) 3 450 571 3 779 999
+ Sum amortisert premieavvik 911 074 804 690
+ Administrasjonskostnad 244 642 352 019
= Samlet pensjonskostnad (inkl adm) 4 606 287 4 936 708

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av
påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto
pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet
pensjonskostnad.

Premieavvik:

Foretaket benytter 7 års avskrivningstid (amortiseringstid) på premieavviket.

Premieavvik 2021 2020
Innbetalt premie 6 545 037 5 111 717
Adm kostnad/rentegaranti - 244 642 -352 019
- Netto pensjonskostnad (eksl adm) - 3 450 571 -3 779 999
=Årets premieavvik 2 849 824 979 699
Sats for arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1%
AGA av premieavviket 401 825 138 138
AGA av innbet premie/tilskudd (arbg andel) 922 850 720 752

Hvis innbetalt premie/tilskudd overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket
inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring. Motsatt, hvis innbetalt er lavere, skal
premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Virkningen i regnskapet blir
dermed at det utgiftsføres et annet beløp enn faktisk innbetaling, nemlig pensjonskostnaden.

Akkumulert og amortisert premieavvik 2021 2020
Akkumulert premieavvik 01.01 3 567 591 3 392 583
+Årets premieavvik 2 849 824 979 699



-Sum amortisert premieavvik -911 075 -804 691
=Akkumulert premieavvik 31.12 5 506 340 3 567 591
AGA av amortisert premieavvik 776 397 503 032

Balansen:

Balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.21 31.12.20
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 87 866 055 81 149 733
-Pensjonsmidler 88 975 622 76 171 412
=Netto forpliktelse (før AGA) (kapitalkonto) -1 109 567 4 978 321
AGA av (balanseført) netto forpliktelse -156 449 701 943

Forutsetninger som ligger til grunn for beregningene:

Økonomiske forutsetninger 2021 2020
Årlig avkastning (i %) 3,50 4,00
Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 3,00 3,50
Årlig lønnsvekst 1,98 2,48
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 1,98 2,48
Årlig vekst i pensjonsreguleringen 1,22 1,71

AFP uttak:
Kostnader til AFP er avhengig av hvor mange i hvert årskull som tar ut AFP. Uttaket av AFP
forutsettes at 42,5% av de med aldersgrense 70 år tar ut pensjon ved fylte 62 år.
Foretakets netto kostnad AFP var i 2021  kr 1 022 000   mot kr 1 256 000  i 2020.

Personer som slutter:
Det er antatt at noen arbeidstakere vil slutte i jobben:

Alder <24 24-29 30-39 40-49 50-59 >55
Avgang i % 25 15 7,5 5 3 0
Ved 40 år forutsettes det at 5% av de ansatte vil fratre sin stilling.

Medlemmene:
Det er følgende personer i pensjonsordningen:

2021 2020
Aktive 62 64
Pensjonister 26 20
Gj. snitt pensjonsgrunnlag aktive 504 349 508 799
Gj. snitt alder 49,43 49,58
Gj. snitt tjenestetid 10,27 10,13
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Kontoutskrift premiefond 2021

STAVNE TRONDHEIM

I henhold til § 5-12 c i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv skal det opplyses om midler på
premiefondet ved utgangen av året.
Oppsettet under viser de faktiske tall som er kjent ved regnskapsavleggelsen. Oversikten
viser følgelig utviklingen i premiefondet fra 01.01.2021 til 31.12.2021 inkl. garantert
rente for 2021.

PREMIEFOND

Premiefond 01.01.2021 8 410 241

Mottatte / avgitte premiefondsmidler 0

Endringer i premiefond i løpet av året -1 100 000

Garantert rente på premiefondsmidler 162 705

Saldo premiefonds konto 31.12.2021 7 472 946



Årsregnskap og årsberetning 2021

Vedtak 3 /22

Styret ved Stavne Trondheim KF vedtar fremlagte årsberetning og
årsregnskap.

Foretaket leverer et årsregnskap med et positivt brutto driftsresultat på kr 827
000, netto driftsresultat ble på på kr 2 101 000.
Det totale resultatet etter pliktige og budsjetterte avsetninger og disponeringer
viser et udisponert mindreforbruk på kr 1 017 000.
Investeringsregnskapet viser salg av driftsmiddel med kr 88 000 samt
investert brutto kr 1 669 000. Dette er budsjettert og innenfor fullmaktsgrense.
Netto finansieringsbehov er dekket fra disposisjonsfond med kr 1 581 000

Budsjetterte og pliktige avsetninger utgjør netto avsatt kr 1 084 000 og består av:

Bruk av budsjetterte disposisjonsfond - kr 300 000 Bruk av bundne
fond avsatt 2020 - kr 828 000 Avsatt disposisjonsfond pensjon kr 2 212
000

Styret vedtar følgende disponering:

Årets mindreforbruk drift på kr 1 017 000 disponeres som følger:
Kr 303 000 i mindreforbruk NAV tiltak settes av til bundne fond.
Kr 714 000 settes av til fritt disposisjonsfond.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å innarbeide disse disponeringene
i årsregnskapet.

Trondheim 17.02.2022

Sissel Trønsdal Nina Wikan Harald Foss Sigurdson

Inge Bjørnebekk Mia Småvik Rørdal Heidi Irene Nordnes

Camilla Winterbottom

Transaksjon 09222115557463315320 Signert ST, NW, HFS, IB, MSR, HIN, CW
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