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Rapport fra selskapskontroll - Tana Arbeidsservice AS

Sammendrag
Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll 2009 — 2012, vedtatt av
kommunestyrene i Tana og Berlevåg.

I denne kontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølgning av eierskapet i Tana
Arbeidsservice AS, etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver.

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalgene i Tana og Berlevåg.
Med bakgrunn i formålet med eierskapskontrollen, har vi satt opp følgende
problemstillinger:

•

Har kommunen etablert en eierstrategi for selskapet?

•

Utøver representantskapet sin myndighet i henhold til lover og regler?

•

Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet?

•

Er kommunens representasjon i selskapets organer ivaretatt?

•

Hvordan rapporteres det fra valgte representanter til kommunens politiske organer?

•

Har kommunen etablert et system for oppfølging av selskapet?
Har kommunen etablert rutiner for opplæring i styrearbeid?

Metode
Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om
gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og
14.
Selskapskontrollen bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne
kilder, herunder Foretaksregisteret, www. urehel .no www.proff.no, mv. Bruken av kilder
utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis.

Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes
formål og i utgangspunktet ikke en kontroll av innholdet i selskapets drift.

Funn
Nedenfor gjengis de viktigste funn i selskapskontrollen:

•

Det er ikke etablert eierstrategi for selskapet.

•

Det kan ikke dokumenteres at det rapporteres fra valgte representanter til kommunens
politiske organer. En eventuell slik rapportering må derfor foregå muntlig.

•

Kommunene har ikke etablert et system for oppfølging av selskapet

•

Det er ikke etablert rutiner for opplæring i styrearbeid
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Konklusjon
Eiernes manglende utarbeidelse av eierskapsstrategier og øvrig oppfølging av eierskapet, er
forhold som kan innebære en risiko for at kommunenes formål med eierskapet ikke
etterleves. Dette kan føre til en lavere utnyttelse og/eller risiko for tap av selskapets
finansielle, organisatoriske potensial, samt en generell svekkelse av det tilbudet som søkes
gitt gjennom driften. Det er derfor nødvendig å utarbeide retningslinjer fra eierne for hva
man ønsker å få ut av eierskapet, hvordan man skal sørge for å nå målsettingen samt
definere hvem som skal ha ansvar for at målene nås.
Med utgangspunkt i den tilgjengelige informasjon er det vår innstilling at det ikke synes
nødvendig med videre undersøkelser av virksomheten gjennom forvaltningsrevisjon.

Anbefalinger
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler
Kontrollutvalgan IS at :

•

eierne som en del av folkevalgtopplæringen gjennomfører obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring
av utskilt virksomhet.

•

Bystyret/kommunestyret etter gjennomføring av representantskapsmøte får seg
forelagt årsberetninger, årsregnskap og annen løpende informasjon om selskapet

•

kommunene utarbeider eierskapsstrategier som et overordnet politisk
styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn
kommunen. Dette for å sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og
tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Vi viser i denne forbindelse til KS Eierforums
anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt
eide selskaper og foretak.

Tilbakemeldinger fra daglig leder, styret og eierrepresentanter

Daglig leder har gitt følgende tilbakemelding på e — post 20. mai:
Bare en opplysning om equass. Kravet fra NAV er at alle bedriftene i landet skal være sertifisert i
løpet av 2011. Hittil er ca 75 bedrifter sertifisert. Antar at du har brukt opplysninger fra forrige
årsmelding der det sto 2010, men det riktige er 2011.

Styret har fått tilsendt rapporten i brev av 16. mai 2011. Styreleder har gitt tilbakemelding på
e — post 20.  mai:
SELSKAPETS GENERELLE KOMMENTARER
Tana Arbeidsservice AS (også kalt Tana ASVO i Berlevåg) er del av kommunenes
psykiatriplanverk. Det antas videre at selskapet nevnes under de årlige kommunale
budsjettbehandlinger siden selskapet mottar tilskudd til drifta fra begge kommuner. Dette
årlige tilskuddet er også som en del av en avtaleoppfyllelse med NAV da selskapet ble
etablert. Mye av selskapets forpliktelser ligger ofte i vårt "kundeforhold" med NAV, deriblant
krav om EQUASS sertifisering.
Men, undertegnede anser egentlig innholdet i skrivet som hovedsakelig stilet til eierne i
selskapet. Styret har ingenting med den videre saksgangen/håndtering av dokumenter som
overleveres eierne.
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Innledning

Bakgrunn, formål og problemstillinger
Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2009-2012 vedtatt av
kommunestyrene i eierkommunene Tana og Berlevåg

I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i
Tana Arbeidsservice AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften
foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende hovedproblemstillinger:

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
o Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine

eierinteresser?
o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalgene i begge
eierkommunene.

Kort om metode

Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om
gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og
14.

Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest
mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen ikke
gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for
ytterligere undersøkelser.

Det presiseres at selskapskontrollen, som er gjennomført som eierskapskontroll, er en
vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen
begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring
og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets
organisering, drift og funksjon, utvidet eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon, faller
således utenfor denne kontrollen.

Rapporten bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder,
herunder Foretaksregisteret, www. urehel .no www.proff.no, mv. Bruken av kilder utover
informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis.



Kontrollutvalgan IS
Sekretariat for kontrollutvalgene i Tana og Berlevåg kommune 20.05.2011

Den samlede dokumentasjon om selskapet mottatt fra eiere, styret og daglig leder fremgår
av dokumentliste i vedlegg 1.

Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet,
styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene
eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er
av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.

Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med
utgangspunkt i følgende kilder:

•

Lov og forskrift

•

Selskapets vedtekter

•

Kommunestyrevedtak i eierkommunene

•

KS Eierforums anbefalinger for eierstyring (februar 2010)

•

Samarbeidsavtale NAV/ Tana Arbeidsservice AS

Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet er i
orden, ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering.

Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt
et tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger
kontrollutvalgene har vedtatt.

Faktabeskrivelse

Innledning
Tana Arbeidsservice AS ble stiftet i 1999 med Tana kommune som eneaksjonær. I 2002 kom
Berlevåg kommune med som aksjonær, samtidig som det ble etablert en avdeling i Berlevåg.
I Tana var virksomheten fram til 2007 lokalisert i to avdelinger, hhv Tanabru og Tanahus. I
2006 ble det inngått avtale med Tana kommune om overtakelse av tidligere Seida
barneskole. Etter gjennomført oppgradering av bygget ble virksomheten i Tana samlet under
ett tak sommeren 2007. Siden bedriften også overtok den tidligere sykestua i Berlevåg
sommeren 2008, hvor virksomheten i Berlevåg var lokalisert, besitter selskapet i dag
lokaliteter i de to kommunene på til sammen nærmere 2000 M2.
I 2007 startet selskapet opp vaskeridrift etter at det lokale vaskeriet i Tana ble kjøpt opp.
Oppkjøpet har vært vellykket på flere måter. I første rekke har selskapet fått større bredde i
arbeidstilbudet, samt at de svakeste brukerne kan ta del i arbeidet på vaskeriet.

Nærmere om selskapet

Tana Arbeidsservice A/S er en produksjonsbedrift som gir arbeidstilbud til mennesker som av
ulike årsaker ikke uten videre kan jobbe i det ordinære arbeidslivet.
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Bedriften har som hovedmål å skape varige arbeidsplasser hvor grunnlaget for
sysselsettingen baseres på framstilling av varer og tjenester for det ordinære marked.
Bedriften legger stor vekt på trivsel og et godt sosialt miljø.

Tana Arbeidsservice AS ser på attføring som sitt viktigste forretningsområde. Selskapet skal
gjennom arbeid bidra til avklaring av arbeidsevne og yrkesmessige forutsetninger slik at den
enkelte kan bli motivert og kvalifisert til ordinært arbeid.

I løpet av de siste årene er kvalitetskravene fra NAV på attføringstjenestene betydelig
skjerpet. Bedriftene er pålagt å utarbeide kvalitetssikringssystem på tiltakene, samt at alle
landes bedrifter i løpet av 2010 skal vøre sertifisert etter europeisk kvalitetsstandard for
helsesektoren, EQUASS( European Quality Assurance for Sosial Services)
Tidligere var selskapet hovedleverandør av mindre treprodukter til Blindes Produkter AS.
Produksjonen av disse foregikk jevnt over hele året og var tilpasset de svakeste brukerne.
Leveransen av disse falt bort i løpet av 2007 og produksjon og salg av treprodukter er dreid i
retning større produkter som kjøkken innredninger, bord, benker, skap, utedo og andre
spesialprodukter etter bestilling. En fremtidig utfordring er å få til jevn tilgang på arbeid med
treprodukter som arbeidskraften kan trenes opp til å mestre mest mulig selvstendig. Tana
Arbeidsservice AS ble sertifisert i januar 2011.

Eierska sforhold

Tana Arbeidsservice AS er organisert som et aksjeselskap hvor Tana kommune eier 71,94 %
av aksjene og Berlevåg kommune 28,06 %. Bedriftens styre består av 5 personer medregnet
de ansattes representant og et varamedlem De to ordførerne i eierkommunene utgjør
bedriftens generalforsamling.

Vi har ikke mottatt egenerklæring fra eierrepresentantene, oversendt herfra i brev av 29.
november 2010 i retur.
Etter gjennomgang av kommunestyreprotokoller for 2007 — 2010, kan vi ikke se at
kommunestyrene, som den formelle eier, har behandlet årsberetninger, eierskapsmeldinger
eller annen løpende informasjon om selskapet.

Avtalemessi e forhold

I hht erklæring fra styret og daglig leder følges lov om offentlige anskaffelser.

Det er fremlagt dokumenter som bekrefter at selskapet har sikret rett til bruk av sine lokaler.
Det er også fremlagt dokumenter som bekrefter låneavtale og dokumentert at forsikring er
betalt. Det er ikke tegnet styreansvarsforsikring.
Det benyttes eksterne rådgivere kun i spesielle tilfeller.

For liktelser vis a vis offentli e instanser

Selskapet har ikke uoppgjorte pengekrav mot offentlige instanser (mva, skatt mv).

Selskapet har overholdt og overholder andre offentlige pålegg for ASVO-bedrifter. Et hvert
tiltak som iverksettes krever godkjenning fra NAV.
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Det er ingen uavklarte ansettelsesforhold. Selskapet har lavt sykefravær og det foreligger
ingen bonusordninger.

Juridiske forhold  

Det er ikke utarbeidet instruks fra styret for daglig leder, men det er utarbeidet
ansettelsesavtale for daglig leder og det utarbeides en årsplan for virksomheten hvert år,
som følges opp i styremøter. Det utarbeides også en samarbeidsavtale mellom selskapet og
NAV hvert år,

Selskapet har utarbeidet HMS—reglement somfølges. Det har ikke forekommet arbeidsulykker.
Selskapet driver ikke forurensende virksomhet.

Organisasion

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 har styret bekreftet at forutsetning om fortsatt
drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
Selskapet har ikke virksomhet som betydelig påvirker det ytre miljø

Av ordinært ansatte er det 9,8 årsverk fordelt på 11 personer. I Tana er det 7,3 årsverk
og i Berlevåg 2,5 årsverk. Av dette er 2,8 årsverk kvinner. De 16 personene som har
plass på tiltaket "varig tilrettelagt arbeid" (VTA) regnes som ansatt i selskapet.

Selskapets styre består av 3 kvinner og 2 menn

Fremtidsutsikter

Samarbeidsavtale og godkjenning av tiltak fra NAV er den sentrale faktoren for selskapets drift. Det
er ikke identifisert noen forhold som tilsier at driftsforutsetningene er svekket og det er heller ingen
økonomiske forhold som tilsier en forverring av selskapets drift.

Tilbakemeldin fra revisor

foreligger ikke nummererte revisorbrev for 2008 eller 2009. Når det gjelder revisors
rådgivning til selskapet opplyser revisjonsselskapet at de ikke har gitt rådgivning/ bistand.

Re resentantska eierst rin

Det er ikke utarbeidet særskilte rapporteringsrutiner til eierne for styret eller
administrasjonen i selskapet.
Det er utarbeidet målformuleringer, strategidokument, verdidokument og etiske
retningslinjer for driften av virksomheten. Disse dokumenter er ikke behandlet av
kommunestyrene.
Eierrepresentantene er ikke bevisstgjort sitt ansvar i forbindelse med oppfølging av
kommunenes eierskap i virksomheten, herunder oppfølging av om selskapet driver i tråd
med vedtektene eller andre fastsatte formål. Det er videre på det rene at
eierrepresentantene ikke har hatt noen form for eierskapsstrategi å implementere eller følge
opp.
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Selska ets konomiske utviklin

Våre kommentarer:

•

Resultatgrad forteller om hvor mye som blir igjen av driftsresultatet for hver krone
selskapet har i driftsinntekter. Det er et mål på selskapets evne til å hente margin på
driftsinntektene.

•

Likviditetsgrad er et mål på hvor mye kortsiktige midler selskapet har i forhold til
forpliktelsene selskapet har i samme tidshorisont. Kortsiktig gjelde er forpliktelser
som forfaller innen ett år mens omløpsmidlene er midler som kan likvideres innen ett
år.

•

Egenkapitalandel viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med
egenkapitalen. Hvis sum egenkapital er mindre enn 100.000 anses soliditeten
(selskapets økonomiske stilling) uansett for å være svak.

•

Gjeldsgrad viser i hvilken grad selskapet er rustet til å tåle tap før det går ut over
forpliktelser til långivere. Ved høy gjeldsgrad vil kontantstrømmen (selskapets tilgang
på likvider) måtte betjene store faste utgifter til renter og avdrag.

•

Total rentabilitet  er et mål på avkastningen på selve eiendelene og et viktig nøkkeltall
v/ lønnsomhetsberegning. Rimelig nivå er 10 — 15 % og bør ligge over det selskapet
betaler for sine lån.
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Vurderinger
Nedenstående vurderinger følger den samme inndelingen som under punktet om
"Faktabeskrivelse".

Vurderingene har som hovedformål å behandle eierstyringen i forhold de kriterier som er
nevnt under punktet "Kort om metode". Vurderingene bygger på den informasjon som er
presentert under rapportens "Faktabeskrivelse".

Selskapsforhold
Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det foreligger uregelmessigheter/svakheter under
dette punkt.

Avtalemessige forpliktelser
Det er ikke avdekket forhold som indikerer at selskapet ikke overholder sine avtalemessige
forpliktelser. Det presiseres at selskapets forsikringsanliggender er i orden, men det er ikke
tegnet styreansvarsforsikring

Når det gjelder bruk av eksterne rådgivere skjer dette kun i forbindelse med ordinær revisjon
av selskapet. Selskapet bruker følgelig ikke ressurser utover kostnader til årlig revisjon.

Forpliktelser vis a vis offentlige instanser
Selskapet driver i følge daglig leder i overensstemmelse med offentligrettslig regler og har
ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser, herunder kemner — og skattefogdkontor.

Juridiske forhold
Selskapet hadde på tidspunkt for gjennomføring av kontrollen ingen tvister for domstolene
eller øvrige pågående konflikter, herunder med leverandører, kunder eller ansatte.

Organisatoriske forhold
Det er ingen uavklarte ansettelsesforhold. Det er ikke inngått bonusavtaler med noen av de
ansatte. Selskapet har lavt  sykefravær.

Miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser eller utgjør noen potensiell
forurensningsfare for miljøet

Fremtidsutsikter
Samarbeidsavtale og godkjenning av tiltak fra NAV er den sentrale faktoren for selskapets
drift. Avgjørende for driften at eksisterende støtteordninger opprettholdes og at
tilskuddsnivået knyttet til de ulike tiltak ikke reduseres.
Det er ikke identifisert noen forhold som tilsier at driftsforutsetningene er svekket og det er
heller ingen økonomiske forhold som tilsier en forverring av selskapets drift.

Konklusjon
Når det gjelder eiernes manglende utarbeidelse av eierskapsstrategier og øvrig oppfølging av
eierskapet, er dette forhold som kan innebære en risiko for at kommunenes formål med
eierskapet ikke etterleves. Dette kan føre til en lavere utnyttelse og eller risiko for tap av
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selskapets finansielle, organisatoriske potensial, samt en generell svekkelse av det tilbudet
som søkes gitt gjennom driften. Det er derfor nødvendig å utarbeide retningslinjer fra eierne
for hva man ønsker å få ut av eierskapet, hvordan man skal sørge for å nå målsettingen samt
definere hvem som skal ha ansvar for at målene nås.

Med utgangspunkt i den tilgjengelige informasjon er det vår innstilling at det ikke synes
nødvendig med videre undersøkelser av virksomheten gjennom forvaltningsrevisjon.

Anbefalinger
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler
Kontrollutvalget at eierne, som en del av folkevalgtopplæringen, gjennomfører obligatoriske
kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til
eierstyring av utskilt virksomhet. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de
første 6 måneder av valgperioden og senere oppfølging etter 2 år. Det anbefales at
kommunestyrene etter gjennomføring av representantskapsmøte, får seg forelagt en
oversikt over status for selskapene

Kontrollutvalget anbefaler også at kommunene utarbeider eierskapsstrategier som et
overordnet politisk styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt
enn kommunen. Dette for å sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre
lokalpolitikernes ansvar. Vi viser i denne forbindelse til KS Eierforums anbefaling om
eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og
foretak.

Vedlegg

Vedlegg 1 — Dokumentliste

•

Egenerklæring fra styret

•

Kontrollskjema daglig leder

•

Firmapresentasjon "Purehelp"

•

Vedtekter

•

Årsberetning og årsregnskap 2009

•

Årsmelding 2009
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1. Innledning

Bedriftens forrige strategidokument som gjaldt fram til utgangen av 2007, er ikke senere
oppdatert. Målet er å få utarbeidet et strategidokument som skal være bedriftens veiviser i
årene som kommer, både i det daglige operative arbeidet og i det mer langsiktige
forbedrings-og utviklingsarbeidet. Strategidokumentet vil bli oppdatert årlig.

2. Historikk

Tana Arbeidsservice A/S ble stiftet i 1999 med Tana kommune som eneaksjonær. I 2002
kom Berlevåg kommune med som aksjonær samtidig som det ble etablert avdeling i
Berlevåg. I Tana var virksomheten fram til 2007 lokalisert i form av to avdelinger, hhv.
Tanabru og Tanahus. I 2006 ble det inngått avtale med Tana kommune om overtakelse av
tidligere Seida barneskole. Etter gjennomført oppgradering av bygget ble virksomheten i
Tana samlet under samme tak i Seida sommeren 2007. Siden bedriften også overtok
tidligere sykestua i Berlevåg sommeren 2008, og hvor virksomheten i Berlevåg var lokalisert
til, besitter bedriften i dag lokaliteter i de to kommunene på til sammen nærmere 2000 m2.

Foruten salg av attføringstjenester til NAV, har bedriften fram til 2006 drevet på med
produksjon og salg av treprodukter, strikke og sømprodukter, og salg av servicetjenester. I
2006 startet bedriften opp med import og salg av ved fra Russland. I tillegg har bedriften
også importert materialer som blir brukt i egen produksjon, men noe er også solgt og selges
til kunder som ønsker å kjøpe. I 2007 startet bedriften opp med vaskeridrift etter at det
lokale vaskeriet i Tana ble kjøpt opp.

Bedriftens totale driftsinntekter og salgsinntekter av varer og tjenester har siden oppstart
utviklet seg slik:

DrIftsinntekter:

2000 kr. 1.272.000 kr. 123.000
2001 " 1.475.000 kr. 160.000
2002 " 3.937.000 kr. 709.000
2003 " 4.181.000 kr. 725.000
2004 " 4.735.000 kr. 987.000
2005 " 5.372.000 kr. 716.000
2006 " 5.514.000 kr. 778.000
2007 " 6.893.000 kr. 1.344.000
2008 " 6.994.000 kr. 1.888.000
2009 " 7.842.000 kr. 2.577.000



Antall ansatte
Antall ordinært ansatte utgjør til sammen 9,8 årsverk fordelt på 11 ansatte. Fordelt på
avdelingene utgjør det 2,5 årsverk i Berlevåg og 7,3 årsverkiTana. I tillegg har bedriften 16
VTA ansatte.

3.  Organisasjonsform

Tana Arbeidsservice A/S er organisert som aksjeselskap. Eiere er Tana kommune med 74%
av aksjene og Berlevåg kommune med 26%. Bedriftens styre består av 5 personer
medregnet ansattes representant. De to ordførerne i eierkommunene utgjør bedriftens
generalforsamling.

4.  Utviklingstrekk og utfordringer

I løpet av de siste årene er kvalitetskravene fra NAV på attføringstjenestene betydelig
skjerpet. Bedriftene er pålagt å utarbeide kvalitetssikringssystem på tiltakene, samt at alle
landets bedrifter i løpet av 2010 skal være sertifisert etter europeisk kvalitetsstandard for
helsesektoren, EQUASS (European Quality Assurance for Sosial Services).

Tidligere var bedriften hovedleverandør av mindre treprodukter til Blindes Produkter A/S.
Produksjonen av disse mindre treproduktene foregikk jevnt over hele året, og var også slikt
arbeid som våre svakeste brukere kunne ta del i produksjonen etter tilrettelegging og
veiledning. I og med at leveransen av disse produktene bortfalt i løpet av 2007 har vår
produksjon og salg av treprodukter dreid seg i retning av større produkter som
kjøkkeninnredninger, bord, benker, skap, utedo, og andre spesialprodukter etter bestilling.
En framtidig utfordring vil være å få til jevn tilgang på arbeid med treprodukter som vår
arbeidskraft kan trenes opp til å mestre mest mulig selvstendig. Utfordringen vil være å få til
en god balanse hvor arbeidslederne planlegger, tilrettelegger og leder arbeidet mens
arbeidstakerne utfører det.

Oppkjøp av vaskeriet har strategisk vært vellykket på flere måter. I første rekke har
bedriften fått større bredde i arbeidstilbudet, samt at også de svakeste brukere kan ta del i
arbeidet på vaskeriet.

5. Kvalitetspolicy

Kvalitets- og forbedringsarbeid er den viktigste forutsetning for lønnsom drift, fornøyde
kunder og tilfredse medarbeidere og deltakere. Derfor har det høyeste prioritet hos Tana
Arbeidsservice A/S.

Produkter, serviceytelser og tjenester skal fullt og helt tilfredsstilIes innen gitte rammer og
forutsetninger dersom disse overensstemmer med bestillinger fra oppdragsgiver.



Lover, forskrifter, kravspesifikasjoner og andre bestemmelser som har betydning for
bedriften skal oppfylles.

Kriterier, kvalitetskrav og definisjoner i eQuass skal ligge til grunn for bedriftens strategiske
utvikling innen attføringsområdet.

Ansvaret for kvalitets- og forbedringsarbeid ligger på bedriftens øverste ledelse og alle med
lederansvar. Bedriften vil stille krav til alle medarbeidere om aktivt engasjement og
deltakelse for å sikre at denne policy etterleves og at kvalitetsmålene oppfylles.

6. Våre kunder og produkter

I arbeidet med strategiplanen vil det være naturlig å stille spørsmål om hvem som er våre
kunder og hva er våre produkter:

Noen av våre produkter

7.  Vår virksomhetside

Virksomhetsideen skal fortelle hva vi skal gjøre, hvordan, hvorfor og for hvem:

Tana Arbeidsservice A/S ser på attføring som sitt viktigste forretningsområde. Bedriften skal
gjennom arbeid bidra til avklaring av arbeidsevne og yrkesmessige forutsetninger slik at den
enkelte bedre kan bli motivert og kvalifisert til ordinært arbeid.

> NAV > Salg av attføringstjenster
> Tana kommune > Salg av treprodukter
> Berlevåg kommune > Salg av strikke og sømprodukter
> Næringslivet > Salg av ved og materialer
> Offentlige og private kunder > Salg av servicetjenester

> Vaskeritjenester



Bedriften skal være en seriøs og god samarbeidspartner for NAV (arbeid, trygd og sosial) og
andre kunder:

ved å være leverandør av attføringstiltak
ved å tilby produkter og tjenester som er konkurransedyktig på både pris og kvalitet

14. ved å være endringsvillig og omstillingsdyktige i forhold til deltakernes og
arbeidsmarkedets behov
ved å drive kontinuerlig utvikling av vårt attføringstilbud
ved å ha en høy andel formidlinger til ordinært arbeid
ved at deltakelse ved bedriften både er og oppleves som utviklende

8. Vår visjon

En visjon er et ønsket bilde av en ønsket fremtid. Visjonen skal blinke som et fyrtårn der
framme og skal fortelle oss hvor vi skal. For å nå visjonen må man hele tiden strekke seg for
å levere. Prosessen som vi har gjennomført har ledet oss til følgende visjon for bedriften:

9. Våre verdier

Verdigrunnlaget for Tana Arbeidsservice A/S skal ligge til grunn for bedriftens forretningside
og skal bygge opp under visjonens målsetting. Verdier og prinsipper skal være
retningsgivende for måten vi jobber på og gjenspeile vår kultur i møte med deltagere,
kollegaer, kunder, eiere og andre samarbeidspartnere.

Vi ønsker at våre verdier og prinsipper skal bidra til å forsterke en positiv adferd i den daglige
samhandlingen mellom medarbeiderne på alle nivåer i bedriften.

Tana Arbeidsservice A/S vil basere sitt verdigrunnlag på følgende  kjerneverdier:

Dette betyr at:



I et strategidokument vil det være naturlig å utarbeide noen mål samtidig som man
utarbeider strategier for å nå målene:

10.1. Våre mål:

/ Økonomisk resultat over tid:

,7 Innsøking:

N/ Attføring:

,.7 Bruker, kunde og medarbeidertilfredshet: 75% ifølge undersøkelse

 

Kvalitet: a) eQuass sertifisering i løpet av 2010
(gjelder attføringsarbeidet)

Nz Kompetanseutvikling Fortsette bedriftsinternt kompetanse-
utviklingsprogram for alle ansatte

10.2. Våre strategier: (Forslag)

Visjonen, virksomhetsideen, verdiene og målene danner basisfor følgende strategier:

• eQuass skal være plattform for alt utviklingsarbeid

• Realistisk og produktivt arbeidsmiljø

• Variert arbeidstilbud

• Arbeidsledere med veilederkompetanse

• Attraktive produkter med god kvalitet og design

• Balansert kundestruktur

• Optimale markedspriser

• Kvalitets- og forbedringskultur

• Allianser, samarbeidsavtaler og nettverk

• Kreativitet og skaperkraft

4% av totale driftsinntekter

100% utnyttelse av plassene

60% til aktive tiltak (jobb, utdanning mv.)

b) Utarbeide kvalitetsmål på de fleste
ledd i bedriften



• Gjennomføre kompetanseutvikling i partnerskap med andre attføringsbedrifter i
regionen

11.  Oppfølging av strategiplanen

Skal bedriften lykkes med å iverksette sin strategiplan må følgende gjelde:

Styret må legge de strategiske føringene, mens administrasjonen sammen med
ansatte gis fullmakt til å iverksette vedtak og tiltak i tråd med strategiens rammer.

Bedriftens strategiplan må forankres og være veiviser for all virksomhet i bedriften

Strategiplanens mål og strategier må omsettes til konkrete handlinger

12. Vedlegg
a) Organisasjonskart
b) Årsplan



§  I Firma
Selskapets navn er Tana Arbeidsserviee AS

VEDTEKTER

§  2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Tana kommune.

§  3 Selskapets formål og virksomhet
Selskapets formål skal  være å skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede som ikke
uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal
baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal
bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede.

Selskapets virksomhet er produksjon og salg av tre og tekstilprodukter, vaktmestertjenester og
annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette.

Selskapets virksomhet skal være ideell, dvs, at det ikke skal deles ut økonomisk utbytte til
aksjonærene. Overskuddet skal bli i selskapet og komme de yrkeshemmede ti I gode.

Selskapets virksomhet skal være innrcttet slik at den tilfredsstiller de krav som er gitt i
«Retningslinjer for orbeidssainvirke i offentlig virksomhet (ASVO)».

§  4 Aksjekapitalens størrelse og pålydende
Aksjekapitalen skal være på kr 250.200. - fordelt på 139 aksjer pålydende kr 1.800.-

§  5 Aksjenes omsettelighet
Ved salg av aksjer eller aksjekapitalutvidelse skal omsetteligheten av aksjene være begrenset.
Aksjene kan ikke selges, overdras eller pantsettes uten styrets samtykke. Aksjemajoriteten
skal innehas av Tana kommune og eventuelt andre kommuner og eventuelt Finnmark
fylkeskommune.

§  6 Styre
Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Ett styremedlem skal representere selskapets ansatte. Selskapets firma tegnes av styrets leder
eller to av styrernedlemmene i fellesskap. Styret kan meddele prokura.



§  7 Generalforsamling
På  den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:
1. Styrets årsberetning.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder treffesbslutninger om overskuddets

anvendelse eller dekning av underskudd
i. Valg av styre,
4. Andre saker som etter lov og vedtekter hører inn under Generalforsamlingen.
5. Andre saker anmeldt i innkallingen.

§  8 Attforingsutvalg
Selskapet skal ha attføringsutvalg. Utvalget skal gi råd til bedriftens ledelse i spørsmål
vedrørende de yrkeshemmedes arbeidssituasjon i bedriften. Utvalget skal behandle alle saker
om inntak, oppfølging og avslutning av yrkeshernmede arbeidstakeres arbeidsforhold.

Attføringsutvalget oppnevnes av bedriftens styre og skal bestå av følgende medlemmer :
• Daglig leder eller stedfortreder som fungerer som utvalgets sekretær.
• En representant fra Arbeidsmarkedsetaten oppnevnt av FAK-sjefen,
• En representant for arbeidslederne.
• Sosialsekretær/ personalsekretær når slik er tilknyttet bedriften.

Attføringsutvalgets virksomheter skal være i henhold til de retningslinjer som er gitt
«R«lningsliry-er for arheidssamvirke i offtmlig virksomhet (ASVO)».

§  9 Andre forhold
Hvor ikke annet er bestemt i disse vedt kter gjelder aksjelovens bestemmelser.

Tana, den 21.12.2001



Tana kommune

9845 Tana

vennlig hilsen

irsti 11 sen
kirkeverge

Buolbmåt ja Deanu girkolag oktasagråddi
Polmak og Tana kirkelig fellesråd

MOTTATT

- 2 NOV 2011

Kopi av rapporten sendes Tana kommune til orientering.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd
Kirkeverge Kirstin Biti Johansen

Ringveien 5, 9845 Tana
Tlf: 78 92 99 10, fax: 78 92 99 11

Mobiltelefon 46623601
Org.nr. 877001792

KIRKEGÅRDSBEFARING I POLMAK OG TANA SOKN — RAPPORT FRA
PROSTEN I INDRE FINNMARK

Dato 01.11.2011

Ark. 616
Reg.nr 122/2011

Prosten i Indre Finnmark har befart kirkegårdene i Polmak og Tana sokn i august 2011. Dette
ble gjort som oppfølgning etter bispevisitas i soknene i september 2010, og med hjemmel i
Kirkelovens § 15 og Gravferdslovens §§ 2-4.



SIS FINNYIÅRKKU PROAVÅS
PROSTEN I INDRE FINNMARK
Postboks 223
9735 KARKS<JOHKA- KARASJOK

Nord-Hålogaland biskop
Postboks 790
9258

Kirkegårdsbefaring i Polmak og Tana sokn i Indre Finnmark prosti —
rapport

Vedlagt følger rapport fra kirkegårdsbefaring i Polmak og Tana sokn i
Indre Finnmark prosti.

Jeg var på kirkegårdsbefaring i Polmak og Tana sokn i august 2011. Dette
ble gjort som oppfølgning etter bispevisitas i soknene i september 2010, og
med hjemmel Kirkelovens § 15 og Gravferdslovens §§ 2-4.

Kopi av rapporten sendes til Polmak og Tana fellesråd/menighetsråd
v/Kirkevergen.

Karasjok, 19.november 2011

Lars Henrik aug

Kirkegata 2
9730 Karasjok
Telefon: 78 46 97 30
Telefax: 78 46 97 38

J.nr.

Postboks 223
9735 Karasjok
E-post: prost@karasjok.online.no

BUOLBMAT JA DEANU
GIRKOLA OKTASASRÅDDI

POLMAK OG TANA KIRKELIG FELLESRÅD

2 4 OKT 2011
Reg.nr. /20/20 Saksbeh.

Bankkonto: 4901 11 06225

Ark.kode 6(,6



RAPPORT  — KIRKEGÅRDSBEFARING
Polmak og Tana sokn

Gravprotokollen ble lagt fram for prosten og godkjent av denne under
bispevisitasen i september 2011.

Det ble holdt befaring på følgende kirkegårder den 24. og 25.august 2011.

Vestertana kirke ård
Tilstede under befaringen: Kirkegårdsleder og prost.

Det er god plass på kirkegården som er naturtomt. Adkomsten er god.
Kirkegården er i meget god stand og meget pen.

Bonakas kirke ård
Tilstede under befaringen: Kirkegårdsleder og prost.

Kirkegården er i meget god stand, ryddig og pen med gode
utvidelsesmuligheter.

Birkestrand kirke ård
Tilsted under befaringen: Kirkegårdsleder og prost.

Kirkegården fremstår som ryddig og meget pen med gode utvidelsesmuligheter.
Redskapshuset trenger noe oppussing/malingsstrøk, hvilket kirkegårdslederen
opplyser vil bli gjort i løpet av 2012.

Seida kirke ård
Tilstede under befaringen: Kirkegårdsleder og prost.

Kirkegården er ryddig og pen. Det er lagt ut nytt felt til nye gravsteder.

Polmak kirke ård
Tilstede under befaringen: Kirkegårdsleder og prost.

Kirkegården er meget pen og velstelt. Den har gode utvidelsesmuligheter.



Konklusjon
De ovennevnte kirkegårder som alle er i bruk, fremstår generelt som m et pene
og velholdte.
Prosten finner grunn til å takke kirkegårdsleder for det betydelige arbei et han
har utført på kirkegårdene i Polmak og Tana sokn.



Sirma skole

9826 Sirma

Tana kommune

9845 Tana

Brev til de nyvalgte politikerne

På ungdomsskolen i Sirma skole har vi de siste ukene arbeidet med kommune- og fylkestingsvalget i

samfunnsfag og norsk. Elevene har fulgt med i avisene om hva politikerne mener og de har bl.a. fått

i oppgave å skrive til de nyvalgte politikerne i Tana om et tema som interesserer dem.

Vedlagt er to brev. Det ene har ungdomstrinnet utformet i lag og det er til det nyvalgte

kommunestyret. Det andre brevet er til Hartvik Hansen.

Vi ber kommunen om å videreformidle brevene.

Vennlig hilsen

12, &

t

Ellen Rav a

Samfunnsfaglærer på ungdomstrinnet i Sirma

T MOTTATT
3 0 SEPI 2011

1/21-  .\()

Sirma, 28.09.2011



Sirma skole

9826 Sirma

Det nye kommunestyret Tana kommune

9845 Tana Sirma Skole, 21.09.11

Ballbinge til Sirma

Vi på ungdomsskolen i Sirma vil veldig gjerne ha en ballbinge hit. Her er noen gode grunner til at vi

burde få en ballbinge:

• Vi spiller all slags ballspill året rundt.
• Det kommer en barnehage hit og det blir litt tryggere for de små barna når vi spiller i en

inngjerdet bane.

• Vi har en veldig fin gressbane her, men den kan ikke brukes året rundt.

• Det blir artigere å spille og vi får lyst til å røre på oss mer.
• I Austertana er det en ballbinge, i Tanabru er det en flerbrukshall, i Seida er det et basseng og

en ballbinge, vi vil gjerne å ha en ballbinge.

• De fleste andre skoler i Norge har en ballbinge.

• Den kan stå utenfor skolen, vi har så lite lekeapparater at den blir ikke i veien.

• Vi får med flere folk hit fra små plasser rundt Sirma for å bruke bingen.
• Vi blir ikke våt av det høye gresset hvis vi får en ballbinge.

Hvis vi da får en ballbinge vil vi gjerne ha noen lys dit så vi kan spille i mørketida.

Vi håper at dere kan hjelpe oss og håper på svar fra dere.

Vennelig hilsen

Ånne Mårget Somby og Juhån Daniel Holm Balto

Klasserådslederne på Sirma ungdomsskole



Hartvik Hansen

Kjære Hartvik Hansen. Jeg er totalt uenig med deg i det meste. Foreksempel Finnmarksløpet. Jeg har

lest i avisen at du syns Finnmarksløpet stinker, jeg ser ingen problem med det. Det stinker ikke i det

hele tatt og jeg syns du overreagerer. De har det gøy, jeg syns du ikke skal ødelegge gleden for dem.

Finnmarksløpet er viktig, fordi det kommer folk fra hele finnmark for å kjøre hundeslede. 1 tillegg er

det mange som kommer og selger ting og tang på Vintermarkedet, og det er en fin måte å vise frem

Tana. Det minste problemet er at det stinker.

Hilsen Jovnna levi Joks Vars fra Hillagurra.


