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Året oppsummert 

 

Vårt resultat i år er 104 til arbeid og utdanning. Målet var 120, men på grunn av nedstenging som følge av 

korona epidemien i år, skal vi være svært fornøyde med resultatet. Økonomisk har 2020 vært et godt år. Jeg er 

strålende fornøyd med hvordan bedriften har håndtert alle utfordringer vi har stått i når koronatiltakene satt inn. 

Vi har digitalisert oss og levert gode tjenester med mange på hjemmekontor. Digitaliseringen har ført til nye 

samarbeidsrutiner og nye måter å nå våre mål.  

I år har vi hatt enda mer fokus på måloppnåelse for hvert enkelt tiltak. Vi har opprettet teamleder for alle Nav 

tiltak. Det har gjort oss mer i stand til å kommunisere på tvers av avdelingene med søkelys på hvert enkelt tiltak.  

Året som har gått ble krevende i forhold til leveranser av anbud. Anbudene Avklaring og Oppfølging ble 

avsluttet 31. mars. Vi startet ny leveranse av det anbudet vi vant og det vi ble underleverandør til, 1. april. I 

overgangen var det stor uro blant våre veiledere som fryktet for sine jobber. Flere begynte aktivt å se etter andre 

jobber. I 2020 hadde vi store turnover og mange nyansatte. Det stiller store krav til organisasjonen å bygge ny 

kompetanse og ha mange på opplæring til enhver tid. Prisene på anbudene er kraftig redusert og presset for å 

levere øker.   

Takk til våre samarbeidende bedrifter, takk til Nav kontorene for svært godt samarbeid og takk til alle ansatte 

for meget godt utført arbeid i pandemiåret 2020.  

 

 

Februar 2021 

Steinar Karlstrøm, adm. direktør 

 

 

 

 

 

  

Styret 

Bjarne Sætrum, styreleder 

Trude Søderholm, nestleder til 

25.05, gikk av etter 10 år i 

styret 

Veronica Haug, styremedlem, 

nestleder fra 25.05 

Tove Østlyngen, styremedlem 

Espen Sokollek, ansattes 

representant  

Nina Furulund Eriksen, 

styremedlem fra 25.05 

 

Styremøte i Aksis AS. Fra venstre fagsjef Linda, Tove, Veronica, Bjarne, 

Espen, Nina og økonomisjef Tommy.  
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Næringsliv og samhandling 
Gjennom mange år har vi tilegnet oss god samhandlingskompetanse gjennom et godt 

samarbeid med NAV, lokalt og regionalt næringsliv, Helse Finnmark, Universitetet i Tromsø, 

fastleger og hjelpeapparatet for øvrig i kommunene Alta, Hasvik, Loppa, Hammerfest, 

Lakselv, Karasjok, Kautokeino, Båtsfjord, Tana, Nesseby og Nordkapp.  

For å nå tiltakets målsetninger, trenger vi nære og gode relasjoner til privat og offentlig sektor 

i alle områder der vi er representert. Dette gjelder spesielt for næringslivet, men også 

utdanningsinstitusjoner.  

Vi har jobbet aktivt med NHO prosjektet «Ringer i vannet». Vi har igangsatt opplæring av  

ansatte i Supported Employment  som fremover være hovedmetodikken i samarbeidet med 

næringslivet. 

For å få med alle arbeidstakere, er arbeidsleder med ut å jobbe i bedrifter i de tilfeller 

arbeidstaker har behov for det. Dette skaper trygghet i overgangen til ordinært arbeidsliv. Her 

har vi flere gode samarbeidspartnere som vi benytter, både for avklaring, jobbmatch og 

praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbhjerteprisen for 2019 som ble delt ut i 2020 gikk til VEFAS 
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Aksismodellen 

Aksis’ metodikk baserer seg på å få til et optimalt samarbeid mellom involverte parter, og en 

forståelse av roller, interesser og bidrag. Aksis-modellen er summen av faglig metodikk og 

kunnskap basert på erfaringer som vi benytter for å få folk i eller tilbake til arbeid.   

Målet er å fremme bevisstgjøring og egenutvikling gjennom mestring. Det er viktig at 

deltakeren får innsikt i egne forutsetninger, og hva som må tilføres av kunnskap og 

kompetanse for å nå målet om å komme i arbeid.  

For å lykkes, er det viktig at deltaker er aktør i egen prosess og at den enkeltes integritet 

ivaretas. Egenkraft-mobilisering (empowerment) er derfor et viktig tema i veiledning. Vi 

definerer egenkraft-mobilisering som den drivkraften deltaker har for å kunne ta gode 

avgjørelser for seg selv knyttet opp mot arbeidsdeltakelse. En slik selvmobilisering er helt 

nødvendig for å lykkes over tid på arbeidsmarkedet, og i eget liv og helt sentral i vår 

tilnærming. 

Alle aktiviteter som vi tilbyr, tar utgangspunkt i metoder som styrker deltakers egne ressurser 

og muligheter knyttet til deltakelse i ordinært arbeidsliv. 

 

Aksis tilrettelegger for at 

alle skal kunne være mest 

mulig selvstendige, 

gjennom å få utnyttet sin 

tilgjengelige 

arbeidskapasitet og 

deltakelse i samfunnets 

verdiskapning. 

Arbeids-

evne 
Egne ressurser 

og interesser 

Næringsliv og 

etterspørsel av 

arbeidskraft / 

kompetanse 
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Våre ansatte 
Den største verdien i bedriften ligger i våre ansatte. Den tverrfaglige kompetansen er unik for 

vår bransje. Vår kultur synliggjør våre verdier og vi tilstreber kunnskap og endringsvilje. 

Trivsel vektlegges, og vi har god samhandling mellom avdelinger for å oppnå gode resultater 

for de som kommer til oss.  

Bedriften har hatt 13 arbeidsledere, 20 veiledere og 7 personer i adm/drift. Totalt ordinært 

ansatte 40 ansatte i 2020. I tillegg hadde vi 7 personer ansatt med VLT og 32 personer ansatt 

på VTA. Alle våre produksjoner og arbeidsarenaer er tilpasset de tiltak vi leverer til NAV. 

Alle aktiviteter som vi tilbyr, tar utgangspunkt i metoder som styrker deltakers egne ressurser 

og muligheter knyttet til deltakelse i ordinært arbeidsliv. 

Hvert tiltak har i 2020 fått sin teamleder med ansvar for å øke kvaliteten i leveransene til nav 

i henhold til kravspesifikasjon i hvert enkelt tiltak. Det skal sikre lik leveranse i alle 

avdelinger. Veilederne har fått et smalere arbeidsfelt med hovedarbeidsoppgave innenfor et 

tiltak. Det gir god mulighet for utvikling av tiltakene, tett oppfølging av hver enkelt veileder 

og hver enkelt sak.   

 

Organisasjonskart 2020

Ledelse

Skjermet tiltak

VTA, AFT

Team VTA

Team AFT

Anbud 
Avklaring, 

Oppfølging, 
ARR

Team 
Avklaring, ARR

Team 
Oppfølging

Avtale 
kommuner oa

Unge rus/psyk

(MIA)

Eksterne 
bedrifter

Betania

AMFI

Produksjon

Trevare

Jobbfrukt

Vaskeri

Brukthandel

Administrasjo
n

Økonomi

Drift

Strategi/mark
ed

HR/HMS

Våre verdier 

❖ Tilgjengelig – Det skal være enkelt å forholde seg til oss 

 

❖ Arbeidsglede – for å ha det gøy og trives i jobbene våre, og for å hjelpe hverandre 

 

❖ Respekt – Vi jobber med mennesker. Alle må kunne være seg selv og ta hensyn til 

hverandre 
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Kompetanse  

Aksis sin tverrfaglige kompetanse er hjertet i bedriften. Vi har 24 dyktige veiledere som 

jobber lokalt på våre avdelinger i Finnmark. Skal Aksis være en foretrukket leverandør til 

NAV, må den samlede kompetansen hele tiden utvikles for å være konkurransedyktig og nå 

målsetningene om arbeidsinkludering. Vi bruker betydelige ressurser på å tilegne oss ny 

metodikk. Kontinuerlig trening og vedlikeholde av eksisterende metodikk ligger også fast i 

vår utviklingsplan.  

2020 har vært preget av koronapandemi med nedstenging og nye krav og overgang til digital 

oppfølging av deltakere i våre tiltak. Da bedriften ble nedstengt i midten av mars ble all 

veiledning umiddelbart gjennomført via teams og telefon,og rundt påske var vårt digitale 

jobbsenter etablert på Aksis hjemmeside. Fra august kunne all undervisning gjennomføres 

digitalt som supplement/ erstatning for klasseromsundervisning. Det har vært gjennomført 

betydelig opplæring og kompetansepåfyll for å komme i mål med overgangen til digitale 

plattformer.   

I Aksis er god veiledningskompetanse og kjennskap til lokalt næringsliv avgjørende for å nå 

målet om å få folk ut i arbeid.   Dette er forankret i både formal- og realkompetanse i 

bedriften. Alle har grunnleggende kunnskap om ulike veiledningsmetoder og flere har 

tilleggsutdanning i veiledningsmetodikk (generell veiledningsmetodikk, MI, AI, SE, 

karriereveiledning, sosialpedagogikk / rådgiving, m.m.). Alle veiledere har 

arbeidsinkluderingskompetanse. Med inkluderingskompetanse mener vi sosial- og 

helsefaglig/pedagogisk brukerkunnskap kombinert med kunnskap om bruk av ordinære 

arbeidsplasser for å få til inkludering for mennesker med omfattende bistandsbehov. 

Aksis har en målrettet strategi ved ansettelser for å sikre en tverrfaglig grunnkompetanse. Vi 

har ansatt pedagoger (voksen-, veilednings-, sang-), sykepleiere, sosionomer, fysioterapeut, 

personlig trener, ergoterapeuter, økonomi/ledelse, IT-utdannede, personale med 

markedskompetanse med mer. Veiledere i Aksis har minst 3 års utdanning fra universitet 

eller høyskole, og Aksis bekrefter at vårt utførende personell i tiltaket dekker 

kompetansekravene fra NAV.  

Kompetanseheving - kurs /sertifiseringer i 2020 

• Gjennomsnittlig 24,5 t pr ordinært ansatt 

• Digitalt jobbsenter etablert som følge av pandemien 

• Digitalisering av undervisning 

• Opplæring i digital oppfølging via teams 

• Supported Empoyment  kurs  og opplæring  

• Nyansatte veiledere kurset i motiverende intervju (MI) 

• Nyansatte veiledere kurset i karriereveiledning / karriereverktøy 

• Pluss diverse seminarer og kurs i attføringsfaget 
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Rammer og resultat 
Skjermet sektor 01.01 -31.12 

 Plasser  Brukt  Utnyttelsesgrad 

Arbeidsforberedende trening AFT  

Alta  

Hasvik 

Loppa 

 

56 

7 

7 

 

41,35 

5,40 

3,61 

 

74 % 

77 % 

52 % 

Varig tiltettelagt arbeid VTA  

Alta  

Hasvik  

Loppa  

 

29 

3 

3 

 

26,00 

2,44 

2,43 

 

89 % 

81 % 

81 % 

  

Anbud 01.01 - 31.03 (utgående anbud)  

Område  Plantall Brukt  Utnyttelse 

Avklaring sone 1 

Avklaring sone 2 

35 

12 

18,03 

7,44 

52 % 

62 % 

Oppfølging Sone 1  

Oppfølging sone 2 

25 

20  

21,55 

8,26 

86 % 

41 % 

 

Anbud 01.01 - 31.12 

 Plantall Brukt  Utnyttelsesgrad  

ARR dag  

(Arbeidsretta rehabilitering dag) 

4 3,80 96 % 
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Anbud 01.04.2020 - 31.12.2020 (nytt anbud) 

Område  Plantall Brukt  Utnyttelsesgrad 

Avklaring  

Altaområdet  

Finnmark Vest  

 

37 

12 

 

25,79 

4,8 

 

70 % 

40 % 

Oppfølging  (underleverandør 

Din utvikling) 

Alta  

Hammerfest  

Karasjok, Porsanger, 

Kautokeino, Loppa, Hasvik, 

Nordkapp 

 

 

16 

12 

15 

 

 

9,5 

9,0 

8,4 

 

 

60 % 

75 % 

56 % 

Kommentar:  

Utnyttelsesgraden er generelt dårlig i tiltakene Oppfølging og AFT. For oppfølgingstiltaket 

er vi nå underleverandør og det har vært mye jobb å få innsøking til dette tiltaket. AFT 

tiltaket har vi hatt utfordringer med å fylle og har kontinuerlig dialog med NAV om dette.  

Noe av årsaken er at det er færre som har ytelsen AAP og NAV gjør mer i egenregi. 

 

 

Kommentar til tabellen: 

2020 tallene synliggjør en klar reduksjon i 

innsøkingen som følge av nedstegning på grunn 

av korona pandemien. Vi har gjennom året hatt 

stort fokus på å effektivisere håndtering av hver 

søknad / sak hos oss og alle prosesser er 

digitalisert.   
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Tiltak Målkrav Resultat 2020 Resultat 2019 

AFT 50% overgang til arbeid eller utdanning 20 % 25 % 

AFT  Ekstern arbeidstrening etter 4 måneder  33 % Ikke målt 

Avklaring 80% av deltakerne skal ved avslutning av 

tiltaket ha forslag til arbeidsrettede 

aktiviteter for å komme i/beholde arbeid. 

57% 49% 

Oppfølging Personer uten arbeidsforhold på 

innsøkingstidspunktet: 65 % overgang til 

arbeid ved avslutning av tiltaket. 

53 % 47% 

Oppfølging  Personer med arbeidsforhold på 

innsøkingstidspunktet: 65 % full 

tilbakeføring til arbeid og ytterligere 20 % 

skal ha økt arbeidsdeltakelse ved avslutning 

av tiltaket 

 100 % Ikke 

deltakere  

 

Kommentar til tabellen: 

2020 har vært et spesielt år. Koronapandemi og nedstenging i mars og nye anbud som skulle 

jobbes inn fra 01.04.20. Vi har erfart at de som stod nærmest arbeid ble sårbare som følge 

av permitteringer våren 2020 og at mange med store og sammensatte utfordringer ble 

sykere da all oppfølging ble digital både hos oss og i øvrig hjelpeapparat.    

 

I 2020 formidlet vi           104            personer tilbake til arbeid eller skole. 

 

 

 


