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VÅRE VERDIER

Vi tar samfunnsansvar

Vi har respekt for andre

Vi er rause

Vi er løsningsorienterte

OM

Fossheim er en av Oslo`s største arbeidsmarkedsbedrifter med et sterkt verdigrunnlag og et tydelig samfunnsansvar. Gjennom ulike 
arbeidsmarkedstiltak og arenaer for arbeidspraksis, bidrar vi til å få mennesker tilbake i arbeid. Vi har formulert essensen av vårt oppdrag 
gjennom vår visjon: VI FÅR MENNESKER TIL Å LYKKES

VÅRE DELTAKERE SKAL:

Ha reel innflytelse

Bli tatt på alvor

Behandles med respekt

Ha medbestemmelse

Ansvar for egen attføringsprosess

Rett til å klage
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Fremtidsutsikter

Som en følge av de stadig økte krav til gjennomstrømning og 
individuell tilpasning, så øker også kravene til reelle, 
lønnsomme og varierte arbeidsarenaer. 

Kravene til faglighet og formidlingsresultater øker og et stadig 
større endringstempo øker kravene til prosessarbeid og 
kvalitet betydelig.

Så langt inn i 2018 er vi i full gang med en lang rekke 
prosesser som skal ruste oss til de utfordringer som møter oss 
på kort og lang sikt.

Styret og Daglig leder i Fossheim takker for den innsatsen 
hver og en har lagt ned hver eneste dag i 2017.

Selv om det er en rekke utfordringer knyttet til fremtiden, 
viser våre gode resultater og dyktige medarbeidere at 
Fossheim vil utvikle seg videre og fortsatt være en foretrukket 
leverandør av våre tjenester.

Attføringsbransjen er i stadig endring og endringene er større 
og kommer raskere enn det vi har erfart tidligere.

På Varig tilrettelagt arbeid er det nå flere unge som ønsker å 
få prøvd ut arbeidsevnen sin i ordinære eksterne virksomheter 
enn tidligere, men allikevel med den tryggheten som 
forankringen til Fossheim gir. Samtidig er det arbeidstakere i 
Varig tilrettelagt arbeid som er grunnleggende avhengig av 
rolig forutsigbarhet for å opprettholde arbeidsevnen. Dette 
stiller enda større krav til sterkere individualisert 
tilrettelegging.

På tiltakene Arbeidsforberedende trening og Avklaring har det 
også vært store endringer i 2017. Kravet til økt 
gjennomstrømning og suksessfull formidling har økt betydelig, 
selv om dette er i utgangspunktet motstridende forventninger. 
Arbeid med bistand, Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift og 
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er faset ut som tiltak og 
Arbeidsforberedende trening tegner til å bli et fremtidig stort 
tiltak med sømløse overganger for deltakere.

Attføringsbransjen i Oslo har i økende grad samorganisert seg 
for å bli mer robust til å møte fremtidige utfordringer og det er 
forventet at denne type utvikling vil fortsette.
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Virksomhetens
organisering

Fossheim Verksteder AS er et aksjeselskap hvor kommunen eier 51% 
av aksjene, mens stiftelsen Fossheim Verksteder eier 49% av aksjene.



Styret er sammensatt av 7 medlemmer med en variert 
bakgrunn fra privat og offentlig virksomhet:

Vivi Lassen – Styreleder, Oslo kommune

Jan O. Nytveit – Styremedlem, Oslo kommune

Knut Roppestad – Styremedlem, Oslo kommune

Pål Einar Brinch – Styremedlem, Stiftelsen Fossheim 
Verksteder

Birgit Weyergang-Nielsen – Styremedlem, Stiftelsen Fossheim 
Verksteder

Hege Steffensen– Styremedlem, ansattvalgt representant

Åshild Korsgaard – Styremedlem, ansattvalgt representant

Styret
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Jubileum i 2017
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Fossheim ble etablert 17 oktober 
1967 og vi feiret således våre første 
50 år I 2017. Vi markerte dette med 
mer enn 20 forskjellige 
arrangementer gjennom året. Vi 
hadde innleide forelesere, 
kundesamlinger, fagdager og 
selfølgelig en god del fest og moro. 
Det hele ble toppet ved en 
mottagelse I rådhuset der Ordfører 
Marianne Borgen og Byrådsleder Geir 
Lippestad var verter for 
arrangementet.
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Resultater Arbeidsforberedende trening og Avklaring



Samfunn og regnskap

Når vi vurderer vår formidlingsevne i 2017, er det samtidig 
interessant å beregne dette inn som en del av 
samfunnsregnskap. Totalt så formidlet vi 41 personer direkte 
ut i inntektsgivende arbeide i 2017.

Beregninger viser at staten totalt vil spare nær kr 410 000,-
per deltaker per år ved å gå til lønnet arbeid (2016 tall). Når 
disse 41 personene bidrar i et arbeidsforhold i stedet for 
uførepensjon i 30 år blir det over en halv milliard i besparelser 
for samfunnet.

I tillegg er det en rekke andre aktive tiltak som bidrar til store 
økonomiske besparelser i forhold til reduserte kostnader i 
helse og sosialsektoren. 

Dette får vi jo til årlig, og sparer derfor staten og samfunnet 
for milliarder når 25 åringene er i et arbeidsforhold i 
eksempelvis 30 år, istedenfor å være uføretrygdet.

Det er også av stor verdi å øke menneskers livskvalitet. 
Gjennom vårt kompetansemiljø i Fossheim gjør vi nettopp 
dette og får dermed mennesker til å lykkes.

Antall ut i perioden 254 %

Til arbeid 41 16,1

Andre tiltak (Utdanning, behandling etc.) 115 45,3

Varig uførepensjon, sykdom, avbrutt etc. 98 38,6

Våre formidlingstiltak skal gi arbeide, avklare og gi praksis og 
bistand til deltakere. 
I 2017 har rekordmange vært i gjennom tiltak på Fossheim.

Fossheim er svært stolte over sine gode resultater og anser dette 
for å være resultatet av et langsiktig planarbeid og dyktige 
medarbeidere. Resultatene viser at gjennomstrømningen øker, 
flere deltakere går ut i jobb eller andre aktive løsninger, og færre 
går over til uføretrygd. Dette er gode resultater for virksomheten 
og for samfunnet. 8



• Fossheim har hatt en svært god økonomisk utvikling i
løpet av de siste årene. Veksten fortsatte I 2017 ut over 
det som følger av justere prisindekser.

• Fossheim har i løpet av denne perioden også økt
omsetningen på våre yrkesrettede tiltak. De siste årene
har vi også hatt en sterk vekst i våre inntekter fra
privat sektor som følge av et langsiktig salgs og
markedsarbeid.

• Omsetningen av intern produksjon har hatt en svært
god utvikling og vi fikk I 2017 en historisk god 
omsetning.

• Dette har resultert i at vi går ut av 2017 med gode
organisatoriske og finansielle forutsetninger til å møte
fremtidige utfordringer.

Økonomisk utvikling



• De siste tre årene har Fossheim hatt et 
spesielt fokus på å øke våre inntekter fra det
private bedriftsmarkedet. I tillegg til å være
en nødvendighet for å gi gode og relevante
arbeidstreningsarenaer, så skal det også
drives forsvarlig etter bedriftsøkonomiske
prinsipper.

• Det er også en erkjennelse at Fossheims
inntektsgrunnlag i stor grad er basert på, og
sårbar for, offentlige finansielle ordninger. 
Fossheim har derfor ønsket å være aktiv i
forhold til å øke disse inntektene også med 
tanke på bedre inntektsmessig forutsigbarhet.

• I dette kakediagrammet har vi illustrert
hvordan våre inntekter fordeler seg innenfor
de forskjellige virksomhetsområder. Den 
største veksten kommer fra omsetning knyttet
til Aktiv Hverdag(AH)



Det har også i 2017 vært noen mindre endringer i 
personalstaben pga. driftsmessige justeringer. I tillegg har 
sykdom og naturlig avgang ført til en del nyansettelser.

Totalt sett er det en stabil personalsituasjon i selskapet og 
mange av våre ansatte har lang ansiennitet i selskapet.

Bemanning på veiledersiden har også i år vært påvirket av 
endrede rammebetingelser fra NAV, men vi har klart å beholde 
ansatte med viktig kompetanse noe som er nødvendig for å 
kunne stå sterkt i konkurranse med andre tilbydere innen vår 
attføringsvirksomhet.

Fossheim er en «IA-Bedrift» og arbeider kontinuerlig og 
målrettet mot et lavest mulig sykefravær. Det siste året har 
sykefraværet stabilisert seg på et noe lavere nivå enn 
tidligere. 

Personalsituasjonen

Fossheim ble sertifisert i kvalitetssikrings-systemet EQUASS i 
Mai 2016. Etter dette har den Europeiske 
sertifiseringsmyndigheten gjort store endringer i revisjonsform 
og krav til dokumentasjon. Fossheim har jobbet mye i 2017 
for å forberede neste revisjon etter nye regler (Kommer i 
2018)

Fossheim har etter hvert utviklet et gjennomgående og 
velfungerende system for prosjektarbeider, noe som er med 
på å sikre god kvalitet og måloppnåelse, og med mindre bruk 
av personalressurser. Fossheim utdannet i 2017 egne 
prosjektledere som bidrar til å profesjonalisere dette 
ytterligere. 

AMU har hatt 4 ordinære og 3 evalueringsmøter(Etter øvelser) 
i løpet av 2017. AMU har i stor grad koordinert virksomhetens 
forebyggende tiltak mot sykefravær, og sammen med HR-
ansvarlig og avdelingsledere lagt til rette for at dette arbeidet 
blir utført jevnlig, og evaluert i etterkant.

I tillegg til ordinære oppgaver knyttet til forebyggende 
arbeidsmiljø, har AMU også arbeidet med å trene opp et 
innstasteam med utvidet kunnskap i førstehjelp.

Kvalitet og miljøarbeid
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Arbeidsmarkedstiltak og andre tjenester

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å 

komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt 

arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging. Fossheim 

har en rammeavtale på 40 tiltaksplasser. 

Det er forventet at dette tiltaket på sikt vil øke i omfang og 

favne et bredspektret behov til deltakerne.

Avklaring (AVKL)

Avklaring inneholder systematisk kartlegging og vurdering av 
den enkeltes arbeidsevne og eventuelle behov for bistand til å 
komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet

Avklaringen skal være individuelt tilpasset og kan inneholde 
gjennomgang av og veiledning i forhold til den enkeltes 
muligheter på arbeidsmarkedet. Utprøving av arbeidsevne kan 
også inngå som element i kartleggingen når dette anses 
nødvendig og hensiktsmessig.

Avklaring kan tilbys personer som har fått sin arbeidsevne 
nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg 
eller beholde inntektsgivende arbeid, eller andre som har 
usikre eller uavklarte forutsetninger for å komme i arbeid.

Fossheim har en rammefinansiering på 25 samtidige plasser. 12



Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Fossheim har 75 tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid med 
godkjent statlig finansiering. Målsettingen er å tilby varig 
skjermede arbeidsplasser for personer med, eller på vei mot,  
uførepensjon. 

Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos 
den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og 
individuelle aktivitetsplaner som evalueres årlig. Det skal også 
kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for å 
komme ut i ordinært arbeid, gjerne via andre tiltak i Fossheim. 

Egne arbeidsledere følger opp alle ansatte i tiltaket med 
samtaler, planer samt kontakt med støtteapparatet rundt den 
enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. 
Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. 

Hensikten er dermed å i så stor grad som mulig legge til rette 
for en mest mulig normalisert arbeidshverdag med de krav og 
rettigheter som følger av dette.

Fossheim sin tilretteleggingsplikt er både definert i 
arbeidsmiljøloven og tiltaksforskrifter, og er særskilt stor 
knyttet til arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid.

Aktiv Hverdag (AH)

Fossheim har siden 2008 tilbudt særlig tilrettelagte plasser 
innen Varig tilrettelagt arbeid på en spesialtilpasset avdeling. 
Formålet med denne avdelingen er å legge til rette for 
arbeide, selv med særskilt behov for tilrettelegging og tett 
oppfølging.

Dette tilbudet er svært ettertraktet og gir deltakere med en 
rest-arbeidsevne muligheten til å fortsatt stå i et arbeide, 
men uten krav til effektivitet og kapasitet.

Vi leverer dette tilbudet i tillegg til statens finansielle 
rammetildeling på 75 plasser, noe som betyr at den enkelte 
bydel i Oslo må finansiere dette i sin helhet selv. På grunn av 
at Fossheim er en av Oslos største leverandører med Varig 
tilrettelagt arbeid, klarer vi å ta ut synergier i kostnadsbildet 
og levere tilbudet på Aktiv Hverdag med en noe mindre 
kostnad enn det ellers ville ha blitt.

På Aktiv Hverdag tilbyr vi inntil 32 plasser i lokaler som er 
bygd fra grunnen av tilpasset målgruppens utfordringsbilde.

Våre ansatte på Aktiv hverdag har sannsynligvis Norges mest 
spesialisert kompetanse rettet mot kombinasjonen av 
diagnoseinnsikt, adferds-forståelse og tilrettelegging til 
arbeid. Ansatte her er derfor også ettertraktet til foredrag og 
rådgivning. 
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Lærekandidater

Fossheim ble i 2015 godkjent som lærlingebedrift i Kokkfaget. 
Lærekandidatene er elever i den videregående skolen som har 
som mål å ta et mindre omfattende løp enn lærlingefag eller 
svenneprøve.

I 2017 ble vi også blitt godkjent lærebedrift i området 
«Helsefagarbeider» og «Lager og logistikkarbeider». 

Lærekandidatene følger utvalgte individuelle mål oppsatt etter 
ordinær læreplan i faget med sikte på et kompetansebevis. Det 
stilles ingen formelle krav i lov eller forskrift, opplæringen 
tilpasses individuelt. Utarbeidelse av disse kontraktene skjer i 
samarbeid med Oslo Fylkeskommune.

Vi har pr. 31.12.2017 2 lærekandidater i bedriften knyttet til 
kokkfaget og logistikkfaget. 

I tillegg har vi en lærling som «helsefagarbeider». Her 
samarbeider Fossheim tett med opplæringskontoret for helse og 
oppvekst for å sikre en faglig god gjennomføring av 
opplæringen og for å ivareta formelle krav til godkjent 
utdanning.



Fossheim har ca. 150 kunder i sin portefølje av kunder til 
produksjonen, hvorav ca. 20 av disse står for ca. 90% av 
omsetningen.

Vi har i løpet av 2017 gjennomført oppfølgingsmøter med alle 
våre største kunder for å ivareta relasjonene og øke 
mulighetene for mer-salg. 

Vi har aktivt fulgt de planlagte markedsaktivitetene for å 
signere med nye kunder av en viss størrelse, samtidig som 
dette skulle gi arbeid med bred variasjon til arbeidstakere i 
VTA. Vårt interne Lean-arbeide har samtidig funnet smartere 
arbeidsformer knyttet til våre volumstore produksjoner.

Resultatet av dette ble et økt resultat i omsetningen på hele 
27% sammenlignet med 2016 tall.

Intern Produksjon
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2016 2017

737 529 675 772

685 945 1 070 940

597 782 1 086 130

550 450 556 747

590 822 741 994

659 849 708 061

311 316 446 110

680 484 1 019 847

782 704 955 351

655 494 764 501

841 426 786 562

658 261 1 031 702

7 752 062 9 843 717
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Fossheim har siden starten av 2016 arbeidet for å få på plass 
et salgbart konsept som er basert på den kompetansen våre 
yrkesveiledere innehar. Dette ble ferdig som prosjekt i starten 
av 2017 og det ble lagt planer for markedsføring og levering 
(Bildet er fra vår stand på yrkesmessen i Telenor arena). Vi ser 
nå at arbeidet begynner å bære frukter og vi har nå våre 
første betalende kunder. 

Vi leverer også vaktmestertjenester for den bygningsmassen 
vi leier i. Dette gir oss også muligheter for en treningsarena 
for deltakere med interesse for praktiske håndverksfag. Det er 
planer for å utvikle dagens forretningstomt til leilighetsformål, 
slik at virksomheten må flytte inn i nye lokaler sannsynligvis i 
løpet av de neste 5 år. Dette åpner for muligheter for en 
utvidelse av vaktmestertjenestene.

Fossheim arbeider aktivt for å utvide med flere relevante 
tjenesteområder som bidrar til å understøtte virksomhetens 
formål. Virksomhetens Innovasjons og prosjektarbeider har en 
rekke utviklingsmuligheter til videre vurdering i 2018.

Andre tjenester
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