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HVA BETYR LOGOEN VÅR 

 
VI     =   VI 
UNO      =   EN (på Italiensk) 
FOLKA BAK     =   Alle ansatte 

 

 
BEDRIFTS VISJON 

 

Viuno A/S skal være en ledende Vekstbedrift i 

regionen, og synliggjøre verdien av folka bak. 
 
 

SELSKAPETS FORMÅL 

 

Gjennom næringsvirksomhet skape verdifull 

sysselsetting for våre arbeidstakere og lærekandidater, 

og bidra til økt inkludering i samfunnet, grunnlagt på 

økonomisk vekst. 
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1.0 INNLEDNING 
 

Viuno A/S er godkjent tiltaksarrangør for 97 plasser for Varig Tilrettelagt Arbeid 

(VTA) pr. 31.12.21. 

 

Fredrikstad kommune - 84 godkjente VTA plasser 

Hvaler kommune                    -          11 godkjente VTA plasser 

Sarpsborg kommune   -  2 godkjente  VTA plasser 

 

Viuno A/S har i 2021 hatt fokus på utvikling, omstilling, nye satsingsområder og 

nyinvestering.  

 

Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde og forbedre kvaliteten på de tjenester vi 

tilbyr.  

 

Viuno A/S sin økonomi er fortsatt solid, og gir muligheter for å investere i 

kompetanse, nye prosjekter og utvidelse av produksjonsareal.   

 

Viuno A/S har hatt god utvikling i 2021, og vi skal fortsette å utvikle oss. Vi har et 

team av ansatte som er omstillingsdyktige.  

   

Viuno A/S har mange gode samarbeidspartnere som er med på å drive vårt arbeid 

framover, noe vi setter stor pris på. Vi gleder oss til nye utfordringer i 2122. 

 

 

Viuno A/S ble Equass sertifisert for 3 nye år i november 2021, med årlig oppfølging. 

 

Oppnådd score i 2117: 40,97. 

Oppnådd score i 2021: 50,71.  

 

Dette viser en stor forbedring.  

 
 

Viuno har blitt Equass Sertifisert i følgende år: 

                         Equass Sertifisering   2111 i VTA 

 Equass Sertifisering   2113 i VTA 

 Equass Sertifisering   2115 i VTA 

 Equass Sertifisering   2117 i VTA og lærekandidater.  

 Equass Sertifisering 2118: Oppfølgningsrapport godkjent. 

 Equass Sertifisering 2119: Oppfølgingsrapport godkjent. 

 Equass Sertifisering 2021 i VTA og lærekandidater.   

Oppfølgingsrapport godkjent. 

 

http://www.equass.no/
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2.0 SELSKAPETS ADRESSER: 

 

Administrasjon: Nedre Tomtegate 2/4, 1651 Sellebakk 

Avd. Hvaler:       Lammenes 83, 1680 Skjærhalden 

 

Organisasjons nr: 959 334 366 

Bedrifts nr:            971 60 8056 

 

E-post:                 admin@viuno.no 

     www.viuno.no 

 

Tlf.                        69 35 76 70 

 

 

 

3.0 SELSKAPETS EIERFORHOLD:  

 

 

Viuno A/S, eies 100 % av Fredrikstad kommune og Hvaler kommune. 

 

Aksjekapitalen består av:  

Ordinære aksjer 211 772   av  Kr.1.00         Kr. 211 772  

 

1. Fredrikstad kommune har 71 % - Kr. 150.000  

2. Hvaler kommune        har 29 % - Kr.   61.772             

 

 

4.0 STYREARBEID OG STYRET v/VIUNO 

 

Viuno A/S utarbeider styrets årsberetning, som er den formelle rapporten for styrets 

arbeid i forhold til aksjeloven. Styres årsberetning trekker fram de viktigste 

forholdene vedrørende utvikling av Viuno A/S som VTA-bedrift.  

 

Bedriftens styre består av 3 kvinner og 4 menn. 

 

1. Håkon Sandmark  - Styreleder 

2. Carl Erik Madsen  - Nestleder  

3. Kirsten Mostad Pedersen - Styremedlem 

4. Erika Nesteng                   -          Styremedlem 

5. Wiggo Sørlien  - Styremedlem 

6. Bjørn Arild Hauglin - Styremedlem – Valgt av de ansatte. 

7. Mona Engebretsen - Styremedlem – Valgt av VTA-ansatte. 

 

mailto:admin@viuno.no
http://www.viuno.no/
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Styret ved Viuno A/S hadde i 2021 - 6 styremøter og behandlet til sammen 50 saker. 

 

Styret behandler saker som strategi, årsplaner, rapporter, budsjett, regnskap, m.m. De 

blir orientert om HMS, brukerundersøkelser, forsikringer og utviklingen i alle 

avdelingene. Styret evaluerer årlig styrets arbeid og kompetanse. 

 

 RÅDGIVNINGSUTVALGET 

 

Bedriftens Rådgivningsutvalg for Fredrikstad kommune består av følgende:  

 

1. Eyolf D. Johansen       Rep. fra Nav Fredrikstad. 

2. Sture Hansen                                            Rep. fra Nav Fredrikstad. 

3. Jan Håkon Tolfsen    Daglig leder. 

4. Sunita Mistry     Økonomiansvarlig. 

5. Lene H Gustavsen   Driftsleder. 

6. Hege Bjørnstad                                        Faglig leder. 

7. Reidun Fladeby Andersen    Rep. fra Fredrikstad kom. 

 

 

Utvalgene har en rådgivende funksjon overfor Daglig leder og har hatt 3møter og 

behandlet 21 saker i 2021. 

 

Bedriftens Rådgivningsutvalg for Hvaler kommune består av følgende:  

 
1. Jarle Johannessen                                              NAV Hvaler.  

2. Bente Svennes        Hvaler kommune.                  

3. Lene H. Gustavsen                                            Driftsleder. 

4. Jan Håkon Tolfsen                                             Daglig leder. 

5. Sunita Mistry.                                                   Økonomiansvarlig. 

6. Hege Bjørnstad.                                                  Faglig leder. 

 

Utvalgene har en rådgivende funksjon overfor Daglig leder og har hatt 2 møter og 

behandlet 9 saker i 2021. 

 

 

5.0 ØKONOMI  

 

Salg og markedsføring er viktig, både for å sikre en god økonomi, men ikke minst for 

å sikre gode arbeidsoppgaver og kvalifisering for arbeidssøkere som har 

arbeidspraksis ved Viuno A/S. I 2021 har markedsføringen blitt web-basert og det er 

reklame på næringsbiler. I 2021 har bedriften også opprettet ny hjemmeside for ved, 

med mulighet for bestilling og betaling. Vi er også aktive på sosiale medier. Dette 

arbeidet skal videreutvikles i 2022. År 2021 har blitt påvirket av Covid-19, og dette 
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har medført store ekstra kostnader for bedriften i form av ekstra 

rengjøring/desinfisering, arbeidstøy, munnbind, gratis mat, og karantenetiltak. 
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6.0 Organisasjonskart – Viuno A/S 

 
  

FREDRIKSTAD  OG  HVALER KOMMUNE 

UTEMILJØ 
TORFINN 
JENSEN 

ASSISTENT 
RONALD 

FAGERTHUN 

TRANSPORT  
TOR ØYVIND 

KLAUSEN 
 
 
 

PRODUKSJON  
  

BÅRD JOHNSEN 
HENRIK HOLME 

SVEIN LINDBERG 
 

CATERING 
BENTE FJELLE 
MARGRETHE 

DAHLE 
 
 

DRIFTSLEDER 
LENE H GUSTAVSEN 

    VED 
BJØRN 
ARILD 

HAUGLIN 
 
 

ØKONOMI ANSVARLIG 
SUNITA MISTRY 

STYRE 

JAN HÅKON TOLFSEN 
DAGLIG LEDER 

HVALER 
THOMAS 

JOHANSEN 
REMI LINDBERG 

ASSISTENT 
GRO HULTMAN 

MONICA HULTMAN 

KAFE FLOREN 
ANN-KRISTIN 

HOLTH 
BERGSLETTEN 

ASSISTENT 
BIANCA 

HERMANS 

MEKANISK 
MAGNE 

BEKKEVOLD 
 
 
 

FAGLIG LEDER 
HEGE BJØRNSTAD 



    

Årsrapport.2021 Side 9 
 

 

7.0 ANSATTE, VTA-BRUKERE, LÆREKANDIDATER 

 

I 2021 var det i selskapet totalt 185 personer. –   114 menn og 71 kvinner – 113.2 årsverk. 

 

 

Type  2020 2021 

VTA Godkjent plasser 

 

Fredrikstad kommune 

Sarpsborg kommune 

Hvaler kommune 

84 

 2 

11 

  84 

    2 

  11 

  97     97 

VTA Kjøpte plasser  

(4 ansatte men betalt for 2.5) 

Fredrikstad kommune 

Hvaler kommune 

  1 

    2,5 

     2   

     2 

VTA u/tilskudd   6      8 

Dagsenterplasser Hvaler kommune  2      2 

Lærekandidater       24    28 

Ordinær ansatte       21    21 

Sommervikarer/Prosjekt/Fast vikar        8    13 

Styremedlemmer       5     5 

Sluttet       2     7 

 

 

Bedriften hadde i alt 28 lærekandidater i 2021. 4 lærekandidater var plassert i eksterne bedrifter. 2 

Lærekandidater avsluttet læretiden. 3 lærekandidater har bestått kompetanseprøve i 2021.  1 

personer har fått fast ansettelse ved bedriften. 

 

 

Bedriften er godkjent i følgende fag 

 

1. Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

2. Helsefagarbeiderfaget 

3. Anleggsgartnerfaget 

4. Logistikkfaget 

5. Kokkefaget 

6. Institusjonskokkfaget 

7. Mekaniske fag 

8. Kontor- og administrasjonsfaget 

9. Hjulutrustningsfaget 

10. Salgfaget 

11. IKT- servicefaget 

 

 

 

Bedriften har et godt samarbeid med ungdomskoler, videregående skoler, privat næringsliv, NAV 

Fylke, NAV Fredrikstad, NAV Hvaler, Fredrikstad kommune, Hvaler kommune og Sarpsborg 

kommune, hvor vi tilbyr utplassering og praksisplasser.   
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Viuno A/S har en rekrutteringspolitikk og ønsker å ha de best egnede og best kvalifiserte 

medarbeiderne til enhver stilling. Gjennom dette vil Viuno sikre kvalitet i alle ledd. Derfor er det 

viktigste ved enhver rekrutteringsprosess at de vi ansetter har den kompetansen og personlige 

egnetheten som skal til for å sikre den kvaliteten vi vil ha.  

 

Viuno A/S vektlegger et humanistisk menneskesyn, som blant annet innebærer å ivareta menneskets 

iboende verdighet. I Viuno A/S strekker vi oss etter å veilede og inspirere hverandre, samt at vi har 

stort fokus på faglig kompetanse.  

Viuno A/S har følgende kompetanse blant personale: 

1. Fagbrev modellsnekker 

2. Fagbrev pølsemaker 

3. Fagbrev motormekaniker 

4. Fagbrev bilskadereparatør 

5. Fagbrev snekker 

6. Fagbrev kokk 

7. Fagbrev overflatebehandler 

8. Fagbrev næringsmiddelindustrifaget, mikrobiologi  

9. Gartner/Anleggsgartner   

10. Grunnfag Biologi 

11. Friluftsliv og Naturlærer 

12. Transportløyve  

13. Birøkter 

14. Teknisk fagskole 

15. Regnskap og økonomi  

16. Vernepleier - Høgskolestudium 

17. Førskolelærer - Høgskolestudium 
18. Administrasjon & Ledelse - Høgskolestudium 

19. Privatsekretær - Høgskolestudium 

20. Barnevernspedagog/spesialpedagog – Høgskolestudium 

 

 

Bedriften har- og kan ta imot mange lærekandidater i flere fagområder på grunn av bred 

fagkompetanse blant personalet. 

 

Viuno A/S har fokus på å ha god bredde i personalgruppen når det gjelder kjønn, alder og faglig 

kompetanse.    

 

Viuno A/S har en inkluderende holdning i forhold til livssyn, seksuell legning og etnisk bakgrunn.  

 
 

Personalet ved Viuno A/S gjør en flott jobb for den enkelte deltaker ved vårt tiltak. Vi kan vise til gode 

resultater både når det kommer til trivsel, måloppnåelse og resultater avgitt av deltakere i 

brukerundersøkelsen ved bedriften, samt lavt sykefravær. 
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8.0 SYKEFRAVÆR 

 

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefravær blant alle 

selskapets ansatte.   

 

Bedriften har et godt tverrfaglig samarbeid med Ringvollklinikken, fastleger, mobilt team, verge, 

foresatte og pårørende når det gjelder oppfølgning av sykemeldte. 

 

 

 

 
9.0 MÅLOPPNÅELSE 2021  

 

Viuno A/S var igjennom Equass revisjon i november 2020, med påfølgende oppfølgingsrapport i 

2021.  

 

Bedriften har utført spørreundersøkelser med alle VTA-brukerne, lærekandidater, 

samarbeidspartnere og personale tilknyttet Viuno A/S, med svært gode tilbakemeldinger. 

 

Viuno A/S jobber kontinuerlig med å heve kvaliteten på attføringsarbeidet, i samarbeid med NAV. 

Fokus er på forbedringsarbeid, leverandørutvikling og kvalitetssikring i alle ledd av 

tjenesteleveransen.  

 

Bedriften har opprettet journaler for hver enkelt deltaker, hvor mål, trivsel og mestring registreres av 

ansvarlig arbeidsleder. Dette gir bedriften en indikasjon og status for hver enkelt VTA-deltakers 

livssituasjon. Dette i tråd med Equass sine retningslinjer. 

 

 

 

Equass evaluering fra medarbeidersamtale i 2020 :- 

 

 Spørsmål  

1 Føler du at du får være med å bestemme dine egne mål? 73,5 % 

2 Føler du at Viuno bryr seg om hvordan du har det?   79,2 % 

3 Føler du deg rettferdig behandlet her på Viuno? 72.0 % 

4 Gleder du deg til å komme på jobb? 78.0 % 

5 Syns du at du har et godt liv ved å jobbe på Viuno? 81.8 % 

6 Føler du deg likeverdig / rettferdig behandlet her på Viuno? 75,2 % 

7 Føler du at Viuno bryr seg om hvordan du har det i livet ditt? 79,2 % 
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10.0 AVDELINGER VED VIUNO A/S 

 

10.1 Produksjonsavdeling: Består av produksjonsavdeling og mekanisk avd. 

 

Arbeidsleder Svein Lindberg         - produksjonsavdeling 

Arbeidsleder Bård Johnsen            - produksjonsavdeling 

Arbeidsleder Henrik Holme           - produksjonsavdeling 

Arbeidsleder Magne Bekkevold     - mekanisk avdeling 

 

Avdelingen utfører oppdrag innen montering, merking og pakking av produkter, samt produksjon av 

Kiwanis-dukker for Kiwanis klubber for hele sør Norge. 

Avdelingen hadde et nytt prosjekt på gang; kverning av kaffe, og salg under patentert navn 

Fellesbrenneriet.  Prosjektet ble avsluttet 23.12.2021. 

 

Produksjons avdeling er fordelt på to avdelinger, en ordiner avd og «Stille avd» hvor formålet er å 

ha en avd med mest mulig fravær av støy. Begge avdelingene er utstyrt med tekniske hjelpemidler 

og elektriske maskiner som arbeidstakerne kan få opplæring i. Utstyret avdelingene har til 

disposisjon er følgende: jekketraller, elektriske jekke traller, løftebord, vinkel sveisere, 

varmetunneler, lager truck, og annet små elektrisk verktøy. 
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Mekanisk avdeling  

 

Mekanisk avdeling utfører faste oppdrag for bedrifter i nærmiljøet, som igjen har gitt muligheten for 

å ta imot lærekandidater fra TIP. Vi har nå lærekandidater innenfor fagene industrimekaniker, 

motormekaniker og i hjulutrustningsfaget. Det er vaskehall knyttet til avdelingen, og de utfører 

rengjøring av maskiner og næringsbiler, samt nødvendige interne reparasjoner. Det utføres dekk 

omlegg og tilbyr dekkhotell. I tillegg har de egen produksjon av industritraller, og tar imot små 

sveiseoppdrag.  
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10.2 Ved avdeling  

 

  Arbeidsleder - Bjørn Arild Hauglin. 

 

Ved avdeling har store salgs og produksjonsutfordringer. Avdelingen er en stor aktør i ved markedet 

i Nedre Glomma Regionen. Det importeres også ved i små sekker. Avdelingen ser utfordringene i 

forhold til nye fyringsmetoder, og et ustabilt vær skaper tidvis store variasjoner i omsetningen. Her 

svinger salget av fyringsved mye ut fra værsituasjonen og strømpriser.  Ved produksjonen har gått 
stort sett som normalt under hele perioden på tross av Covid-19.  
 

Året 2021 startet med kulde og et godt ved salg. På grunn av en mild og våt høst 2020 ble det solgt 

mindre ved høsten 2020, så vi hadde bra med storsekk i starten på Januar/vinteren 2021. Men med 

en kald start på 2021 ble hele varelageret med tørr storsekk solgt innen mai på grunn av den kalde 

vinteren og våren. Avdelingen solgte ca. 8000 små sekker og 600 storsekk på en helg 
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10.3 Utemiljø  

   

Arbeidsleder - Torfinn Jensen 

Assistent       - Ronald Fagerthun 

 

Utemiljøgruppen har tegnet helårs avtale med Fredrikstad kommune, private bedrifter, borettslag, 

sameie i nærmiljø og Forsvarsbygg for å utføre feiing, ryddeoppdrag, gressklipping, snømåking osv. 

Avdelingen har gjort store investeringer i utstyr og maskiner. Avdelingen har bl.a. ansvar for 

julebelysning og pynting i Gamlebyen, Selbak og Nygaardsplassen. Avdelingen har utviklet seg og 

har utført følgende oppdrag for private/kommunalt kunder.   De har gjennom året blant annet lært 

om fundamentering, bygge/snekre levegg, puset opp leilighet innvendig med maling og reparert 

kjøkkenskap, opparbeidelse av ny gangsti i Gamlebyen. 

 

 

                                                                                
                                         

     
 
 

 



    

Årsrapport.2021 Side 16 
 

 

 

10.4   Kantine/catering 

 

Her produseres mat for levering til bedrifter og private personer. Avdelingen serverer frokost, varm 

mat til lunsj hver dag og kaffekos en gang iblant. Det leveres også varm mat til avd. Hvaler, Kafé 

Floren og til kantina ved Hydrogenfabrikken.  Avdelingen har 9 faste VTA ansatte og 4 

lærekandidater.  

 

Avdelingen tilbyr påskelunsj, sommeravslutninger og julelunsj, julemiddag, samt juleavslutninger til 

bedrifter og private kunder, men dette har ikke vært gjennomførbart dette året grunnet Covid-19. 

 

Vi som er arbeidsledere på kjøkkenet er opptatt av et godt arbeidsmiljø , og vi har utrolig mye 

humor og glede hver eneste dag. Vi har også vårt eget varemerke , «Folka`s» , som bl.a består av 

pesto , syltetøy, aioli, knekkebrød , tytte rømme, konfekt og mye sesongvarer.  

 

Vi har fokus på å møte på jobb til riktig tid , være ren og pen, lage god og næringsrik mat og yte best 

mulig service til alle våre kunder .  

Vi har også hatt salgsboder på Hvaler i sommerhalvåret. Kjøkkenet på Viuno er verdens beste 

arbeidsplass !! 

                                         

                     
Viunos tapas tallerken          Viunos kjente kringler 
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Bedriften leverer kurs og konferanse pakke til bedrifter og private. 
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10.5   Transporttjeneste   

             

Arbeidsleder - Tor Øivind Klausen. 

Transportavdelingen tilbyr tjenester innen distribusjon, transport av varer og små flytteoppdrag for 

store og små bedrifter og private personer. Avdelingen har faste oppdrag fra bedrifter i nærområdet. 

Avdelingen har godkjente sjåfører og transportløyve. Flere VTA-arbeidstakere har sertifikat for å 

kjøre lastebil, 17-seters minibuss og truckførerbevis. Flere lærekandidater og VTA-ansatte har tatt 

truckførerkurs i 2021, og hjelper til med å laste av og på varer for kunder.  

 

Viuno A/S tilbyr transport oppdrag med 2 velutstyrte 17 seters minibusser med sjåfør.  
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10.6        VIUNO - HVALER 

 

Arbeidsleder       Thomas Johansen  

Arbeidsleder         Remi Lindberg 

Assistent         Gro Hultman 

Assistent         Monica Hultman 
 

Avd. Hvaler drifter produksjon, logistikk, transportoppdrag, utemiljø, ved, vaskeri, postkjøring og 

papirinnsamling. Avdelingen har faste oppdrag for Hvaler kommune og flere private kunder. Det 

tilbys også oppdrag knyttet til tømming av dødsbo/flytting. Avdelingen har 11 faste VTA-plasser og 

tilbyr Hvaler kommune dagsenterplasser for 2 personer. 1 lærekandidat har bestått kompetanseprøve, 

og avdelingen har fått 1 ny lærekandidat. 
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10.7  KAFÉ FLOREN 

 

Kaféansvarlig - Ann-Kristin Holth Bergsletten. 

 

Kafé Floren er lokalisert på Skjærhalden på Hvaler, og har blitt driftet av VIUNO siden juni 2019.  

Her er det utsalg av blant annet kaker, softis, bagels, bagetter, varmmat og salater. I tillegg har vi 

avtale om salg av brød og bakervarer fra Slippen og Butterfly. Kafe Floren tilbyr tapas, snitter, 

koldtbord, gryteretter og kaker. Maten blir tilberedt på Viunos eget kjøkken på Sellebakk, av våre 

VTA-ansatte og lærekandidater. 
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11.0 HMS 
 

Grunnet Covid-19 har bedriften kun gjennomført brannvern- og førstehjelpskurs for de nye ansatte, 

pålagt av NSO. 

Bedriften har tre hjertestartere tilgjengelig. Vernerunder er gjennomført i samarbeid med Ringvoll 

Klinikken v. Nina Reinsmo Nilsen og ITS5 A/S v. Hasmukh Mistry. Førstehjelpstavler oppgraderes 

fortløpende. Bedriften har tegnet avtale med Ringvoll Klinikken for samtlige ansatte, og har også 

tegnet en Behandlingsforsikring gjennom IF Forsikring for de faste ansatte ved bedriften. HMS-

permen er gjennomgått og revidert av daglig leder, verneombud og ITS5 A/S. 

 

Bedriften har vært preget av Covid-19 gjennom 2021. Mange av våre arbeidstakere ble i denne 

perioden «permitterte», med full lønn. Bedriften har ivaretatt de til enhver tid gjeldende 

smittevernregler, blant annet i form av munnbind til alle ansatte, oppsett av skillevegger, tilgang på 

hånddesinfeksjon, gratis mat for å forhindre handling i nærbutikker innenfor arbeidstiden og 

avdelingsvis kohorter.  

Viuno A/S er opptatt av at arbeidstakerne skal ha mulighet til å komme med tilbakemeldinger på 

tilbud og arbeidsoppgaver.  Bedriften har en tillitsvalgtgruppe for de VTA-ansatte, og det 

gjennomføres møter med tilbakemelding til Daglig leder. Bedriften har satt opp postkasse hvor 

arbeidstakerne kan komme med anonyme forslag, klager, forbedringer, ris og ros.  
 

 

Bedriftens AMU (Arbeidsmiljøutvalg) består av følgende: 

 

1. Jan Håkon Tolfsen  -   Daglig leder 

2. Sunita Mistry   -  Økonomiansvarlig 

3. Lene H. Gustavsen   -   Driftsleder 

4. Tor Øivind Klausen  -  Arbeidsleder/hovedverneombud 
5. Bjørn Arild Hauglin             -            Arbeidsleder/verneombud 

6. Ole Martin Olsen   -  Rep. for VTA-ansatte 

7. Ringvollklinikken             -           Nina Reinsmo Nilsen 

8. Hasmukh Mistry               -           ITS5 A/S - HMS-konsulent 

 

 

                 
 

                                                              



    

Årsrapport.2021 Side 22 
 

12.0 Kompetanseheving ved bedriften 

Viuno A/S har hatt fokus på kompetanseheving innen veiledning, attføring, produksjon og sikkerhet.  

Bedriften motiverer ansatte til å tilegne seg økt kompetanse i form av kurs/konferanser, og dette er 

en kontinuerlig prosess. Bedriften måtte avlyse mange planlagte kurs gjennom året grunnet Covid-

19. Ved utgangen av 2021 forelå en foreløpig kompetansehevingsplan for kommende år, med 

oppstart av kurs i mars 2022.  

Viuno A/S har fokus på at arbeidstakerne skal ha muligheter for å vedlikeholde og utvikle sine 

ferdigheter på arbeidsplassen.  Alle arbeidstakerne har egen handlingsplan. Bedriften har også ført 

måloppnåelsesskjema for alle VTA-ansatte, og det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle 

arbeidstakerne ved bedriften. Målet med dette er å oppnå- og styrke bevissthet om hvor og hvordan 

vi skal kunne bruke ressursene våre fullt ut. 

Viuno A/S har stort fokus på helse og ernæring og tilbyr variert varm lunsj hver dag til alle ansatte. 

Bedriften har begynt med gå-gruppe hver tirsdag og torsdag, hvor de som går flest ganger blir 

premiert. Dette for å motivere og øke bevisstheten med trening og kosthold. 

Ansatte ved bedriften har gjennomført følgende kurs/konferanse i 2021: 

 

 
TEMA ARRANGØR VARIGHET DELTAKELSE 

PERSONALE 

DELTAKELSE 

VTA/LÆREKANDIDATER 

Førstehjelpskurs ITS5 A/S Halv dag  For nye ansatte 

Brannvernkurs ITS5 A/S Halv dag  For nye ansatte 

Hygiene og 

Samlivskurs 

Ringvoll 

Klinikken 

1 dag  For nye ansatte 

NAV 

kravspesifikasjonen 

– trinn for trinn. 

ASVL 2 dager  1 arbeidsleder 

1 faglig leder 

 

Erfaringsgruppemøte OKvekst 2 dager Driftsleder  

Truckførekurs 

 

Kalnes vgs.  2 arbeidsledere 8 VTA-ansatte  

Teorikurs og 

oppkjøring-førerkort 

for tilhenger klasse 

BE 

Viuno 4 dager 1 arbeidsleder 2 VTA-ansatte 
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13.0 TVERRFAGLIG SAMARBEID 

 
 

Viuno A/S sitt formål er å tilby arbeid til mennesker som ikke kan arbeide i ordinær virksomhet. På 

Viuno møter vi mennesker med ulike utfordringer og ulike behov for tilrettelegging. Vi opplever at 

stadig flere arbeidstakere har sammensatte utfordringer, noe som medfører økende krav til bedriften 

og til tverretatlig samarbeid.  

 

Viuno A/S henter frem ressurser og skaper en god tilrettelagt arbeidsplass for den enkelte 

arbeidstaker. Produksjon/tjenesteleveranse er et virkemiddel for å nå mål om mestring og utvikling.  

Viuno tar utgangspunkt i den enkelte arbeidstakers behov og tilrettelegger produksjon/arbeid slik at 

den enkelte i størst mulig grad opplever mestring og utvikling. 

 

 

Viuno A/S jobber ut ifra at arbeidstakerne skal fungere 24 timer i døgnet, og bedriften har en filosofi 

om at arbeid og fritid er gjensidig avhengig av hverandre. Vi samarbeider med leger, hjelpeverge, 

mobilt team, koordinator, foresatte, NAV, videregående skoler og opplæringskontoret OKvekst. 

Viuno har fokus på «Empowerment», som skal til for at arbeidstakerne skal stå i arbeid og oppleve 

mestring, utvikling av ferdigheter og oppleve økt livskvalitet. 

 

Viuno A/S har et godt samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler, og tilbyr 

praksisplasser. Disse er kandidater som mest sannsynlig kommer til å søke lærekandidatplass eller 

VTA-plass etter endt skolegang.   Viuno har et godt samarbeid med mange eksterne bedrifter for 

utplassering av våre lærekandidater for at de kan fullføre sin kompetanse prøve.    

 

Mange lærekandidater får muligheten til å fortsette hos eksterne bedrifter etter fullført læretid 

gjennom Viuno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Årsrapport.2021 Side 24 
 

 

14.0  VIUNO VELFERDSKLUBB 

 

Viuno A/S Velferdsklubb har eksistert siden 1980. Velferdsklubben har blitt registret i 

frivillighetsregisteret i Brønnøysund og er godkjent for Grasrotandel av Norsk Tipping. Viuno 

Velferdsklubbs inntektskilder er frivillige gaver og salg av juletrær ved Circle K. bensinstasjon, 

Habornveien, 1639 Gamle Fredrikstad. 

 

Viuno A/S Velferdsklubb er drevet av arbeidstakerne og personalet ved Viuno A/S, og 

alle ansatte ved bedriften er automatisk medlem i Velferdsklubben. Velferdsklubben ved bedriften er kun 

for de ansatte, med fokus på velferdstiltak for de yrkeshemmede arbeidstakerne ved bedriften. Visma 

fører regnskap for Velferdsklubben. Medlemskap i Viuno Velferdsklubb er kun knyttet til arbeidstakere 

og personale ved bedriften, så lenge de er ansatte ved Viuno A/S. Ved arbeidsforholdets slutt, opphører 

medlemskap i Viuno Velferdsklubb.   

 

Viuno Velferdsklubb har i samarbeid med Viuno A/S, arrangert velferdstiltak i form av turer og kurs ved 

bedriften. Bakgrunnen for dette er at mange arbeidstakere ved bedriften ikke har tilbud om ferieturer eller 

sosiale aktiviteter på fritiden.  

 

Viuno A/S har alltid vært, og skal alltid være en bedrift med et sterkt sosialt engasjement overfor alle sine 

ansatte. 

 

Alle planlagte turer  i 2021 ble avlyst grunnet Covid-19.    Følgende  årlig turer blir arrangert av 

velferdsklubben :- 
 

1. Fjellheimen Leirskole – http://www.fjellheimen.com/ 

2. Syden tur 

3. Høst tur til Danmark  

4. Julebordstur til Danmark 

 

                             
 

 

 

http://www.fjellheimen.com/
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15.0 Samarbeidspartnere ved Viuno. 
 

Bedriften er medlem av- og samarbeider med følgende instanser: 

 

1. ASVL    - Arbeidsgiverorganisasjon for VTA bedrifter. 

2. ASVL Dist. Øst   - AVSL er delt opp i flere distrikter. 

3. Lafy    - Interesse organisasjon for VTA bedrifter 

4. NSO  h  - Næringslivets Sikkerhets Organisasjon (HMS) 

5. Fredrikstad Næringsforening - Fredrikstad Næringsforening. 

6. ASVO Vekst   - VTA bedrifter i Østfold. 

7. Bedriftshelsetjeneste  - Ringvoll Bedriftshelsetjeneste    

8. Boveiledningstjeneste  - Ansvarsgruppemøte for VTA ansatte  

9. Viken Fylkeskommune  - Fagopplæringsseksjonen. 

10. OKvekst    - Opplæringskontoret for Vekstbedrifter 

11. NFU    - Norsk Forening for Utviklingshemmede 

12. Fredrikstad kommune 

13. Hvaler kommune 

14. Sarpsborg kommune 

15. NAV Fredrikstad 

16. NAV Hvaler 

17. NAV Fylke 

 

 

Virksomheten følger NAV’s kravspesifikasjon for VTA-bedrifter. Ny avtale med NAV for 2021 er 

godkjent og undertegnet. Bedriften har også underskrevet en Databehandleravtale med NAV 

Østfold. 

 

 

16.0 HOVEDMÅL 
 

Tilfredsstille Navs forventninger gjennom å oppfylle målsettinger fra samarbeidsavtalen med NAV.  

 

a. NAV lokalt skal øke kvaliteten på innsøking ved bruk av innsøkingsskjema, grundig 

arbeidsevnevurdering og tilleggsskjema.  

b. Viuno skal i samarbeid med NAV sikre optimal utnyttelse av tiltaksplasser, gjennom avtalte, 

jevnlige oppfølgingsmøter.  

c. Opprettholde- og utvikle ressursene hos arbeidstakerne gjennom individuelt tilrettelagt arbeid 

med høy grad av fleksibilitet.  

d.  Lage handlingsplaner som legges til grunn for utvikling av den enkelte deltaker.  
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VIUNO A/S skal være et godt og trygt sted å jobbe. 

 

 

 

Fredrikstad 28.02. 2022 

 

 

 

 

…………………………….….   ………………………….….. 

Hege Bjørnstad     Sunita Mistry 

Faglig leder      Økonomiansvarlig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


