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Basisinformasjon
Navn
Svelvik Produkter AS
Gateadresse: Storgaten 97
3060 Svelvik
Postadresse: pb. 43
3061 Svelvik

Telefon:
e-post:
Nettsted:
Org.nr.:
Bedr.nr:

33784900
post@svelvikprodukter.no
Svelvikprodukter.no
965071555
972153109

Bedriftens art og eieforhold
Svelvik Produkter AS er en Vekstbedrift. Bedriften tilbyr arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt
arbeid hovedsakelig som leieproduksjon for elektromontering og pakking av Jobbfrukt. I
tillegg har bedriften en liten andel med egenproduksjon (se også kap. Avdelingsoversikt).

Aksjonær:
Drammen Kommune
Styreleder:
Håvard Selby Ebbestad
Kvalitetssikring: eQuass

Aksjonærandel: 100%
Daglig leder:
Tonje Solstad
Resertifisering: 12.6.2021

Organisasjonskart
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Tiltaksoversikt
Tiltak

plasser

AFT
Aktivitetsplikt
VTA
Lærekandidat
Hospitant

17
8
22
2

Snitt
plasser
17
22
2
0,25

Inntak
2020
11
1
1
2

Avsluttet Gjennomstrømningstid Ansatte
2020
pr. tiltak
15*
9,29 mnd
3,5
7
0,8
3**
4,4
1
0,4
1 d/uke jan-mars

*Grunnet reduksjon av 4 plasser i overgang fra NAV V&T og NAV Viken
**Resultat utskrevne VTA: gr. overgang til annen tiltaksarrangør. I tillegg sluttet to personer (begge i
50% stilling) 31.12.20: plassen ble fylt fra 1.1.21 men kommer dermed ikke med i denne oversikten.

AFT
Aktivitetsplikt
VTA

Antall i tiltak,
2020
32
8
24

Eksterne
hospiteringer
59,2%
29%

Div info

1 utprøvd for VTO*, 6 personer med
eksterne arbeidsoppgaver

*VTA-deltaker benytter seg av permisjonsmulighet for å prøve ut VTO hos vår hovedleverandør OSO
Hotwater. Prøvetiden løper til april 2021.

Ansatte
Navn
Tonje Solstad

Tittel
Daglig leder

Tor H. Skjærsvold

Attføringsansvarlig
(nestleder)

Ellen G. Jenserud

Veileder

Roar Eide

Veileder

Anita Hovde

Veileder

Anita E. Engen

Avdelingsleder
VTA

Thomas Haugland

Arbeidsleder

Endre Howden

Arbeidsleder

Gunn Beate Reinton
Utgård

Arbeidsleder

Svein Undrum

Arbeidsleder

Malgorzata Zawada

Renholder/
kontormedarbeider

Ansvarsområder:
Daglig og strategisk drift inkl. GDPRansvar
Overordnet ansvarlig for lærekandidater
Medlem ledergruppa/adm.oppg.
AFT
Aktivitetsplikt
AFT
FIA-konsulent
AFT
Ansvarlig intern IKT og datanettverk
tillitsvalgt
AFT
markedsføring
Medlem ledergruppa med HMS-ansvar
Produksjonsplanlegging
VTA
VTA
Ansvarlig leieproduksjon
Verneombud
VTA
Ansvarlig servicegruppa
VTA
Ansvarlig Jobbfrukt
Markedsføring
VTA
Fagansvarlig lærekandidater
Økonomimedarbeider
Renhold
Vikar produksjon ved behov
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Oversikt over ansattes dokumenterte kompetanse:
Kompetanse
Div. info.
Grafisk arbeid, logistikk, motormekanikk, repromontasje, hestefag, tømrer
Fagbrev
Universitet/høyskole Bedriftspedagogikk, førskolelærer, adm.- og ledelse, journalistikk,
Metodikker
Relevante kurs
Relevant
kompetanse

karriereveiledning, psykiatrisk hjelpepleier, spesialpedagogikk, ressursog miljøgeologi, personalpsykologi.
Solbergs Interessetest, Supported Employment, NetPed, ROS-samtale,
SMART økonomi, motiverende intervju, Jobpix, veiledning av
lærekandidater
GDPR, autisme, rusproblematikk, praktisk ledelse, Jobbfruktskole,
lærebedrift, arbeidslederskolen, yrkessjåførkurs, hjertestarter, brannvern
Drift av enkeltmannsforetak, styrer/barnehageledelse, pleiemedhjelper,
kommunikasjon & presentasjon, frilansvirksomhet, vikarlærer,
redaksjonelt arbeid, vernearbeid, organisasjonsledelse, digital
markedsføring, SOME, foto

Fagutvikling og deling av kompetanse
Temaet medbestemmelse og konsekvenser av valg ble valgt som overordnet tema for
bedriften i 2020. Vi startet i fin driv i januar og februar. Vi avholdt allmøte med fokus på
medbestemmelse i forhold til rettigheter og plikter, og lærekandidatene serverte sunn lunsj.
Så kom Covid 19-pandemien, og alle planer måtte skrinlegges. Avlysningene kom tett.
Vi bestemte oss for at vi skulle ta bedriften videre uansett pandemi. Alle nivåer i bedriften har
i år derfor vært involvert i utviklingen av bedriftens nye strategiplan: tiltaksdeltakere, ansatte i
VTA, lærekandidater, ordinært ansatte, ledergruppa og styret har alle vært med på å utvikle
den strategiplanen. Det har vært avholdt evaluering av forrige plan med gruppearbeid og
fellessamlinger om hva vi ønsker å ta med oss videre. Til slutt ble dette til et dokument som
ble godkjent av styret på slutten av året.
Dette ble mulig da vi sensommer og høst 2020 heldigvis fikk gjennomført noen flere allmøter
på huset og fagsamlinger for ordinært ansatte. Alle som hadde helse og ønske om det ble
også invitert med på tur med MS Color Magic i oktober, hvor resultatet, den endelige
strategiplanen, ble gjennomgått.
Noen lyspunkt har det vært innimellom! På vårparten kom resultatet av et samarbeid med en
Bachelorstudent som ønsket å skrive oppgave om organiseringen av AFT-tiltaket. Godt
hjulpet av teamleder på attføring klarte hun å levere en oppgave under den første koronanedstegningen med gode karakterer! Tilsvarende på høsten, da en lærekandidat, godt
hjulpet av sine arbeidsledere, besto fagprøven sin med glans (se også eget delkapittel)!
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I tillegg har daglig leder samarbeidet med Universitetet i Sør-Øst Norge ved at hun har vært
mentor for en student i økonomi- og ledelse ved Campus Drammen.

Avdelingsoversikt
Leieproduksjon
I forbindelse med den første nedstengning i mars var OSO Hotwater raskt på banen med
informasjon om at deres produksjonslinjer ville gå som normalt – og vi forpliktet oss til å
levere som avtalt der etter.
I henhold til mars-retningslinjer fra NAV ble produksjonen stengt for arbeidstakere. Alle
ordinært ansatte måtte derfor trå til. Arbeidsledere, veiledere, renholder og daglig leder holdt
produksjonen i gang. Etter hvert fant vi også løsninger for enkelte ting som kunne utføres
utenfor huset. Enkelte arbeidstakere som ønsket det, fikk dermed med seg
produksjonsoppgaver på «hjemmekontor». (Noen måtte til og med låne med seg kontoret for
å få det til!). I løpet av året har resultatene vist at vi har klart å holde produksjonen oppe på
nesten det samme som 2019, noe vi er
veldig stolte av.

Jobbfrukt
Avdeling for Jobbfrukt er den av bedriftens avdelinger som har fått
størst og flest konsekvenser av Korona-pandemien. I januar solgte
avdelingen 132 kurver i uka. Over natten gikk dette til null i mars,
og forble på tilnærmet null til over sommerferien. Tidlig på høsten
krøp leveransetallene oppover, før en nedstengning før jul sendte
mange ansatte tilbake på hjemmekontor, med tilsvarende redusert
behov for kontorfrukt. Ved oppstart i januar 2021 var salgstallet på
46 kurver i uka.
De som arbeider ved avdeling Jobbfrukt har dette året vist stor
grad av fleksibilitet. De fikk raskt innført nye hygienekrav, både når
det gjaldt bekledning (masker og hansker) og avstand på
produksjonslinja. Sjåførene måtte i lengre perioder kjøre uten
hjelpemann på bilen for å opprettholde krav om avstand, og de har
med tiden blitt storforbrukende av Antibac for å opprettholde
kravene til hygiene på bilene. Det har vært utfordrende for alle,
også for vår leverandør BAMA, som måtte forholde seg til stadig
endringer i bestillinger og svært dalende bestillingskurver.
Den manglende arbeidsmengden har kommet de andre avdelingene til gode. Spesielt har
servicegruppa fått mye god hjelp til å produsere tennbriketter fra kjappe hender.
Årsrapport Svelvik Produkter AS - 2020
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Servicegruppa
Servicegruppa fikk en fantastisk start på 2020. Den nye vedmaskinen som ble levert i januar
produserte kløyvd ved i høyere tempo enn før. Vi hadde allerede økt innkjøpet av tømmer – i
tillegg til at kommunen tok kontakt for å gi oss ca. 20 kubikk med sommer-hugd lauv-virke
(blandingsved). Det ble sagd, kuttet, kløyvd og pakket. Tørkekapasiteten vår ble sprengt,
men bortbestilt ved ble i løpet av høsten og vinteren transportert og levert med store smil og
arbeidsglede til fornøyde kunder.
Det ble startet opp produksjon av både tennbriketter og opptenningsved, med tilhørende ny
nettbutikk. Dessverre ble vår planlagte salgskampanje amputert ved at markedsdagene i
Svelvik ble avlyst av smittevernhensyn – men alle vedkunder har fått opptenningsbriketter i
gave – og selv om vi produserte mye mer ved i år enn i fjor – så var vi ved utgangen av året
nok en gang utsolgt på bjørkeved.
I tillegg til vedproduksjonen fikk servicegruppa flere logistikkoppdrag på vårparten 2020 fra
både gamle og nye kunder. Kommunen trengte fortsatt hjelp til sitt logistikkprosjekt med å
hente inn personalmapper til arkivet, og en ny nabo på fabrikkområdet trengte hjelp til å
tømme containere for varer.
Utover våren ble vi igjen kontaktet av kunder som trengte gress- og hekkeklipping. Da
arbeidsoppgavene i all hovedsak blir utført utendørs, var dette den avdelingen som merket
minst til de nye reglene i forbindelse med Korona-utbruddet, sett bort ifra kravet om at de
måtte begynne med synlighetstøy med logo når de var ute på oppdrag.
I forbindelse med at vi solgte lastebilen og været var bra, benyttet vi anledningen til å rydde,
vaske og systematisere kaldtlageret. Mye gammelt lagerfyll ble kastet, og et nytt, fargekodet
merkesystem ble innført for å skille mellom de forskjellige vedtypene, produksjonsdatoer og
tørkenivåer.

Lærekandidater
I august 2020 gikk vår lærekandidat i
industrimontørfaget opp til fagprøve. Til tross for
korona-restriksjoner – besto kandidaten sin fagprøve
med karakter «meget godt», og mottok mye fortjent
ære med påfølgende gaver for sin prestasjon.
I løpet av 2020 fikk vi også to nye lærekandidater i
logistikkfaget. En i januar og en i juni. Vi har dermed i
løpet av året blitt kjent med en ny videregående skole,
opplæringsansvarlig i Viken fylkeskommune, og våre
kontaktpersoner hos opplærings-kontoret i Viken (OKVekst). Men aller viktigst: vi har blitt
kjent med to fantastiske unge menn som kommer til å være gode bidragsytere til samfunnet
på sikt. Ekstra hyggelig var det at lærekandidaten som besto prøven, trives så godt at han
søkte om VTA-plass hos oss – og fikk fast jobb i VTA i desember!
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Tverrfaglig samarbeid
Det er ikke noen tvil om at det har vært svært
krevende å drive godt og målrettet
veiledningsarbeid dette året. Gode resultater
kommer som oftest av godt og tett
oppfølgingsarbeid av flere parter over tid. 2020 var
året hvor vi ble kjent med NAV Drammen. Dette
samarbeidet kom raskt på plass, og fungerer
veldig godt, til tross for en krevende situasjon med
hjemmekontor, oppfølging og møter via teams
eller tilsvarende.
Samarbeidet har i løpet av året båret fine frukter.
Det hadde ikke vært mulig uten de flotte
arbeidsgiverne som åpner sine dører. Da får vi
også bedrevet vår desiderte favorittoppgave: å
overrekke blomster i forbindelse med ansettelser!
I inneværende år har vi samarbeidet med arbeidsgivere i alt fra kommunale etater, salg og
service i detaljhandel, til produksjonsbedrifter og lager/logistikk-ekspeditører.

I tillegg har vi hatt god hjelp og tett samarbeid med følgende private, kommunale,
fylkeskommunale og statlige instanser:
Område
Psykisk Helse
Vestre Viken Helseforetak
Legestanden
Offentlige (kommunale tjenester)

Utdanningsinstitusjoner

Stamina Helse
Næringslivet

Avdeling/enhet
Kommunal førstelinjetjeneste
DPS Drammen – psykisk andrelinjetjeneste
Seksjon for utviklingshemming og autisme, avd. Blakstad
Fastleger, fysioterapi, tannleger m.v.
Bedriftshelsetjeneste
Barnevernet
Økonomiveiledning
Boveiledningskontoret
Boenhetene
Politiet
Svelvik Ungdomsskole
Sande Videregående skole
Lier Videregående skole
Universitetet i Sør-Øst-Norge, Campus Drammen
Bedriftshelsetjeneste
Ergonomi
Individuelle arbeidsgivere
Svelvik og Drammen Næringsråd
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Trivsel og sykefravær
2020 går ned i historiebøkene som et meget
spesielt år på mange måter. Den tydeligste har
nok vært konsekvensene av Korona-pandemien.
Den har gjort sitt til at det har vært utfordrende for
bedriften og den enkelte ansatte på mange plan.
Med fokus på helse og reduksjon av smitte, har
det siden mars vært innført strenge hygienetiltak
på bedriften i forhold til håndhygiene, avstand og
etter hvert munnbind. I tillegg har det blitt gjort
enklere for arbeidstakere å få permisjon hvis de
eller noen i nærmeste familie har underliggende
sykdommer. Terskelen for å være hjemme ved
influensalignende symptomer har aldri vært så lav
som det den har vært i år. Dette har påvirket egenandelprosenten til et nivå hvor den ikke er
sammenlignbar med tidligere år for arbeidstakerne. Oversikten over fraværet til
arbeidstakerne tas derfor ikke med i år – da det ikke gir noe godt bilde av situasjonen.
Til tross for strenge krav til å redusere smitte, er det interessant å se at egenmeldingene hos
de ordinært ansatte har vært på et svært lavt nivå:

Menn
Kvinner
totalt

antall pers
5
5
10

mindre enn
4 dager
0,6 %
0,2 %
0,8 %

legemeldt
1,3%
8,7%
10%

Totalt sett jobber vi med trivsel på mange plan. Det blir jobbet med det sosiale for hele
gruppa og som individuell oppfølging, informasjonsflyt og medvirkning, ryddighet og renhold.
To ganger i året har vi f.eks. satt av en dag til ekstra renhold. Da vasker vi steder hvor vi
ellers ikke har fokus i det daglige. Alt for et sunnere og hyggeligere arbeidsmiljø. Her noen
glimt fra vaskedugnaden i juni:
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Resultater av tiltaksarbeidet
Aldri har det å drive med arbeidsformidling vært mer utfordrende enn i år. Veilederne har
tilbrakt mer enn et halvt år på hjemmekontor, og drevet elektronisk oppfølging av deltakerne i
AFT og aktivitetsplikt. Alle planer måtte legges på nytt, og et helt nytt spekter av
sosiale/personlige utfordringer måtte håndteres.
Med dette bakgrunnsbildet er vi utrolig stolte over å kunne rapportere at vi i 2020 forbedret
resultatene våre fra 2019! Økningen var ikke stor, men totalen utskrevet til arbeid og
utdanning på 40% (fra 39,5 i 2019) og en total leveranse på aktive løsninger på 80% (mot
76,6% i 2019) er vi ekstremt stolte av. Disse resultatene har kun kommet på grunn av en
høyt kompetent og fleksibel stab som har sett løsninger og jobbet målrettet til tross for
usikkerhet og endrede vilkår.

Tiltak

Aktive løsninger
Arbeid/utdanning

Annet aktiv/
ikke lenger sosial ytelse:

Ord.arb. Arb.m. Arb.+trygd Arb. m/
Utd.
lønnst komb.
uføretrygd
AFT

13,5%

Aktivitetsplikt 28,6%

13,3%

6,6%
14,3%

Passive løsn.

Annet
tiltak

Ord.
arb.søker

6,6% 13,3% 0

Annet

Varig
trygd

26,6% 20%

13,3% 42,8%

Tiltak

Antall
Innsendte Evt.
Innsendte
Evt.
avsluttet rapporter avvik sluttrapporter Avvik
AFT
15 stk.
100%
1*
100%
Aktivitetsplikt 7 stk.
100%
*avvik fra rapporteringsfristene til NAV er for alle avvikene avklart med behandlende
saksbehandler hos NAV lokalt.

Medbestemmelse og tilbakemeldinger
I år ble det gjennomført valg på ny ansattvalgt
representant – en viktig del av temaet medbestemmelse –
med avstemning i urne og høytidelig avdekking av
resultatet.
Det ble som vanlig gjennomført en årlig tilfredshetsundersøkelser både til NAV lokalt, ansatte, og deltakere. I
2020 ble undersøkelsen gjennomført i oktober.
Tilbakemeldinger fra VTA-ansatte og deltakere er svært
gode til tross for korona-situasjonen. Nedenfor er resultatene (i gult) sett opp mot svarene fra
de to siste årene:
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Resultater fra NAVs Lokalkontor
(skala fra 1= ikke i det hele tatt; til 6=i svært stor grad. Svar i prosent):
Synes du Svelvik Produkter har tilstrekkelig kompetanse til å levere den tjenesten de gjør?
2020
2019
2018

1
0
0
0

2
0
0
0

3
4
5
6
16,6
0
33,33 50
0
11,11 44,44 44,44
0
20
50
30

Synes du Svelvik Produkter er gode nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen?
1
2
3
4
5
6
2020
0
0
16,67
0
33,33 50
2019
0
0
0
0
44,44 55,56
2018
0
0
10
20
40
30
Opplever du at Svelvik Produkter leverer i henhold til bestillingen?
1
2
3
4
5
6
2020
0
0
16,67
0
33,33 50
2019
0
0
0
33,33 44,44 22,22
2018
0
0
0
30
40
30

Resultater fra de VTA-ansatte
Hvordan er du fornøyd med samarbeidet med nærmeste leder?
1
2
3
4
2020
0
0
20
25
2019
4,55
4,55
18,18
31,82
2018
0
0
25,53
47,06
Hvordan opplever du opplæringen i arbeidet ditt?
1
2
3
2020
5
0
30
2019
0
0
36,36
2018
0
0
23,5

4
25
27,73
29,4

5
55
40,91
25,53

5
40
31,82
35,3

Har tiden tilknyttet Svelvik Produkter vært med på å forbedre livskvaliteten din?
1
2
3
4
5
2020
0
0
25
20
55
2019
0
4,55
27,27
31,82
31,82
2018
0
0
25,53
25,53
25,53
Hvor fornøyd er du med arbeidsforholdet i sin helhet?
1
2
3
2020
5
0
20
2019
0
4,55
36,36
2018
0
11,8
23,5
Årsrapport Svelvik Produkter AS - 2020

4
20
22,73
29,4

5
55
31,82
35,3

11

Resultater fra avsluttet AFT
Er du fornøyd med veileders bidrag?
1
2020
2019
2018

2
0
0
0

0
4,76
0

3
10
4,76
13,79

4
30
23,81
34,48

5
60
66,67
51,72

I hvilken grad er du fornøyd med resultatet i forhold til egen måloppnåelse?
1
2
3
4
5
2020
0
0
30
20
50
2019
0 14,29 14,29 33,33
38,1
2018 6,9
6,9
31
31
24,1
Har tiden tilknyttet Svelvik Produkter bedret livskvaliteten din?
1
2
3
4
2020
0
0 33,33
0
2019
0 4,47 14,28
19
2018 9,52 9,52
31 20,68

5
66,67
52,38
24,1

Økonomiske resultater
Vi opplevde et økonomisk svalestup i mars/april når den
første nedstengingen i forhold til Covid-19 kom.
Jobbfrukt-avdelingen ble stengt på dagen og holdt
stengt i fire måneder, og de arbeidsgiverne vi normalt
sett får oppdrag fra uteble. Heldigvis gikk OSO Hotwater
for fullt, og en økonomisk støtteordning fra
Arbeidsdirektoratet for våren gjorde at vi klarte oss til
over sommeren – hvor alle pilene igjen gikk oppover.
Etter hvert som det ble klart at pandemireglene gjorde at
vi ikke kunne bruke bedriftens kantine – ble det bestemt
å bruke av våre oppsparte midler til å ta en nødvendig
og tidligere utsatt rehabilitering av kantinekjøkkenet.
Dessverre ga Koronarestriksjonene oss utfordringer
med transport og produksjon av inventar til kjøkkenet
slik at vi kom seint i gang. Først i desember kunne
håndverkerne starte. Arbeidet er ventet ferdig i slutten av februar 2021 – med tilsvarende
forskyving av kostnadene. Det bærer regnskapet preg av, og vi avslutter derfor 2020 med et
solid overskudd på brukskontoen.
Bedriften har for øvrig god likviditet. Dette er bra, da vi også eier et bygg med fortløpende
vedlikeholdsbehov. Foruten en driftsbuffer er bedriftens midler øremerket til i all hovedsak to
ting: vedlikehold av bygningsmassen, verktøy og utstyr, samt videreutvikling i form av
kompetanseheving av ansatte, ombygging og innkjøp av utstyr hvis det fremmer vårt mandat
om mest mulig hensiktsmessige arbeidsoppgaver til flest mulig. Det vil i årene fremover
derfor komme flere, større oppgraderingsprosjekter.
NAV er fremdeles vår desidert største kunde. Deres tilskudd til VTA og AFT utgjorde i år 7,53
millioner kroner, noe som tilsvarte 63% av bedriftens inntekter.
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Miljø
Helse, miljø og sikkerhet er viktig for oss. Det har derfor vært viktig å stadig jobbe med
endringer for å forbedre dette. Som en forberedelse til strategiplanen for 2021-25 begynte vi
allerede nå med mål rettet opp mot FNs Bærekraftmål. Spesielt målene nr. 12 (ansvarlig
forbruk og produksjon) og nr. 13 (stoppe klimaendringene) som er viktige i forhold til miljø.
Dette innebærer vårt ansvar for å redusere bedriftens klimafotavtrykk og dermed jobbe
systematisk med miljøtiltak. Foruten tidligere års tiltak, har vi i 2020 supplert med:

Helse
•

•

•

•

Messaninen: Det er lagt gulvbelegg på halve området for å redusere støy, redusere
fysiske belastningsplager og gjøre det penere. I forbindelse med oppstart av
produksjon av tennbriketter ble et område
organisert og systematisert for å lage flere,
gode arbeidsstasjoner og redusere
brannfaren.
Arbeidsutstyr: Det er kommet på plass
flere hev-senk-pulter, og flere arbeidsstoler
er byttet ut til stoler som har større
muligheter for variasjon i arbeidsstillinger.
Arbeidstøy: Det er investert i arbeidstøy for
både sommer og vinter for å redusere
sykefravær og bedre komforten.
Bedriftshelsetjeneste: Ergonomi-gjennomgang av alle arbeidsstasjoner i
produksjonen for å redusere risiko for slitasjeskader, og øke trivsel.

Miljø
•

•

•

•
•
•

•

•

Reduksjon av energikostnader og varmetap: Investering av varmepumper i
produksjonslokalet og utskiftning av gamle varmeovner
gir bedre luftkvalitet, og lavere energikostnader.
Ytre miljø. All ytre bilvask av bilene blir gjort i
vaskehallen til Shell, for å redusere avrenning til
Svelvikstrømmen av slaggstoffer fra bilene.
Gjenbruk: Flis (restavfall) fra vedproduksjonen får nytt liv
i lokal stall, pappkasser fra leieproduksjonen
(elektromontering) får nytt liv på lageret til Magnussen
Sko as i Drammen.
Grønn energi: Som en del av strømavtalen blir det gjort
donasjoner til regnskogfondet.
Oljer: Skifte til mer miljøvennlige motoroljer.
Nye hvitevarer: Ny vaskemaskin bruker mindre strøm og
vann. De andre hvitevarene kommer på plass i
forbindelse med ferdigstillelse av kjøkkenet.
Reparasjon av tak: Yttertaket over
elektromonteringsavdelingen ble reparert og vasket, og
ødelagte isolasjonsplater i mellomtaket byttet. Bedre
inneklima og større evne til å holde på varmen!
Vedlikehold av tak: Takrenner ble spylt og tømt for
kompostmateriale. Dette skaper dårligere groforhold for
mugg og råte – men bedre inneklima for oss.
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Sikkerhet
•

•

•

•

Arbeidstøy:
Bytte til bedre vernesko for ansatte som går mye på betonggulv, og innkjøp av
synlighetstøy for de ansatte i servicegruppa som skal arbeide ute og langs vei.
Garasje:
Ny dekkreol og rydding i garasjen for å redusere
fare for brann (og øke trivsel!)
Kaldtlager:
Rydding og sortering på kaldt-lageret, for å
redusere fare for brann, samt gjøre kjøring med
Truck sikrere.
Vedproduksjonen:
Vedkløyvemaskin med transportbånd ble innkjøpt i
januar, og fikk innen utgangen av året eget telt å stå i. Dette for å minimere farene for
klemskader under kløyving, effektivisere driften, minimere faren for
belastningsskader, og sørge for et bedre og sunnere arbeidsklima for de som
arbeider i vedgruppa.

Sluttord
Svelvik Produkter har Svelvikstrømmen rett utenfor.
Vi har orkesterplass til å følge med på strømmens
bevegelser etter som vannet går inn og ut fjorden. Et
fenomen som er like forutsigbart som klokka, men
som likevel kan gi store konsekvenser. Omtrent slik
som vi føler at 2020 har vært for oss.
For første gang i bedriftens historie så vi oss nødt til
å sette ned krisestab i mars måned. Hvordan skulle
vi håndtere denne nye influensaepidemien, og hva
kunne vi gjøre? Vi bestemte oss for å legge en plan
for å både levere det vi hadde forpliktet oss til og
samtidig unngå Korona-smitte på bedriften. Målet var
i første omgang å være smittefrie til påske. Så ble
det satt til sommerferien og til slutt til ut året. Vi tok
juleferie i slutten av desember 2020 vel vitende om at
årets aller største og viktigste mål var nådd: alle
tilknyttet bedriften var sykdoms- og smittefrie!
Det har vært et krevende år. Mange arbeidstakere gikk opp mot to måneder før de fikk lov til
å komme på jobb. Veilederne har tilbrakt mer enn seks måneder på hjemmekontor og
veiledet deltakere uten å kunne møte dem. Arbeidslederne har løpt mer ettersom færre
hender har vært på jobb samtidig som vi har hatt store driftsmessige konsekvenser: vi har
mistet kunder og arbeidsoppgaver. I tillegg til daglige oppgaver har både arbeidsledere og
veiledere prioritert å bruke tid på å ringe alle som ikke kunne være på jobb ukentlig, for å gi
dem noen faste holdepunkter i en ellers kjedelig og ofte ensom tilværelse.
Det har heldigvis også skjedd mye bra. Vi har lært at vi klarer å holde personal- og
samhandlingsmøter elektronisk. Vi lagde sågar, på oppfordring fra NAV Drammen, en
informasjonsfilm om oss i sommer. Den ble vist til alle deres saksbehandlere på et stort
allmøte (på teams, selvfølgelig!) i høst. Vi har samarbeidet mer med våre søsterbedrifter i
den nye kommunen, lært mye om hygiene og hvordan forhindre all slags smitte på huset og
vi har lært å ta vare på hverandre på andre måter enn å klemme og å ha selskaper. Vi har
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fått gjort flere oppgraderinger på huset – og vi har sørget for å sikre bedriften fremover med å
vise våre oppdragsgivere at vi kan levere det vi lover. Uansett.
I tillegg klarte vi å gjennomføre flere økter med
strategiarbeid – og har fått pekt ut bedriftens retning
for de neste fire årene. Arbeidet ble kronet med en
felles gjennomgang på tur med MS Color Magic i
oktober. En tur som ikke bare ga faglig kompetanse
på medbestemmelse og bedriftens strategiske valg,
men som også ga mange verdifullt påfyll av sosial
aktivitet og -kompetanse. Mange fikk sin første
erfaring med å benytte munnbind, og selv om vi
ikke fikk være med på å bestemme om vi fikk gå i
land i Tyskland eller ikke – for det fikk vi ikke – så
fikk vi i hvert fall bestemt over egen lommebok!
2020 har vært året hvor ansatte og arbeidstakere i Svelvik Produkter har vist sin evne til å
«snu seg rundt», og håndtere de endringene som kom. Så da kan man si at vi er omtrent
som Svelvikstrømmen: Vi er til å stole på, uansett om det er med- eller motstrøms.

Svelvik, 15. januar 2020

Tonje Solstad
daglig leder
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