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4 KEOPS

Arbeids- og inkluderingsbedriften  Keops Kurs- og arbeidssenter KF er et kommunalt 
foretak i Porsgrunn kommune. Keops har hovedfokus på arbeid og yrkesrettet aktivitet 
og er en viktig tjenesteleverandør for NAV, Porsgrunn kommune og næringslivet.

I vedtektene § 3 står følgende om 
foretakets formål: 

«Foretaket skal legge forholdene til rette slik 
at den enkelte kan utvikle og prøve ut sine res-
surser med det mål å kunne søke utdanning, 
få ordinært arbeid eller nyttiggjøre seg andre 
arbeidsmarkedstiltak. Foretaket skal ha en 
helhetlig og individuell tilnærming på bakgrunn 
av den enkelte deltakers behov».

Målet er å motivere, bistå og styrke mennesker 
på veien til et yrkesaktivt liv.

Vår visjon
Keops skal være ledende i å skape og levere 
tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet  
for alle.

Våre kjerneverdier
Keops legger til grunn et menneskesyn 
der alle er unike og har samme verdi.  
Vi tar utgangspunkt i kjerneverdiene til 
Porsgrunn kommune:

Felleskap  |  Likeverd  |  Mangfold  |  Raushet

Vår kvalitetspolitikk
Keops skal være et ledende og innovativt 
kurs- og arbeidssenter. 
 
Keops sitt utformede system for kvalitet 
og kontinuerlig forbedringer skal sikre at  
definerte målsettinger blir nådd.

Keops skal ha en oversiktlig organisasjons-
struktur, med tydelig rolle- og oppgavefordeling.

Keops skal være en aktiv og oppsøkende aktør 
i forhold til å tilegne seg oppdatert og relevant 
kompetanse.

Ledelsen og styret skal legge føringer som 
trygger en sunn og bærekraftig økonomi i 
foretaket. 
 
Ledelsen har ansvar for at bedriften til enhver 
tid styrer etter gjeldende kvalitetspolitikk og 
beste praksis.

Keops Kurs- og arbeidssenter KF
– det er jobb det handler om!



5ÅRSMELDING 2017

Keops ble etablert i 1983, og har 
forankring i Porsgrunn kommune 
som et kommunalt foretak, med 
eget styre.

Antall ansatte:
Arbeidsrettede tiltak:  
30 ansatte + 4 underleverandører

Mottak for enslige mindreårige 
asylsøkere (avviklet 31.12.2017): 
26 ansatte (16,6 årsverk)

Finansiert av NAV,  
Porsgrunn kommune og UDI.
  

OM KEOPS KURS- OG ARBEIDSSENTER KF

Daglig leder
Morten Kjørholt Pettersen
Tlf:  911 15 614 
 
Besøksadresse 
Jernbanegata 15
3916 Porsgrunn

Postadresse 
Postboks 85 
3901 Porsgrunn

Tlf. sentralbord 35 54 75 36

keops@porsgrunn.kommune.no
www.porsgrunn.kommune.no/keops

Fellesskap
I Keops verdsetter vi 
kommunikasjon og 
samhandling som 
fører til trygghet og 
inkludering for alle.

Likeverd
I Keops har alle lik rett 
til deltakelse, respekt 
og muligheten til å være 
seg selv.

Mangfold
I Keops tilbyr vi varierte 
muligheter uavhengig av 
kjønn, alder og kulturell 
bakgrunn.

Raushet
I Keops fokuserer 
vi på en ny start, 
åpenhet og toleranse.

Oversikt tiltaksplasser
AFT – Arbeidsforberedende trening  __________________________  28 plasser
Oppfølging (rammeavtale)  ________________________________ 250 plasser 
KVP – Kvalifiseringsprogrammet ____________________________  20 plasser
Kommuneservice  ________________________________________  20 plasser
Arbeidsrettet for-/ettervern  ________________________________  24 plasser
AMO-kurs, Salg- og service (rammeavtale) ____________________  15 plasser 
EMA - Mottak for enslige mindreårige asylsøkere  ______________ 32 plasser (+ 8 opsjon) 
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2017 har vært et innholdsrikt år for Arbeids- og 
inkluderingsbedriften Keops. Vi har iverksatt 
nye tiltak, pusset på «gamle» tiltak og vært 
på stadig utkikk etter virkemidler og metoder 
som kan øke kvalitet og formidling enda noen 
hakk. Målet er fortsatt klart og tydelig: bistå 
flest mulig i å etablere seg i fast jobb eller 
skolegang. I 2016 formidlet Keops 114 personer 
til jobb/utdanning, noe som var ny rekord for 
oss. Da vi skulle sette resultatmål for 2017 så 
vi at økt tiltaksomfang, ny organisering, nye 
omgivelser og økt kompetansebeholdning la 
grunnlag for et mer «hårete» mål. Vi ønsket å se 
200-tallet… 

Aktivitet og resultater
Ved årsslutt kunne vi konstatere at Keops had-
de formidlet 202 personer til jobb/utdanning i 
2017. Vi mener at dette er et resultat av at vi har 
fulgt våre godt implementerte strategier, samt 
holdt fast ved vår visjon om å «være ledende i å 
skape og levere tjenester som fremmer yrkes-

rettet aktivitet for alle», som en ledestjerne for 
vårt arbeid. Vi har opprettholdt troen på at alle 
mennesker har iboende ressurser, og syste-
matisk snudd stener sammen med deltakeren 
for å finne frem til disse. I tillegg har vi videre-
utviklet våre allerede godt etablerte relasjoner 
til lokalt og regionalt næringsliv, og spisset vår 
kompetanse hva gjelder å matche ressurser 
hos deltakeren med behov hos arbeidsgiver. 
Vår markedsorienterte organisasjonskultur har 
i enda større grad fått gjennomslag i 2017, og 
vi ser at våre medarbeidere, som jobber tett 
sammen i team, både ønsker og evner å gjøre 
hverandre stadig bedre. Slikt gir resultater!       

Fokus på kulturbygging og intern servicekvali-
tet gir også utslag på sykefraværsstatistikken, 
som for Keops var godt under 2 % i 2017.

Det var godt å kunne starte 2017 i nyinnflyttede 
lokaler i Jernbanegata 15. Vi hadde offisiell åp-
ning med snorklipping av Porsgrunns ordfører 
den 20. januar og det var stor stas å kunne øn-
ske mange av våre viktige samarbeidspartnere 
velkommen til vårt nye «hjem». Viktigst var det 
imidlertid å kunne tilby alle våre om lag 300 
deltakere et målrettet samarbeid i nye, trivelige 
og svært egnede lokaler. 

Keops har hatt et høyt aktivitetsnivå på mange 
fronter i 2017 – alt fra å delta med eget innslag 
da NRK sitt Sommertog besøkte Porsgrunn 
i august, til å tilby kommunen rullende valg-
lokale i forbindelse med Stortingsvalget i høst. 

Betraktninger fra 
daglig leder

Morten Kjørholt Pettersen 

Daglig leder
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Valgborg viste seg å bli en suksess, og varebi-
len som vanligvis transporterer brukte varer til 
og fra vår Gjenbruksbutikk bidro noen uker til å 
samle forhåndsstemmer til årets valg.

Vi i Keops er avhengige av å kunne snu oss 
rundt og være fleksible og løsningsorienterte 
når noen melder behov for våre tjenester. NAV 
og Voksenopplæringen kom med et konkret 
ønske om bistand våren 2017. 30 deltakere 
i Introduksjonsprogrammet var i behov av 
arbeidstrening i Voksenopplæringens feriepe-
riode. I 2 + 3 uker hadde vi med oss arbeidslag 
bestående av fremmedspråklige med ulikt 
språknivå ut på diverse arbeidsprosjekter, både 
internt på Keops og på oppdrag fra ulike bedrif-
ter, bl.a. i næringsparken på Herøya. Dette ble 
en suksess både for de 30 deltakerne, Keops og 
også vårt eget lokalsamfunn.

Det eneste såkalte «skjermede» tiltaket som 
gjenstår i vår samarbeidsavtale med NAV stat 
etter at Arbeid med bistand ble lagt ut på 
anbud er AFT (Arbeidsforberedende trening). 
Dette tiltaket som frem til 1.1.2017 het APS 
(Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) ble ved 
årsskifte redefinert og arbeids- og velferds-
direktoratet presenterte en ny kravspesifika-
sjon for tiltaket. Her ble det bl.a. fremlagt et 
resultatkrav på 50 % formidling til jobb/skole i 
stedet for 30 % som lå til grunn i APS-tiltaket. 
Igjen var det behov for nytenkning og omstil-
ling, og vi er godt fornøyd med årets sluttresul-
tat, som viste at 65 % av deltakerne i tiltaket 
hadde blitt avsluttet til jobb eller skole. 

2017 viste seg å bli avslutningsåret for mot-
taket for enslige mindreårige asylsøkere på 
Vallermyrene. På bakgrunn av manglende behov 
for plasser ble mottaket lagt ned 31.12, og var 
da det neste siste mottaket som ble lagt ned 
i region Sør. I følge UDI holdt mottaket en høy 
kvalitetsmessig standard, og dette var avgjø-
rende for dets forholdsmessige langvarige ek-
sistens. De to årene med mottaksdrift kan opp-
summeres som svært lærerike, utfordrende og 
krevende, og vi er stolte av den innsatsen som 
ble lagt ned av ansatte og samarbeidspartnere. 

Keops sin tjenesteleveranse i de arbeids-
rettede tiltakene våre har også blitt testet på 
kvalitet i 2017. Vårt kvalitetssikringssystem 
EQUASS Assurance krever resertifisering hvert 
annet år, og i 2017 stod nok en gjennomgang 
for tur. Prosesser og revisors tilbakemeldinger 
er mer beskrevet på sidene 14 og 15, men 
oppsummert kan vi konkludere med at revisor 
var godt fornøyd og Keops har mottatt nytt 
«godkjent»-stempel, som nå er gjeldende frem 
til utgangen av 2020.

Økonomi
Keops har generelt en god og sunn økonomi i 
bedriften, samtidig som det kreves en streng og 
disiplinert økonomisk styring. 

Arbeids- og inkluderingsbransjen er i stadig 
endring, og dette påvirker også de økonomiske 
rammene til attføringsbedriftene. Vi ser at hyp-
pighet, innhold og volum i tjenestene svinger 
mer en før, og det er derfor vesentlig at vi har de 
rette økonomiske forutsetningene til å iverk-
sette og gjennomføre nye tiltak.

Utfordringer 2018 

 – Videreutvikle og forsterke organisasjonskulturen

 – Igangsette og utvikle ny arbeidsstasjon på vårt 
lokale gjenvinningsanlegg (gjenbruk)

 – Fortsette å jobbe for å forbedre 
formidlingsresultatene i alle tiltak

 – Ha riktig sammensetting av ansatte for å 
matche innholdet i kundens bestilling

 – Følge opp innholdet i Keops sin strategiplan 
frem mot 2020
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Vår markedsorienterte  
organisasjons kultur  
– en forutsetning for 
serviceytelse og resultater

Keops sitt overordnede samfunnsoppdrag er å 
gi mennesker med ulike utfordringer tilstrek-
kelig bistand til å skaffe seg ordinært arbeid.  
Vi har definert følgende suksesskriterier 
for å lykkes med dette oppdraget - vår 
Bedriftsfilosofi:

1. Keops skal være en markedsorientert og 
resultatfokusert bedrift 

2. Keops sin tjenesteleveranse skal være 
hensiktsmessig planlagt og målstyrt 

3. Keops sin tjenesteleveranse skal ta 
utgangspunkt i et ressursorientert 
menneskesyn 

Som en videreføring av punkt 1 i Bedrifts-
filosofien kan vi vise til et strategisk prinsipp 
i Keops sitt Verdi- og strategidokument, som 
slår fast følgende:

«Keops skal sikre en markedsorientert 
organisasjonskultur».

Prinsippet har følgende underpunkter:

 – Det er viktig at alle i organisasjonen har en 
atferd som vi ønsker skal assosieres med 
vårt merkenavn.

 – Det er viktig å ha en organisasjonskultur som 
fokuserer mer på kundens (oppdragsgivere, 
bedrifter og deltakere) behov enn egne 
behov. 

 – Det å ha medarbeidere som gjør hverandre 
gode er sentralt for å lykkes.

 – Det å behandle hverandre godt og levere 
gode tjenester til alle våre medarbeidere 
internt (= god intern service) smitter over 
på hvordan vi behandler våre deltakere, 
oppdragsgivere og bedrifter.

 – Høflighet, vennlighet og respekt ovenfor 
andre gir ofte det samme tilbake. Dette 
skaper en positiv sirkel.

 – Organisasjonen skal være preget av åpenhet.

Som overskriften indikerer mener vi 
at holdningen og fokuset som preger 
organisasjonskulturen i bedriften har stor og 
direkte innvirkning på resultatene bedriften 
klarer å levere – over tid. 

Vi har de siste årene jobbet målrettet og 
dedikert med å implementere nettopp en 
markedsorientert organisasjonskultur i 
bedriften, med fokus på ovennevnte under-
punkter. Prinsippet om å yte god intern 
servicekvalitet har stått sentralt i dette, og det 
har vært vesentlig for ledelsen å ta sin rolle og 
ansvar i dette samspillet. Vi mener selv å ha 
kommet et stykke på vei, og ser store endringer 
i både kultur, holdning og fokus hos våre 
ansatte.  
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Vi har fokusert på teamets felles ansvar for 
leveransen og på forpliktelsen og muligheten 
dette gir med tanke på prinsippet om å «gjøre 
hverandre gode». I Keops er begrepet «team» 
definert slik: 

«En gruppesammensetning som har felles 
mål, som deler ansvar for resultatene og 
som er gjensidig avhengig av hverandres 
arbeidsinnsats».

Teamet deler altså ansvaret både for kvaliteten 
på leveransen og oppnåelse av resultater. En 
slik forpliktelse til teamet og kollegaer fordrer 
en organisasjonskultur som i tillegg til å være 
markedsorientert er basert på et solid og bære-
kraftig verdigrunnlag. Vi knytter vår bedrifts-
kultur opp mot Porsgrunn kommunes definerte 
verdiprinsipper:

Fellesskap | Likeverd | Mangfold | Raushet |

Fellesskap | Alle ansatte i Keops har et felles 
ansvar for at vår tjenesteleveranse holder 
en høy kvalitetsstandard. Alle bidrar med sin 
kompetanse og kunnskap inn i teamene og på 
tvers av team og tiltak. Dette sikrer at ansatte 
ikke står alene med å løse sine utfordringer, 
samtidig som det gir en bred forståelse for 
oppdraget Keops skal forvalte. 

Likeverd og mangfold | Keops leverer ulike 
tjenester til ulike målgrupper. Vi er derfor 
avhengige av en mangfoldighet hos de ansatte 
som komplementerer hverandre, både når 
det gjelder formell/uformell kompetanse, 
bakgrunn/erfaring, personlighet, talent og 
egenskaper. Et viktig prinsipp er videre at de 
ansattes ulike kompetanse og kunnskap er 

likestilt hva gjelder anerkjennelse og verdi. Vi 
observerer og lærer av hverandre og bygger på 
den måten samlet og bred kompetanse.

Raushet | Dette er kanskje det viktigste 
verdiprinsippet i vår virksomhet. Vi mener 
at et raust arbeidsmiljø er en forutsetning 
for å kunne implementere de overfor nevnte 
verdiprinsippene. For at ansatte skal ønske 
å bidra med kreativitet og optimisme til 
felleskapet, må det ligge en visshet og felles 
forståelse om at forslag/innspill bli tatt imot og 
forvaltet med respekt. 

Vi mener altså at en markedsorientert 
organisa sjons kultur, basert på sunne 
verdiprinsipper legger til rette for et arbeids-
miljø som gir tilfredse og målrettede ansatte. 
Keops har de siste årene kunnet vise til svært 
lavt sykefravær, noe som kan være en indikator 
på at denne type kultur har en slik effekt. Vi 
mener videre at et godt arbeidsmiljø og høy 
trivsel blant ansatte øker sannsynligheten 
for at tjenesteleveransen holder et høyt 
kvalitetsnivå, noe som igjen kommer 
deltakerne og til sist samfunnet til gode. 

«Vår markedsorienterte organisasjonskultur – 
en forutsetning for serviceytelse og resultater» 
heter det i overskriften. Det er med andre 
ord resultatene knyttet opp til våre målkrav 
som blir den endelige og mest tungtveiende 
indikator på om vi har lykkes med å skape 
og ivareta vår organisasjonskultur på en 
hensiktsmessig måte. Vi henstiller derfor 
leseren til å gjøre sine vurderinger i forhold til 
dette ut ifra resultatene som er presentert på 
side 10 og 11.

  …holdningen og fokuset som preger organisasjonskulturen i bedriften har 
stor og direkte innvirkning på resultatene bedriften klarer å levere – over tid. 
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Keops – en mangfoldig tjeneste- 
leverandør med fokus på kvalitet 
og resultater

Statlige tiltak
Oppfølging – ramme på 250 tiltaksplasser, 
anvendelse ca. 180 plasser (fra Porsgrunn, 
Bamble, Kragerø og Drangedal)
Fra kravspesifikasjonen: «Oppfølgingstiltaket 
skal gi den enkelte deltaker individuelt 
tilrettelagt oppfølgingsbistand som er 
nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet 
arbeid.

Formålet med tiltaket skal understøttes av 
følgende resultatmål:

 – Personer uten arbeidsforhold: 65 % 
overgang til arbeid ved avslutning av tiltaket 

 – Personer med arbeidsforhold: 65 % full 
tilbakeføring til arbeid og ytterligere 20 % 
skal ha økt arbeidsdeltakelse ved avslutning 
av tiltaket

Resultat Oppfølging  2017

Utskrevet totalt (stk.) 194

Til jobb/skole (stk.) 137

Formidlingsprosent (%) 72

Arbeidsforberedende trening (AFT)  
– 28 tiltaksplasser
Fra kravspesifikasjonen: «Arbeids-
forberedende trening skal bidra til å prøve 
ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til 
å styrke mulighetene for å få ordinært 
arbeid». Deltakere i AFT er i arbeidspraksis 
– enten på våre interne arbeidsstasjoner 
(Gjenbruksbutikken, Miljøverkstedet eller 
andre oppdrag), eller i ordinær bedrift. 
Jobbkonsulentene i Keops skal bistå 
deltakerne med å avklare arbeidsrettede 
interesser og muligheter, og via arbeidspraksis 
styrke mulighetene for tiltredelse i ordinært, 
lønnet arbeid. 

Resultat AFT 2017

Utskrevet totalt (stk.) 20

Til jobb/skole (stk.) 13

Formidlingsprosent (%) 65
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Rammeavtale AMO – Salg og service Grenland 
– 15 tiltaksplasser
Fra kravspesifikasjonen: «Kurset skal gi 
deltakerne teoretisk og praktisk opplæring 
innen salg, service og kundebehandling, bygget 
på moduler fra læreplan for videregående 
opplæring VG 1 Salg og Service. Sammen med 
praksis skal kurset kvalifisere og motivere 
deltakerne til å skaffe seg jobb innen salg, 
service og kundebehandling etter fullført kurs. 
Kurset skal ha høyt fokus på jobbformidling». 

Resultat Salg og service 2017

Utskrevet totalt (stk.) 30

Til jobb/skole (stk.) 17

Formidlingsprosent (%) 57

Kommunale tiltak
Kvalifiseringsprogrammet (KVP)  
– 20 tiltaksplasser
Fra Regjeringen.no: «Kvalifiseringsprogrammet 
er et fulltidsprogram. Programmet skal være 
individuelt tilpasset og arbeidsrettet, slik at det 
kan være med på å støtte opp under og forberede 
overgangen til arbeid». Dette er et kommunalt 
program, som tilbys de av kommunens 
innbyggere som er i behov av økt kvalifisering for 
å få innpass i det ordinære arbeidsliv. Deltakerne 
får tilbud om arbeidspraksis, internt på Keops 
eller i ekstern bedrift, med tett oppfølging fra 
Jobbkonsulent i Keops.

Resultat KVP 2017

Utskrevet totalt (stk.) 27

Til jobb/skole (stk.) 14

Formidlingsprosent (%) 52

Kommuneservice – 20 tiltaksplasser
Kommuneservice skal gi deltakere som 
er mottakere av økonomisk sosialhjelp 
arbeidsrettet avklarings-/oppfølgingsbistand 
med sikte på å få ordinært lønnet arbeid eller 
påbegynne utdanning. Deltakerne får tilbud om 
arbeidspraksis, internt på Keops eller i ekstern 
bedrift, med tett oppfølging fra Jobbkonsulent 
i Keops.

Resultat Kommuneservice 2017

Utskrevet totalt (stk.) 29

Til jobb/skole (stk.) 6

Formidlet til andre tiltak i NAV (stk.) 15

Formidlingsprosent  

(jobb/skole/positive andre tiltak) (%)
72

Statlig/kommunalt tiltak
Arbeidsrettet Forvern/Ettervern (for deltakere 
med rusproblematikk) – 24 tiltaksplasser  
(8 statlige og 16 kommunale)
Fra tiltaksbeskrivelsen: «Tanken er at det skal 
være ett tiltak som følger deltakeren fra start 
til mål, og en enhetlig og samkjørt oppfølging; 
fra forverns-/motivasjonsfasen før behandling, 
gjennom behandlingsfasen og over i etter-
vernsfasen til slutt. Det skal gjennom hele 
tiltaksperioden fokuseres på å finne positive 
aktivitetsarenaer, og målet om varig yrkesrettet 
aktivitet skal være gjeldende som en “rød tråd” 
i tiltakstilbudet». 

Resultat Statlig Ettervern 2017

Utskrevet totalt (stk.) 15

Til jobb/skole (stk.) 10

Formidlingsprosent (%) 67

 

Resultat Forvern 2017

Utskrevet totalt (stk.) 11

Fullført rusbehandling (stk.) 7

Fullføringsprosent (%) 64
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Fra PD 4. januar 2017

Utdrag fra artikkel i  Varden 21. januar 2017

Fra Varden XX. måned 2017

Fra PD 6. juni 2017

5Porsgrunns DagblaD nyheterTirsdag 6. juni 2017

har nytt goDt: Halvor 
Sannes og familien har 
allerede fått oppdrag.

I tillegg til jobbene som 
Hæhre Entreprenør nå 
er ute og skal besette, 
har det allerede begynt 
å komme oppdrag til 
lokale aktører.
tom b. Hansen
952 77 037

Rett før pinse var det befa-
ring på bruene som skal byg-
ges gjennom Bamble. Lokal-
politikerne og pressen var 
invitert med ut i skogen. For 
å komme ut dit, var det hyret 
to maxitaxier fra Grenland. 
Dette er et typisk eksempel 
på at slike prosjekter fører til 
at det blir oppdrag til lokale 
aktører.

godt i gang
Det er også allerede samar-
beide i gang med entrepre-
nøren som skal bygge veien 
gjennom Bamble og lokale 
leverandører. Blant annet 
vet vi at Hæhre har inngått 
leieavtale med Vidar Tellef-
sen på en tomt på Feset, der 
de skal sette opp en kantine-
rigg. Den samme entrepre-
nøren har leid grunn hos  
familien Sannes, rett bak 
BMI på Rugtvedt. Der skal de 
huse flere hundre mennes-
ker i flere år.

– Det er ikke bare det at vi 
leier ut grunnen her. Dette 
får enorme ringvirkninger 
for næringslivet for øvrig 
også, sa Halvor Sannes for en 
tid tilbake.

Kommer mer
Nå er Nye Veier i gang med 
reguleringsprosessen på 
strekningen Langangen – 
Rugtvedt. Etter hvert kom-
mer den ut på anbud, og det 
vil igjen dra med seg at  
entreprenøren de til slutt  
tilsetter på den strekningen 
også må sørge for at de har 
nok folk til å bemanne  
maskinene de skal bygge 
veien med, og de må garan-
tert ha på plass avtaler i for-
hold til å sette opp en brak-
kerigg som skal huse en 
masse folk i byggeperioden 
for den strekningen også. 
Her ligger det an til at det er 
mer moro i vente for lokal-
miljøet.

Flere 
kan få 
oppdrag

samarbeiD: Vidar Lager fra 
NAV Bamble er en av dem som 
ordner jobbmessa onsdag.

NAV, Keops og Jobzone 
står sammen bak jobb-
messa hos NAV Bamble 
onsdag.
tom b. Hansen
952 77 037

Keops Porsgrunn er en av NAVs 
tiltaksbedrifter. De tre aktørene 
har gått sammen på kort varsel 
for å få på plass denne jobb-
messa.

– Denne minijobbmessa er et 
kroneksempel på et godt sam-
arbeid mellom NAV-tiltaksbe-

drifter og bemanningsbransjen. 
Vi har ett felles mål, nemlig å få 
folk som står utenfor arbeids-
livet tilbake i jobb igjen, og det-
te er en måte å gjøre det på, sier 
Vidar Lager fra NAV Bamble.

stort tempo
Selve jobbmessa er lagt opp til å 
foregå i stort tempo. NAV Bam-
ble stiller intervjurom og ven-
teplass for alle som finner veien 
for å søke på jobbene. Jobzone 
stiller mannsterke denne da-
gen. Hele fem personer stiller 
de med, og de skal gjennomfø-

re intervjuene av hver og en 
som vil prøve lykken.

– Intervjuene skal i utgangs-
punktet være en fem minutters 
gjennomgang av forhåndsbe-
stemte spørsmål. Deretter vil 
jobbsøkerne bli kontaktet fort-
løpende i etterkant, forteller 
Lager. 

Han sier også at han har trua 
på at det er mange maskinføre-
re og andre der ute som kan 
tenke seg å være med på et så 
stort byggeprosjekt som E18 
gjennom Telemark er.

– et glimrende samarbeid

Byggingen av ny E18 
får ringvirkninger. Nå 
arrangerer NAV jobb-
messe for å hjelpe 
Hæhre Entreprenør å 
få på plass 20 maskin-
førere.
tom b. Hansen
tom.hansen@pd.no
952 77 037

Det snakkes ofte varmt om 
ringvirkningene når større byg-
geprosjekter vedtas og settes i 
gang. Det gjelder også for byg-
gingen av den nye E18 gjennom 
Porsgrunn og Bamble. Forvent-
ningene er store til at det skal 
bli meget merkbart for lokal-

miljøene i de to kommunene 
våre. Nå ser vi det første klare 
beviset på at ringvirkningene er 
reelle. I morgen arrangerer NAV 
en mini jobbmesse ved sitt kon-
tor i Bamble. Hæhre Entrepre-
nør, som har fått jobben med 
strekningen Rugtvedt – Dørdal, 
trenger 20 erfarne maskinføre-
re. 

Førere til det meste
Ifølge Vidar Lager hos NAV, så 
trenger Hæhre Entreprenør fø-
rere til det meste av maskiner.

– Hæhre er på jakt etter å an-
sette rundt 20 erfarne maskin-
førere, er meldingene vi har 
fått. Det dreier seg om førere til 
hjullastere, dumpere, bulldo-
sere og gravemaskiner. Vi håper 

det dukker opp mange maskin-
førere som trenger en jobb, sier 
han til lokalavisa.

andre også
Lager forteller videre at det 
ikke bare er maskinførere 
Hæhre Entreprenør jakter på.

– De er også veldig interessert 
i mennesker med annen erfa-
ring innen bygg og anlegg. For-
skalingssnekkere, jernbindere, 
betongarbeidere, landmålere 
med mer, forteller han.

hele fylket
Lager forteller også at de ser for 
seg at her kan det dukke opp 
maskinførere fra hele Tele-
mark. 

– Vi har egentlig ikke noen 

geografiske begrensninger i det 
hele tatt i så måte. Vi tar imot 
alle som kommer til en liten 
prat. Mne vi ser vel at hoved-
tyngden vil være fra Grenland, 
sier han.

For å gå til en så effektiv 
håndtering som mulig, er jobb-
messen delt inn i to perioder. 
Deltakere fra Porsgrunn og 
Bamble vil bli intervjuet mel-
lom klokka 10.00 og 12. 00. Del-
takere fra Skien, Kragerø, Dran-
gedal og andre steder intervju-
es fra 12.00 til 14.00.

– Vi vil også veldig gjerne at 
veiledere, saksbehandlere og 
jobbkonsulenter tar med jobb-
søkeren eller ber dem møte opp 
på NAV Bambles jobbmesse, 
sier Lager. 

soper grenland 
for maskinførere

leter etter FolK: Arve Krogseth og Hæhre Entreprenør er på jakt etter 20 maskinførere, i tillegg til andre med byggfaglig kompetanse. 
Onsdag er det jobbmesse hos NAV Bamble for å få på plass folk til å bygge den nye veien gjennom Porsgrunn og Bamble.
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Fra fjord til fjell
VARDEN.NO/NYHETER

Plan – og miljøutvalet gav

Tone Nervold Midtbø kon-

sesjon på kjøp av gnr. 33/11

i Vinje som omsøkt.
Politikarane set som eit

vilkår at dette bruket blir

slege saman med søkjar

sin eigedom, gnr. 34/2.

Det samrøystes vedtaket i

møtet sist onsdag var i tråd

med innstillinga frå råd-

mannen i Vinje kommune.

VINJE

Fekk
konsesjon

24 næringslivsleiarar har

skrive under på ei klage

vedrørande planane for nytt

kryss mellom valenvegen

og riksveg 26, melder Bø

Blad.
Bedriftsleiarane meiner

at krysset er for smalt,

særleg med tanke på tung-

transport til og frå Valen-

vegen. Fristen for å kome

med innspel gjekk ut sist

måndag.

BØ

Klagarpå
nyttkryss

Lørdag - det vil si i dag – er

det duket for internasjonal

kafé i regi frivilligsentralen i

Hjartdal. Det blir matlaging

på skolekjøkkenet i Sau-

land og leiker i gymsalen,

framgår det av invitasjonen

til arrangementet. Hjartdal

frivilligsentral bidrar til å

samordne den frivillige inn-

satsen til enkeltpersoner,

grupper og frivillige organi-

sasjoner i kommunen.

HJARTDAL

Idagblirdet
mathygge

Arbeidene med å renovere

Joker-butikken på Norda-

gutu etter kjellerbrannen i

jula har tatt lengre tid enn

først antatt. Nå har imid-

lertid butikkledelsen satt

kommende torsdag – 26.

januar – som åpningsdag.

Ny maling, nye taklam-

per, nytt gulvbelegg og noe

ominnredning vil prege bu-

tikken når alt er klart igjen,

melder butikken.

SAUHERAD

Åpnerigjen
tiluka

GODT MILJØ: Cicilie Telle
og Maiken Agnes Jahnsen bruker Keops som springbrett til ny jobb. Maiken Agnes har allerede praksisp

l

I fjor sørget de for å

få over hundre
mennesker inn i fast

jobb. I går ble Keops

hyllet i nye lokaler i

Jernbanegata.

b PORSGRUNN

Da ble det tidligere bankb
ygget

erklært for offisielt innvie
t som

Keops-lokaler.
Men de ansatte har allerede

jobbet her noen dager – og blitt

husvarme.
– Det er kjempeflott her. Om-

setningen har økt etter at v
i flyt-

tet inn. Det sier Cicilie Te
lle og

Maiken Agnes Jahnsen. De s
tår i

kassa i bruktbutikken som
ligger

i første etasje i det nye Keops-

bygget. Lokalene som inntil ny-

lig huset Sparebanken er over-

tatt av kurs- og arbeidssen
teret.

Styrerom, kontorer og bankhvelv

har fått nye funksjoner.

Keopshja l
FIKSER: Petter Røh Petersen og Trond Isak Lid fikser møblene før de

skal inn i butikken.

ÅPNET: Ordfører Robin Kåss og varaordfører Janick
e Andreassen sto

for åpningen.

FLOTTE LOKALER: Jobbk
onsulent Tommy André Pedersen og

tiltaksansvarlig Birgitte Berg
edal gleder seg over nye lok

aler.

KLEMTE TIL: Ordfører Rob
in Kåss stilte med blomster og fikk klem i

retur fra styreleder Hege Ho
lmern.
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leDer: – Vi får grei informasjon fra kommunen, og vi kommer ikke til å være vanskelige i denne 
prosessen, sier Urædd-leder Kristian Raflund om byggeprosjektet på Kjølnes.  

Urædd-leder tror på 
godt videre samar-
beid med kommunen  
om bygging av ny 
dobbelthall og svøm-
mehall på Kjølnes.
Geir FraGell
geir.fragell@pd.no
905 48 987

– Vi hadde et møte med 
idrettsavdelingen for en må-
neds tid siden. Vi får grei infor-
masjon. Vi ser for oss rundt 
halvannet års byggeperiode 
med endel kaos, men det er 
ikke noe å gjøre med. Vi må 
løse det best mulig, sier leder i 
I.F. Urædd, Kristian Raflund. 

rive først
PD skrev tirsdag at prosjekt- 
ledelsen for ny hall og svøm-
meanlegg vil rive Uræddhal-
len først. Tidligere var planen 
å la Uræddhallen stå til nye 
haller var ferdig.

– Både vi og arkitektene ser 

det som mest hensiktsmessig 
å rive først, og bygge hele det 
nye anlegget under ett. 

Dette er helt greit for Urædd?
– Ja.
Hvor skal dere og andre bru-

kere trene når hallen er revet, 
og hva med tapte leieinntekter 
for Urædd i byggeperioden?

Kompensasjon
–  Økonomisk har vi en skriftlig 
avtale med kommunen om 
kompensasjon. Vi regner med 
at kompensasjonen starter 
den dagen kommunen overtar 
hallen, sier Raflund.

Som erstatningsplass jobber 
kommunen med flere løsnin-
ger, blant annet Hydrohallen. 

Hvem er alle brukerne som 
mister hallplass når Urædd-
hallen rives?

– Urædd håndball, friidrett 
og turn, og skolene på Kjølnes, 
ungdomsskolen og videregå-
ende, pluss noen bedrifts-
idrettslag og kameratgjenger 
som trener der. Sånn som situ-
asjonen og kapasiteten er nå, 

klarer vi ikke å gi et fullverdig 
tilbud til alle våre utøvere, og 
det er viktig å komme i gang 
med bygging for å ta i bruk nytt 
anlegg så fort som mulig, sier 
Kristian Raflund. 

Han sier at Urædd ikke kom-
mer til å være vanskelige i pro-
sessen, og regner med at også 
kommunen vil legge godt til 
rette. 

nytt møte
Politisk ledelse, administra-
sjon og prosjektledelse for 212 
millioners utbyggingen på 
Kjølnes skal ha oppdaterings-
møte 10. januar. Kjølnespro-
sjektet skal opp til ny politisk 
behandling i i utvalg for barn, 
unge og kultur (BUK) i mars. 

BUK-leder Anders Rambekk 
sier han ser fram til å komme i 
gang med utbyggingen. 

Samtidig er han opptatt av å 
holde fokus og tempo på plan-
legging av en ny friidrettshall 
som er tenkt plassert på Kjøl-
nes, i et spleiselag mellom 
kommuner og fylket. 

regner med 
en del kaos

XT-Bygg AS og firmaet 
Svanberg Byggteknikk 
utreder nytt boligfelt i 
Bergsbygda.
Geir FraGell
geir.fragell@pd.no
905 48 987

Oppstart av detaljregulering 
ble varslet like før jul, og ut-
bygger har hatt oppstartsmøte 
med Porsgrunn kommune. 

Utbygger opplyser at det 
planlegges «en kombinasjon 
av frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse» i området 

Solbakken.
I varselet blir et opplyst at 

planarbeidet særlig vil belyse 
gs-vei langs Bergsbygdavegen, 
adkomst/sti til strandsonen, 
barn og unges interesser og na-
turtypekartlegging.

Thor-Arne Svanberg sier til 
PD at det meste av 2017 vil gå 
med til å avklare alle forhold 
rundt reguleringsplan og ulike 
hensyn. 

Det har lenge vært satt så-
kalte rekkefølgekrav til utbyg-
ging i Bergsbygda, er det en-
klere å få til bygging nå enn det 

har vært?
– Vi har fått informasjon fra 

kommunen om at det skal 
være nærmere en løsning nå. 
Området er i arealdelen vist 
som et framtidig boligområde, 
sier Svanberg.

Han forteller at det er plass 
til rundt ti boenheter på tom-
ta, og at prosjektet har navnet 
«Solbakken/Kjerkebukta».

Arve Haugseter er styreleder 
i selskapet XT-bygg AS. 

nytt boligfelt i bergsbygda

her Var sKranKen: Der kundeskranken var, er det nå bruktbutikk. Kjellfrid Jønholt og Trond Isak Lie har satt ut masse varer og skal åpne onsdag. 

Keops har flyttet inn i  
det tidligere spare-
bankbygget og lite er 
til å kjenne igjen. 
Geir FraGell
geir.fragell@pd.no
905 48 987

Rett innenfor inngangsdøra, 
der sparebanken har hatt kun-
deskranke, åpnes denne uka ny 
bruktbutikk med et utall gjen-
stander i hyller og på bord. Det 
gamle hvelvet er innredet som 
et lite bibliotek.

Lokalene innover der ban-
kens kunderådgivere holdt til,  
og banksjefen tronet innerst 
med kontor og høytidelig styre-
rom, er bygget helt om. Der er 
det nå vaskerom og verksted 
for gjenbruk av gamle møbler 
og diverse, og varemottak ut 
mot parkeringsplassen på bak-
sida.

– Vi har gjort en bortimot to-
tal ombygging. Vi holder på 
med siste finish, og Gjenbruks-
butikken åpner onsdag, sier 
Keops-leder Morten Kjørholt 
Pettersen. 

under ett tak
Attføringsbedriften Keops sam-
les omsider under ett tak og 
rundt 30 får arbeidsplassen sin 
i Sparebankens tidligere lokaler 
i Jernbanegata. De tror på enda 
mer trøkk i jobben med å om-
stille og motivere folk ut i ar-
beidslivet. Keops har flyttet fra 
lokalene på Engerfeltet der de 
fleste ansatte har holdt til. 
Noen har vært stasjonert i Fol-
kets Hus, noen andre steder i 
byen, og det har gått mye tid til 
pendling inn og ut av byen og 
rundt i byen. 

2016 var et rekordår for Ke-
ops. De fikk flere folk ut i jobb 
enn noengang før, drøyt 100 

gamlebanken totalt forvandlet
personer, de startet mottak for 
enslige mindreårige asylsøkere 
på Vallermyrene, og nylig vant 
de et anbud på flere titalls mil-
lioner.

– Anbudet gjelder oppfølging 
for kommunene Porsgrunn, 
Bamble, Kragerø og Drangedal, 
sier Kjørholt Pettersen.

Fra nyttår har Keops rundt 
350 personer i sitt system. Det-
te er folk som for kortere eller 
lengre tid har vært ute av ar-
beidsliv eller utdanning. 

65 prosent ut i arbeid
–  Vi jobber med folk fra hele 
samfunnslaget. Vi har folk på 
tiltak som variererer fra noen få 
måneder til tre år. For noen er 
det et langt løp med skolegang, 
kurs og kvalifisering, sier utvi-
klingsleder Vegard Holmberg.

I fjor høst kjøpte Keops halv-
parten av utstyret til trenings-
senteret som la ned på Down 

Town. Flere av brukerne skal 
trene mer. Keops må klare 
minstegrensa på 65 prosent, 
som betyr at minst 65 av 100 
personer de har inne på tiltak 
må ut i arbeid. Dette er krav fra 
NAV som kjøper tjenestene. Ke-
ops ligger på rundt 70 prosent.

Dedikerte
Hvor viktig er Keops for Pors-
grunn?

– Kjempeviktig, sier varaord-
fører Janicke Andreassen.

– Målgruppa deres får veldig 
god hjelp. De som jobber der er 
dønn dedikerte. Mange får 
hjelp til å komme i gang igjen. 
Dette er alt fra ungdom som 
ikke står opp om morran til 
langtidsledige. Keops har be-
vist gjennom mange år at de 
kan ta imot folk og skaffe dem 
jobb og en meningsfylt hver-
dag, og de er gode på å finne 
rett sted for den enkelte. De er 

tett på hver enkelt og passer på, 
sier Andreassen.

Hun mener Keops leverer re-
sultater i monn.   

I 2. etasje i det gamle bank-
bygget sitter blant andre team-
leder for kommunale tiltak,  
Stian Sem.

– Jeg har jobbet her i to år og 
trives kjempegodt, sier Sem. 

De ansatte skal nå venne seg 
til å sitte i åpent landskap, men 
har nok av stillerom og møte-
rom tilgjengelig. I 3. etasje har 
de laget ny, stor kantine.

Fra 18 til 43 millioner
– Det aller meste av møbler og 
utstyr kommer fra gjenbruk, 
sier Vegard Holmberg.

Kjørholt Pettersen sier det 
blir mye enklere for brukerne å 
komme seg til Keops i Jernba-
negata, i forhold til hvordan det 
har fungert på Engerfeltet. Nå 
kan de gå av bussen og spasere 

rett inn. 
Keops øker budsjettet fra 18 

millioner i 2016 til 43 millioner i 
2017. Økningen skyldes mye 
anbudet de har vunnet i kon-
kurranse med 16 andre tilbyde-
re, og at de i tillegg driver mot-
taket på Vallermyrene. 

– 2016 har vært et vanvittig år 
for Keops. Vi har starta mottak, 
flytta, bygd om de nye lokaler-
ne og levert resultater som aldri 
før. Vi har medarbeidere som til 
de grader snur seg rundt og stil-
ler opp. Sykefraværet er under 
én prosent, sier Kjørholt Petter-
sen.

Inkludert de 15 årsverkene på 
mottaket har Keops doblet an-
tall ansatte det siste året.

NAV-leder Grunde Grimsrud 
sier at Keops viser gjennom re-
sultater at de jobber bra.

– De er blant de fremste i Te-
lemark, og de er i en konkurran-
sesituasjon som gjør at de hele 

tida må levere, sier Grimsrud.
NAV jobber med hele spekte-

ret av utfordringer blant sine 
brukere, og Grimsrud nevner 
helse, språk, kultur, og kompe-
tanse.

Høyere livskvalitet
– Keops er gode på å vri fokus 
over på arbeid, hjelpe folk til å 
bli sjølforsørga og få en høyere 
livskvalitet, sier Grimsrud.

– NAV kjøper mye tjenester 
av Keops. De og Grep er de to 
store tiltaksarrangørene i Pors-
grunn.

I Gjenbruksbutikken i Jern-
banegata jobber en hel gjeng 
med å få alt klart til åpning. En 
elektriker gjør seg ferdig med  å 
strekke ledning oppunder en  
takplate,  mange medarbeidere 
bærer kasser med pynte- og 
bruksting som skal ut i salgs-
hyllene, og forventning og 
spenning merkes godt.

HER VAR SKRANKEN: Der kundeskranken var, er det nå bruktbutikk. Kjellfrid Jønholt og Trond Isak Lie har satt ut masse varer og skal åpne onsdag. 

SAMLING: For Keops er flytting fra Engerfeltet til de tidligere 
banklokalene samling under ett tak. 

TIDLIGERE STYREROM: Dette var bankens styrerom gjennom 
mange år. Nå er det blitt vaskerom for gjenbruksarbeid.

Gamlebanken totalt forvandlet
TRAPPA BEVART: Keops har ikke endret på trappa. Den er et 
klenodium og et lite stykke lokalhistorie.
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mOT sTrØmmen: Ordretilgangen innen bygging av skip 
og oljeplattformer har økt med 3,5 prosent i andre kvartal i år 
sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge SSB.  

OSLO: Antall oppdrag til norsk 
industribedrifter falt med 9 
prosent i andre kvartal i år, iføl-
ge SSB. 

Ordrereservene har ikke vært 
så lave som de er nå på nær sju 
år.

Nedgangen i andre kvartal 
sammenlignet med samme pe-
riode i fjor skyldes i hovedsak et 
ordrereserve-fall på 26 prosent 
innenfor maskinindustrien,    

viser tall fra SSB.
Også metallvareindustrien 

og maskinreparasjon og -instal-
lasjon hadde færre oppdrag i 
andre kvartal 2017 enn i samme 
kvartal 2016.

skip øker
Ikke siden 3. kvartal i år 2010 
hadde norsk industri et lavere 
nivå på ordrereservene, som er 
verdien av bedrifters pågående 

og planlagte ordre, målt ved 
slutten av et kvartal.

Ordrene fordeles på innen-
lands- og eksportmarked.

Samtidig økte ordretilgangen 
med 5,7 prosent i samme perio-
de. Det skyldes at maskinin-
dustrien har sikret seg nye av-
taler den siste tiden, i likhet 
med at oppdragene for bygging 
av skip og oljeplattformer har 
gått opp. NTB

norsk industri opplever nytt fall

sOmmerTOGeT: I beste sendetid fikk Porsgrunn besøk av 
NRK-programmet Sommertoget.  FOTO: DaG Jenssen

PORSGRUNN: Keops 
kurs- og arbeidssenter 
fikk vist seg fram i beste 
sendetid, og merker 
effekten i butikk og på 
telefon.
EllEn EsborG
ellen.esborg@ta.no

Virksomhetsleder Morten 
Kjørholt Pettersen fikk noen 
minutter i TV-ruta da NRKs 
Sommertoget gjestet Pors-
grunn stasjon. Tiden brukte 
han godt, skal man tro pågan-
gen til Keops gjenbruksbu-
tikk, og antallet telefonsamta-
ler i uka etter tv-sendinga. 

– Vi har stor pågang, og det 
er ikke til å stikke under en 
stol at mange ringer for å høre 
hvordan de kan få hjelp av 
oss, sier Pettersen. 

Jubler
Keops er en attføringsbedrift 
drevet som et kommunalt 
foretak. Målet er å kurse og gi 
arbeidstrening til dem som av 
en eller annen grunn står 
utenfor arbeidslivet. Keops 
driver også et flyktningmot-
tak for unge, enslige asylsøke-
re, og en gjenbruksbutikk som 

tidligere i år flyttet fra Enger-
feltet til Jernbanegata i sen-
trum.  

I gjenbruksbutikken jubler 
butikkdriver Kjellfrid Jønholt 
over alt besøket. 

Varespekteret er stort, alt 
fra sofagrupper til lysestaker, 
og kundene er alt fra flyktnin-
ger som skal møblere et helt 
hjem, til studenter og samle-
re. 

– Vi rekker knapt nok få va-
rene inn i butikken, før de for-
svinner ut igjen. Det er faktisk 
slik at det som kommer inn 
den ene dagen, blir solgt den 
neste. Mange har fått øynene 
opp for oss, og nå har vi utvi-
det åpningstidene på torsda-
ger. I tillegg er det utrolig 
mange som ringer og vil bli 
kvitt møbler og pyntegjen-
stander. Da kommer vi og 
henter, sier butikklederen.

Gjenbruksbutikken har eget 
vaskeri og malerverksted, der 
alle gjenstander vaskes, mø-
bler renses og småelektriske 
varer sjekkes før salg. Nå har 
Keops-gjengen virkelig fått 
mye å gjøre.  

– Det er kjempemoro å være 
med på dette, det er en helt ny 
hverdag, sier Jønholt. 

her merker de 
sommertog-effekt

FOrnØyD: Kjellfrid Jønholt i Keops gjenbruksbutikk i 
Jernbanegata mer økt pågang.  FOTO: ellen esbOrG

ni liv: Er blant loakle heltar som skal syte for stemning på Bø 
stasjon tysdag.  FOTO: PrOmO

kJem: Også bokaktuelle Helga Flatland frå Flatdal kjem til Bø. 
 FOTO: sCanPiX

– God valuta for pengane
gje fjernsynssjåarane ein sma-
kebit av det bygda er aller best 
på: mangfaldet.

– Ein åtte meter lang banner 
med 72 flagg, som represente-
rer alle nasjonalitetane bygda 
husar, vil ta imot toget, etter-
følgd av korps- og hardingfele-
musikk, fortel arrangørane. 
Seinare ventar konsert med Jon 
Solberg og Ni Liv og Thomas 
Helleskås i Byting. Bokaktuelle 
Helga Flatland kjem også, i til-
legg til hesteridning, klatring, 

handball og aktivitetar i regi av 
Bø sommarland, høgskulen og 
studiestarten generelt. Og for 
sykkelbygda Bø, får dei som 
møter stader med sykkel, litt 
ekstra merksemd. Med direkte-
sendt tv dagtid og kveldstid, 
samt radiosending påfølgjande 
morgon, synest arbeidsgruppa 
prisen er liten for kva ein får 
igjen.

– Ein får mykje att for 100 000 
kroner. For vekstbygda, studie-
staden, reiselivs- og kultur-

kommunen Bø, er tilstellingar 
og synleggjering som dette vel-
dig verdifulle, presiserer ar-
beidsgruppa. NRKs sommartog 
har i løpet av sommarens reise-
rute 40 stopp gjennom landet. 
Tre av desse kom til Telemark, 
med fleire mindre stopp i mel-
lom anna i Drangedal, Skien, 
Lunde, Nordagutu og Gvarv.

– Det har blitt mykje i Tele-
mark. Også i beste sendetid. det 
er velig stort, avsluttar eit opp-
glødd arrangørlag. 

Asylsøker kom til Porsgrunn torsdag. 
Fredag ble det vedtatt lagt ned.

24 ansatte mister jobben og 35 
mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år 

Søk

Rullende valglokale fikk inn 20 stemmer i timen 



Nettavisen
Nyheter fra hele landet

Liker 38 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Rullende valglokale fikk inn 20 stemmer i timen 



Nettavisen
Nyheter fra hele landet
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I desember 2017 ble Keops resertifisert innen kvalitetssikringssystemet EQUASS 
Assurance. Slik EQUASS selv beskriver det er dette «et europeisk system for 
kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir 
tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene 
overfor brukere og andre samarbeidspartnere».  

Keops ble EQUASS-sertifisert første gang i 
2011, og denne resertifiseringen er den fjerde 
i rekken. Vi gjennomførte denne gangen etter 
ny såkalt 2018-standard, og var en av de første 
Arbeids- og inkluderingsbedrifter i Norge som 
ble godkjent etter denne versjonen. I korte 
trekk går prosessen ut på at en ekstern revisor 
kommer på besøk og gjennomgår alle deler av 
bedriftens virke i løpet av to dager. EQUASS 
Assurance legger til grunn at sertifiserte 
leverandører av velferdstjenester skal drive 
virksomheten i tråd med gitte kriterier under 
følgende 10 overordnede prinsipper:

1. Lederskap
2. Ansatte
3. Rettigheter
4. Etikk
5. Partnerskap 
6. Deltakelse 
7. Individfokus 
8. Helhetstanke 
9. Resultatfokus 
10. Kontinuerlig forbedring

For å sikre at bedriften holder et tilfredsstil-
lende kvalitetsnivå på sin tjenesteleveranse 
bruker revisor mye tid på å gå gjennom diverse 
påkrevd dokumentasjon. Alt fra overordnede 
rutinebeskrivelser og styringsdokumenter til 
handlingsplaner og rapporter på individnivå 
blir gjennomgått og vurdert. Videre skal revisor 
sikre at innholdet i dokumentasjonen er kjent 
og implementert i virksomheten. I løpet av de to 
sertifiseringsdagene har revisor samtaler med 
ansatte, deltakere, samarbeidspartnere, opp-
dragsgivere og ledelse, og fokus er å avdekke 
tjenesteleverandørens reelle kvalitetsnivå ut 
ifra gitte prinsipper. 

Keops bestod kvalitetstesten nok en gang, og 
nytt av 2018-versjonen er at vi nå er godkjent 
frem til utgangen av 2020 – altså i tre år. Det 
vil imidlertid være et årlig oppfølgingsmøte 
med revisor, hvor hovedfokus vil være på de 
forbedringspunktene som revisor pekte ut i 
revisjonen. 

På neste side har tatt med et utdrag av revisors 
såkalte «Closing remarks», fra sluttrapporten 
som fulgte etter revisjonen: 

EQUASS Assurance  
– et kvalitetsstempel



15ÅRSMELDING 2017

«Etter 2 dager ved Keops Kurs- og arbeidssenter KF sitter jeg tilbake med et 
overbevisende inntrykk av en svært god og målbevisst bedrift, med mye kompetanse, 
med en dedikert og kompetent ledelse og ansatte, og ikke minst med fornøyde deltakere 
og øvrige interesseparter. Alt i alt etterlater bedriften et solid inntrykk. 

Dette inntrykket er et resultat av dokumentgjennomgang, samtaler med mennesker 
i og rundt bedriften, samt observasjoner. Bedriftens styringsdokumentasjon er 
gjennomarbeidet, og vitner om bedriftens kompetanse og målbevissthet i forhold til 
formål og visjon. 

Oppsummert så fremstår bedriften som en svært god og kompetent bedrift, som nevnt 
innledningsvis, med gode resultater av sin tjenesteleveranse, og i samsvar med kravene i 
EQUASS 2018. Jeg anbefaler herved resertifisering av Keops Kurs- og arbeidssenter KF».

     EQUASS Assurance 2018
 

   has been awarded to

                                Keops Kurs- og arbeidssenter KF
           Norway

for the period from 31 December 2017 to 31 December 2020

In recognition of its proven Quality Assurance 

in the provision of social services

 

for the following services/departments:

AFT
Oppfølging

AMO (Salg og service)
KVP

 Kommuneservice (arbeid for sosialhjelp)
,Arbeidsrettet For- og ettervern (for rusmiddelavhengige) 

 Mr. Frits Wichers

President of the European Platform for Rehabilitation
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Kunsten å holde fokus
– betraktninger fra styret 2017

Keops KF har hatt et 2017 som har vært krevende, inspirerende og lærerikt. 
2017 har vist at å holde fokus på oppgaver og resultat har vært viktig og nødvendig.

2017 har vært det første året hvor hele 
organisasjonen har vært samlet under ett tak. 
Det har gitt de gevinster og synergier som vi 
håpet på – lagånd og tilgjengelighet til ledelse 
og kollegaer har vært med på å skape gode 
resultater og fornøyde ansatte. 

 Å holde fokus på økonomi og økonomistyring 
har vært viktig første år i nye omgivelser, 
fordi de økonomiske utfordringene nå er mer 
krevende enn tidligere. Men igjen har Keops 
holdt fokus på god styring av økonomien slik at 
ønskede resultater er oppnådd.

Konkurranseutsetting og formidlingskrav 
preger «livet» til Arbeid- og inkluderings-
bedrifter. Anbud må skrives parallelt med å 
sikre gode formidlingstall. Keops klarer å ha 
fokus på begge deler. Samtidig som de har 
levert gode anbud har de samtidig levert gode 
formidlingsresultater i alle tiltak. 

Keops har i 2017 vært med i noen 
konkurranseutsatte anbudsrunder, og 
tankeprosessene rundt denne type jobbing 
bidrar til å utvikle og forankre det faglige 
ståsted som løsningsmodellene er fundert 
på.  Keops understreker igjen sin tenkning 
rundt at utfordringer skaper entusiasme og 
at organisasjonen hele tiden har fokus på 
forbedring.

Gjennom dette året har Keops også hatt et 
fokus på kvalitet og kompetanseutvikling i 
organisasjonen. Keops har vært synlig på flere 
arenaer gjennom året dette fordi de leverer 
tjenester som er preget av kvalitet som igjen 
skaper fornøyde deltakere.

Keops har også vært gjennom en Equass 
resertifisering for å holde fokus på kvalitet og 
dokumentasjon.  
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Keops har i 2017 også driftet asylmottak for enslige 
mindreårige asylsøkere for Porsgrunn kommune. En 
lærerikt og krevende oppgave med mye rapportering 
til UDI. Selv om dette ikke er en av kjerneoppgavene til 
Keops KF så har de levert godt arbeid og har hatt fokus 
på trygghet og tilfredshet for alle parter som har hatt en 
rolle her.

Dette tiltaket blei avsluttet ved årsskifte så nå er det all 
den kunnskapen som er erfart gjennom dette arbeidet 
som bæres videre.

 Styret er imponert over organisasjonens evne til å 
holde fokus og jobbe systematisk med å levere de beste 
formidlingsresulatetene både i statlige og kommunale 
tiltak.

Ja, ansatte i Keops KF kan kunsten å holde fokus – det 
viser de gjennom gode resultater på alle nivå.

Styret takker dere for solid innsats i 2017 - og vi gleder 
oss til å holde fokus sammen med dere i 2018.

Hege Holmern 

Styreleder

Jan Løkling 

Nestleder

Mette Nord

Petter Jørgensen

Tone Berge Hansen
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Keops bidrar på flere 
arenaer i egen kommune

Som et kommunalt foretak i Porsgrunn kommune ser Keops det som viktig og menings-
fullt å kunne bidra på en positiv måte i Porsgrunnsamfunnet. Gjennom de ulike arbeids-
treningsarenaene våre har det latt seg gjøre å tilføre kommunen flere praktiske 
tjenester og ytelser.

1. Gjenbruksbutikken
Keops drifter Gjenbruksbutikken i tett 
samarbeid med det lokale avfallsdeponiet 
(Pasadalen). Gjenbrukskontainerne der 
sørger for et godt varelager til vår butikk. 
Butikken har fått nye og mer egnede lokaler i 
forbindelse med flytting til sentrum, noe som 
kommer både deltakere og kunder til gode. 
Butikken er nå mer tilgjengelig for publikum, 
og med økt kundetilstrømming øker også 
verdien som arbeidstreningsarena. Driften og 
arbeidsoppgavene er mer tilsvarende andre 
ordinære butikker og kompetansen man 
opparbeider seg her kan direkte overføres 
til andre salg- og serviceinstitusjoner. 
Gjenbruksbutikken er også en god 
opplæringsarena med tanke på transport- og 
logistikkfaget. Varer skal hentes og kjøres ut til 
og fra kunder. Gjenbruksbutikken tilbyr et godt 
utvalg av møbler og utstyr til en pris som alle, 
uansett inntekt, skal kunne håndtere. 

2. Møblering av flyktningeboliger
Varelageret i Gjenbruksbutikken muliggjør at 
Keops gjennom flere år har kunnet møblere 
alle nye flyktningeboliger i Porsgrunn 
kommune. I tillegg til å møblere med varer 
fra Gjenbruksbutikken, produserer vi også 
tilpassede senger og andre møbler til boligene 
– ut ifra de ankomnes behov. Dette gjøres på 
Miljøverkstedet – Keops sitt snekkerverksted. 

3. Søppeltømming/rydding av 
sentrumsgatene i Porsgrunn

Keops har ansvar for søppeltømming av 
de bynære offentlige søppeldunkene. 
Dette utføres hele året og er nok en god 
arbeidstreningsarena med tanke på transport 
og logistikk.  Keops har også i samarbeid med 
kommunalteknikk ansvar for å holde gatene i 
Porsgrunn sentrum rene for søppel. 

4. Diverse oppdrag på bestilling
Keops har i løpet av 2017 påtatt seg ulike 
praktiske oppdrag for kommunen. Vi har bl.a. 
ryddet og tømt flere kommunale leiligheter, 
bistått hjemmetjenesten med flyttehjelp og da 
Sommertoget kom til Porsgrunn bidro Keops 
med både rigging, servering og bemanning. 

5. Utlånssentralen
På vegne av kommunen drifter Keops 
Utlånssentralen i Porsgrunn. Her tilbys 
gratis leie av utstyr til ulike vinteraktiviteter 
– primært til de av kommunens innbyggere 
som ikke har økonomiske forutsetninger til 
å skaffe til veie slikt utstyr selv. Sentralen 
betjenes fra 1. november til siste 
helgen etter påske og har åpent to 
ettermiddager i uka. Dette utgjør 
også en fin arbeidstreningsarena 
for våre deltakere. Etter at 
sentralen ble flyttet til våre 
lokaler i Jernbanegata, har 
lånefrekvensen nådd  
nye rekorder i 2017. 
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KEOPS Kurs-og arbeidssenter KF
Jernbanegata 15, 3916 Porsgrunn
www.keopsporsgrunn.no
keops@porsgrunnkommune.no

KEOPS skal være ledende i 
å skape og levere tjenester 
som fremmer yrkesrettet 
aktivitet for alle. 


