
Jubileumsberetning



 Mennesket i fokus ......................................................................

Om Rosenvik ...............................................................................

Formål.......................................................................................

Visjon.........................................................................................

Verdier.......................................................................................

Rosenviks historie........................................................................

Etableringen..............................................................................

Avdelinger og strukturelle endringer........................................

Orkanger................................................................................

Oppdal....................................................................................

Meldal....................................................................................

Hemne....................................................................................

Bedriftens ledelse.....................................................................

Utviklingen i tall.........................................................................

Rosenvik i dag..............................................................................

Tiltaksarrangør..........................................................................

Virksomhetsområder og arbeidsarenaer.................................

Rosenvik Arbeidsliv...................................................................

Rosenvik - en vital og livskraftig 50-åring!..................................

3

4

4

4

4

5

5

6

6

7

7

7

7

8

8

8

9

10

10

Innholdsfortegnelse



Mennesket i fokus

Siden Rosenvik ble etablert i 1962, har selskapet gjennomgått en rivende utvikling.
I løpet av alle disse årene har Rosenvik blitt godt forankret som en betydelig
hjørnesteins- og samfunnsbedrift i lokalsamfunnet. Rosenvik er en av 5 attførings-
bedrifter i Sør-Trøndelag, og som den eneste attføringsbedriften i Orkdalsregionen
tilbyr vi et bredt spekter av tjenester til NAV, omkringliggende kommuner og
næringslivet.

Hvorfor vi er her, vårt formål og vår samfunnsverdi er godt forankret i hele 
organisasjonen. Alle ansatte gjør en viktig jobb hvor mennesket er i fokus, ikke profitt. I løpet av 50 år er det 
gjennom Rosenvik et betydelig antall mennesker som har mottatt tilbud om avklaring, kvalifisering og veiledning 
tilbake til arbeidslivet i en periode i livet hvor det har vært behov for endring. Behovene har vært, og er, for kortere 
eller lengre perioder – og noen har også tilbud om varige tilrettelagte arbeidsplasser hos oss. Vi vet at det svært 
ofte er tilfeldigheter som avgjør hvem og når man kan få behov for veiledning i slike endringsprosesser.

Det er enkeltmennesket som er i fokus i det arbeidet vi gjør. Å bidra til at den enkelte skal kunne kjenne på
mestringsfølelser, kompetanseopplevelser og bli tatt på alvor er viktig i en slik endringsprosess. Vi vet alle hva det 
betyr for oss å bli sett, og få muligheten til å bidra i samfunnet der vi kan. Å være hovedaktør i eget liv, ta egne valg 
– det er enkeltmennesket som har best forutsetning for å stake ut riktig kurs til et liv med god livskvalitet.
 
Vi samarbeider tett med NAV, både de lokale NAV-kontorene og NAV Sør-Trøndelag, i det arbeidet vi gjør. Dette 
er et godt og konstruktivt samarbeid, hvor vi har et felles mål om å bidra til at flere skal kunne ta del i arbeidslivet. 
Vi er på mange måter NAV sin forlengede arm, og vi arbeider kontinuerlig for å være en god tjenesteleverandør og 
til enhver tid møte de behov som er i samfunnet. Rosenvik har også et stadig tettere samarbeid med lokalt 
næringsliv,  noe som er viktig for å kunne lykkes med formidling. Vi opplever at stadig flere bedrifter ser verdien 
av et slikt samarbeid, både gjennom å tilby arbeidstrening og få oppfølging fra oss ved eventuell ansettelse, men 
ikke minst har mange en stadig større bevissthet rundt det samfunnsansvar man tar gjennom å tilby noen en
jobbmulighet.

Vi er, og skal være, en solid og trygg arbeidsgiver og samarbeidspartner for NAV og næringslivet. Det betyr at også 
vi skal drive økonomisk godt etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og dette er til tider meget utfordrende i ikke 
bare ett, men flere uforutsigbare markeder. Rosenvik har imidlertid gjennom mange år med ansvarlig drift, skapt 
et solid fundament for det videre arbeidet.

Det som kjennetegner Rosenvik, er endringsvilje og ønske om kontinuerlig forbedring av alle tjenester og
produkter - og engasjement! Vi ønsker å utvikle oss i takt med samfunnet og behovene rundt oss – og gjerne være i 
forkant. Sist, men slett ikke minst - Rosenvik er ikke Rosenvik uten alle kompetente, dedikerte, engasjerte og lojale 
medarbeidere – vi gleder oss til fortsettelsen!

Sidsel Rian
Daglig leder
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Om Rosenvik

Rosenvik er en av 5 attføringsbedrifter i Sør-Trøndelag, og den eneste i vår region. Rosenvik har et bredt tilbud 
gjennom mange ulike tiltak og kurs, hvor mennesket er i fokus.

Rosenvik tilbyr intern arbeidstrening ved flere ulike arenaer, men også ekstern arbeidstrening gjennom et 
betydelig samarbeid med lokalt næringsliv.

Rosenvik har medarbeidere med høy og bred kompetanse, som har lang erfaring med å veilede i endringsprosess-
er.

Rosenvik tilbyr avklaring og kompetanseheving, og formidling til arbeid er hovedmålet.

Formål

Gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet har Rosenvik som formål å skape grunnlag for avklaring, 
kvalifisering og formidling av arbeidssøkere til arbeidslivet.  Selskapet skal også gi tilbud om varige arbeidsplasser 
til egnet målgruppe.

Visjon

Rosenvik skal være en levende arena som fremmer egenart, miljø og helse. 

Vi har fokus på menneskers egenart, og dette er viktig i alt framtidig arbeid. Miljøet står i sentrum, gjennom 
kontinuerlig fokus på godt og trygt arbeidsmiljø og som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Hele mennesket er viktig 
for å lykkes i endringsprosesser – å ivareta seg selv og egen helse er viktige suksesskriterier.

Alle ansatte bidrar på veien mot visjonen, og sørger for at den er retningsgivende i vårt daglige arbeid. I forankring 
av visjon skal det være fokus på våre fire kjerneverdier.

Verdier

Rosenvik AS har Levende, Ansvarlig, Likeverd og Tæl som sine verdiord, dette er bedriftens rettesnor.

Levende
Rosenvik skal være en pulserende arena, hvor arbeidsglede, begeistring, entusiasme og engasjement råder.

Ansvarlig
Rosenvik skal kjennetegnes som en profesjonell aktør, hvor forutsigbarhet, lojalitet og seriøsitet er fremtredende. 
Rosenvik skal være tydelig og ærlig i sin kommunikasjon.

Likeverd
Rosenvik er inkluderende gjennom ansattes nærvær. Vi skal vise omtanke, aksept, ydmykhet og interesse.

Tæl
Rosenvik skal vise tæl gjennom sitt engasjement, sin integritet og utholdenhet, sin løsningsorientering og gjennom 
hele organisasjonens ønske/vilje om å ta små og store skritt sammen.
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Rosenviks historie

Etableringen

Rosenvik AS ble stiftet 29. september 1962.

Pådrivere og initiativtakere til å få etablert en vernet bedrift på Orkanger, for å øke mulighetene for sysselsetting av 
yrkesvalghemmede og mindre arbeidsføre, var Sigurd Olsen, som representant for Orkdal lag av LHL, og
trygdesjef i Orkanger kommune, Jostein Mælen. Disse utførte det grunnleggende arbeidet for å få dette til og
fremmet saken for Orkanger kommune i samarbeid med kontorsjef Kolbjørn Larsen. Kommunen medvirket til at 
det ble satt ned et arbeidsutvalg som arbeidet videre med saken.

Stiftelsesmøtet fant sted i Orkanger Samfunnshus etter forarbeid av arbeidsutvalg hvor daværende kontorsjef i
Orkanger Kommune, Kolbjørn Larsen, var formann og trygdesjef Jostein Mælen var sekretær.

Iflg. Stiftelsesprotokollen var følgende representert på stiftelsesmøtet 29.09.1962:

 Orkanger Kommune v/kontorsjef Kolbjørn Larsen
 Orkland Kommune v/ordfører John Vormdal
 Orkdal Kommune v/ordfører Nils Jerpstad
 T.H.O.`s syforening Orkanger v/fru Janne Karlsen
 Norsk Folkehjelp Trøndelag distriktslag v/Arthur Granhaug
 Orkanger Røde Kors Hjelpekorps v/laborant Gunnar Saltnes
 Orkanger Handelstandsforening v/boktrykker Kaare Grytting
 Orkanger Handverkerforening v/rørlegger Kristen Solligård
 LHL Trøndelag Fylkeslag v/Ola Thingstad
 Ragnar Strøms Minnefond v/Rolf Lund Olsen
 A/S Kaare Grytting v/boktrykker Kaare Grytting
 Orkanger lag av LHL v/Sigurd Olsen

Engasjementet for å få etablert en vernet bedrift på Orkanger var stor. I tillegg til de som møtte på stiftelsesmøtet så 
hadde Orkla Grube AB og Geitastrand Kommune gitt forhåndstilsagn om tegning av aksjer.
Under stiftelsesmøtet fikk selskapet navnet Orkdal Produkter AS og selskapets forretningskontor ble fastlagt til 
Orkanger.

Selskapets formålsparagraf fikk slik ordlyd: Orkdal Produkter A/S har til formål å drive fabrikasjon, omsetning og 
annen virksomhet som kan øke muligheten for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre.

Senere viste det seg at det navnet som var valgt på selskapet kom i kollisjon med et navn på et selskap innenfor 
Orkla Grube AB konsernet og etter anmodning fra Orkla Grube AB ble navneendring tatt opp til behandling på 
ordinær generalforsamling i selskapet 29. mars 1963. Navnet ble da endret til Aktieselskapet Rosenvik-Produkter. 
Når navnet Rosenvik ble valgt så skyldes det at plassen der selskapet hadde fått tildelt tomt for å bygge industribygg 
på bar dette navnet. Aktieselskapet Rosenvik-Produkter ble etter hvert noe tungvint og vanskelig å kommunisere. 
På generalforsamling den 21. juni 2000 ble derfor navneendring på ny tatt opp til behandling og selskapets navn 
ble nå endret til Rosenvik AS.
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Selskapets aksjekapital ble på stiftelsesmøtet fastsatt til Kr. 50.000,00, 200 aksjer à Kr. 250,00 og følgende 
aksjetegning fant sted:

 Orkla Grube AB    40 aksjer Kr. 10 000 20,00%
 Orkanger Kommune    33 aksjer Kr.   8 250 16,50%
 Orkdal Kommune    33 aksjer Kr.   8 250 16,50%
 Ragnar Strøms Minnefond   32 aksjer Kr.   8 000 16,00%
 Orkland Kommune    22 aksjer Kr.   5 500 11,00%
 Geitastrand Kommune   15 aksjer Kr.   3 750   7,50%
 Norsk Folkehjelp Trøndelag Distriktslag   4 aksjer Kr.   1 000   2,00%
 LK.H.L. Trøndelag Fylkeslag     4 aksjer Kr.   1 000   2,00%
 T.H.O.`syforening Orkanger     4 aksjer Kr.   1 000   2,00%
 A/S Kaare Grytting      4 aksjer Kr.   1 000   2,00%
 Orkanger lag av LHL      4 aksjer Kr.   1 000   2,00%
 Orkanger Handelsstandsforening    2 aksjer Kr.      500   1,00%
 Orkanger Håndverkerforening    2 aksjer Kr.      500   1,00%
 Orkanger Røde Kors Hjelpekorps    1 aksje Kr.      250   0,50%

Selskapets aksjekapital er senere blitt utvidet to ganger. Første gang i 1965 da den ble utvidet med kr 46 250, 185 
aksjer á kr 250, til kr 96 250. I 1985 ble den utvidet med ytterligere kr 1 206 750, 4 827 aksjer á kr 250, til 
kr 1 303 000 fordelt på 5 212 aksjer á kr 250.

Aksjonærregisteret har gjennom årene endret seg ved nytegninger, kommunesammenslåing og overdragelser. Fra 
juni 1985 til mai 1989 var også Sør-Trøndelag Fylkeskommune aksjonær i selskapet. Fylkeskommunen eide 400 
aksjer som de i 1989 overdro til Oppdal Kommune.  Gjennom fusjon med Meldal ASVO i 2009, ble aksjekapitalen 
utvidet med 53 aksjer á kr 250.

Pr. 31.12.2011 var 5 205 av selskapets aksjer fordelt på 25 aksjonærer og selskapet selv eide 60 aksjer, til sammen 
5 265 aksjer. De største aksjonærene er kommuner, institusjoner og lag og foreninger, men det er også 4 private 
aksjonærer som har/har hatt nær tilknytning til bedriften.

Følgende enkelt aksjonærer eier hver mer enn 5 % av aksjene: Orkdal Kommune 41,73 %, Oppdal kommune 
30,43 %, Meldal kommune 11,57 % og Skaun kommune 7,67 %. Til sammen eier disse 4 kommunene 91,40 %, 
mens de resterende deler på 8,60 %.
I 1970 ble det heleide datterselskap A/S Rosenvik-Hybelbygg stiftet, og i løpet av 70-tallet ble det oppført to 
hybelhus med hybler som skulle leies ut til personer på tiltak. Selskapet ble solgt til Orkdal kommune i 2011.

Avdelinger og strukturelle endringer

Orkanger
Rosenvik’s hovedkontor ligger på Orkanger i egne lokaler. Første byggetrinn stod ferdig i september 1963 og 
selskapet kom i drift samme periode. Lokalene ble senere påbygd i 1970, 1980, 1981 og 2004. Ved oppstarten av 
selskapet var det plastsveising (mykplast) som var produksjonen, og i tillegg ble det etter hvert en betydelig 
permproduksjon. Dette utgjør en betydelig del av produktsegmentet i vår profileringsproduksjon også i dag. 
Rosenvik har stolte tradisjoner som et av landets ledende nisjeleverandører av profileringsmateriell, og 
kundetilpassede løsninger til profesjonelle aktører i hele landet innenfor grafisk, reklame og trykkeribransje er 
spesialiteten. Profileringsproduksjonen har vært, og er fortsatt, en betydelig og viktig arena for arbeidstrening og 
tilrettelagte arbeidsplasser. De siste årene har Rosenvik etablert flere virksomhetsområder for å kunne ha et bredere 
tilbud som praksisplasser og varige tilrettelagte arbeidsplasser, som kantine/ catering, butikk og 
adminitrative oppgaver.
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Oppdal
I 1975 ble det etablert en avdeling på Oppdal, og Oppdal kommune ble registrert som aksjonærer i selskapet. I 
starten holdt avdelingen til i Oppdalshallen, men i 1979 inngikk Rosenvik leiekontrakt med Oppdal kommune for 
leie av et nytt oppført industribygg på industriområdet på Oppdal. 

Produksjonen på Oppdal har variert gjennom tidene. Plastregncape for bunader, plastrengkapper og omslag i 
plast for sykler og rullestoler, var hovedproduktene i Oppdalshallen. Ved innflytting i nytt industribygg ble pro-
duksjon av Polylein permer overført til Oppdal. Senere ble produksjonsspekteret utvidet med en belgmaskin for 
produksjon av belger til hjemmearkiv. Denne produksjonen ble etter hvert avviklet og i stedet ble det anskaffet ut-
styr for produksjon av spiraliserte produkter. Produksjon av fotokartong var også en viktig aktivitet over noen år. 

Etter hvert ble avdelingen på Oppdal stadig mindre benyttet som arena for avklaring og kvalifisering, og 
avdelingen ble en rein produksjonsenhet som sysselsatte noen få personer på langvarige tiltak. Avstanden til 
administrasjon og veilederteam på Orkanger vanskeliggjorde også arbeidet, og det ble besluttet å avvikle 
avdelingen. Alt produksjonsutstyr ble flyttet til Orkanger og avdelingen på Oppdal ble nedlagt i 2008.

Meldal
I 1982 ble det etablert en avdeling på Løkken Verk i Meldal for deltakere med behov for varige tilrettelagte arbeid-
splasser. Det var det gamle gruvebadet på Bjørnli som ble ombygd og istandsatt som lokaler. Produksjonen ved 
avdelingen har variert gjennom tidene – fra hengemapper og plastartikler til stoffprøver/industrisøm. Etter hvert 
ble det også startet en uteavdeling som tok på ulike oppdrag i Meldal.
Etter ønske fra felles eier Meldal kommune, fusjonerte Rosenvik AS med Meldal ASVO AS i 2009. Etter fusjonen 
hadde bedriften i en periode til sammen 4 ulike lokasjoner i Meldal. Rosenvik gikk i 2008 inn som aksjonær i 
Meldal Næringssenter AS, som oppførte ett nytt næringsbygg på Jordhus, Løkken Verk. Rosenvik AS leier i dag 
lokaler av Meldal Næringssenter AS, sammen med Rupro AS og Simpro AS. Innflyttingen i nye lokaler startet i 
desember 2009, og bedriften har samlet alle sine avdelinger i Meldal på en plass.

Hemne
Rosenvik leier et kontor på Kyrksæterøra i Hemne, hvor en av tre tilretteleggere for Arbeid med Bistand er 
lokalisert. Kontoret i Hemne ble opprettet i 1998.

Bedriftens ledelse

Daglige ledere i Rosenvik AS gjennom tidene:

 Egil Olsen  01.06.1963 - 02.07.1993
 Oddvar Gjerstad 02.07.1993 - 01.06.1994 (konstituert)
 Kjell Krogstad  01.06.1994 - 15.03.2004
 Oddvar Gjerstad 15.03.2004 - 01.01.2005 (konstituert)
 Jon A. Svenningsen 01.01.2005  - 31.05.2010
 Sidsel Rian  01.06.2010 -

Styreledere i Rosenvik AS gjennom tidene:

 Kolbjørn Larsen 29.09.1962 - 02.04.1964
 Sigurd Olsen  02.04.1964 - 28.08.1978 
 O. P. Blåsmo  28.08.1978 - 14.05.1979
 Odd Asphjell  14.05.1979 - 25.06.1987
 Jon N. Almli  25.06.1987 - 24.06.1993
 Nils Kvernmo  24.06.1993 - 14.06.2006
 Ove Snuruås  14.06.2006 - 7



Utviklingen i tall

Utviklingen de siste årene for omsetning fordelt på attføringstjenester og øvrige tjenester/produksjon,
antall ansatte og antall deltakere (rammer og anbud).

   2003  2005  2007  2009  2011
Total omsetning 26,1 mill 27,8 mill 28,9 mill 31,9 mill 33,4 mill
Omsetning attf.tj. 12,7 mill 13,3 mill 13,4 mill 17,5 mill 20,7 mill
Øvrig omsetning 13,4 mill 14,5 mill 15,5 mill 14,4 mill 12,7 mill
Antall ansatte  20  23  25  34  32
Antall deltakere 100  95  98  160  155

I 2011 utgjorde omsetning attføringstjenester 62 % av total omsetning mot 49 % i 2003. Antall deltaker vil si totale 
rammer pr år.

Rosenvik i dag

I dag er Rosenvik en moderne attføringsbedrift hvor formidling til arbeid er målet, og ulike produksjoner og 
tjenester er middelet. I tillegg tilbyr vi varige tilrettelagte arbeidsplasser ved disse arbeidsarenaene.

Vi er proaktive med tanke på stadig å utvikle nye tjenester, og er aktive når det gjelder anbud til NAV samt ut-
vikling av prosjekter. Det å kunne levere tjenester innenfor hele tiltaksstrukturen, i tillegg til ulike 
arbeidsmarkedsopplærings-kurs (AMO), mener vi er viktig for å kunne være en best mulig aktør i lokalsamfunnet.

Rosenvik er også en leverandør av andre typer kurs til næringslivet og private, som datakurs og ulike industrikurs. 
Dette i tillegg til de produkter og tjenester vi leverer gjennom våre arbeidsarenaer.

Pr. 31.12.2011 var 32 personer ordinært ansatt i Rosenvik. Samlet er i gjennomsnitt 180 – 200 personer tilknyttet 
Rosenvik, som ordinært ansatt eller på ulike attføringstiltak.

Miljø er viktig for Rosenvik, både arbeidsmiljø og det ytre miljø. Det siste året har vi hatt ekstra fokus på miljø 
internt i organisasjonen, og dette har bl.a. resultert i at Rosenvik sertifiseres som Miljøfyrtårnbedrift i 2012. 

Tiltaksarrangør

I 2009 ble Rosenvik re-godkjent som tiltaksarrangør for 6 nye år. Godkjenningsprosessen ble gjennomført av NAV 
Sør-Trøndelag, og dette er en grundig gjennomgang av økonomi, kompetanse og drift for øvrig. Ett av kravene 
i godkjenningen er at man skal ha et kvalitetssystem for attføringstjenestene. Rosenvik sertifiserte seg i henhold 
til kvalitetssystemet Equass (European Quality in Social Services) i oktober 2010, og re-sertifiseres høsten 2012. 
Equass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.
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Virksomhetsområder og arbeidsarenaer

Rosenvik er i dag organisert gjennom ulike virksomhetsområder, hvor det tilbys arbeidstrening og varige 
arbeidsplasser ved de fleste arenaer. 

Hoved-logo som benyttes av administrasjon og ledelse. 
Arbeidsarena for merkantile fag. 

Produksjon av profileringsmateriell (permer, musmatter, 
omslag, menyer etc.) Lokalisert på Orkanger, 
arbeidsarena.

Veilederteam med det faglige ansvaret og den daglige 
oppfølgingen av deltakere, kontakt NAV og næringsliv.

Vedlikeholdsoppdrag og vaktmestertjenester for 
næringsliv og private. Lokalisert på Orkanger, 
arbeidsarena.

Kursavdeling som tilbyr AMO-kurs, samt øvrige kurs til 
næringsliv og private. 

Produksjon av tre- og sømprodukter (lokk-stoler, 
utemøbler, interiør-søm etc), samt noe vedproduksjon. 
Lokalisert på Løkken Verk, arbeidsarena.

Drift av intern kantine og leverandør av kantinetjenester 
og catering til næringsliv og private. Lokalisert på 
Orkanger, arbeidsarena.

Leverandør av lager og logistikk. Lokalisert på Løkken 
Verk og Orkanger, arbeidsarena.
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Rosenvik Arbeidsliv 

Rosenvik Arbeidsliv består av veilederteam som har det faglige ansvaret og den kontinuerlige oppfølgingen av 
deltakere og kontakt med NAV og næringslivet. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med øvrig administrasjon og 
arbeidsarenaer. De deltakere som har intern arbeidstrening har også daglig oppfølging fra arbeidsledere.

Rosenvik Arbeidsliv tilbyr en bred og innholdsrik meny av ulike tema som sammen med ulike kartleggingsverktøy 
bidrar til god kvalifisering og kompetanseheving. Rosenvik er også godkjent lærebedrift, og tilbyr lærlingeplasser 
innen industrimekanikk, kontorfag og som institusjonskokk.

Rosenvik Arbeidsliv har ansvar både for skjermede tiltak og anbudstiltak.  Veilederteamet har en bred og 
kompletterende kompetanse, som har en imponerende evne til å påvirke enkeltmennesker i retning jobb. Stadig 
mer av vårt arbeid er utadrettet, og dreier seg om relasjon og innsalg hos næringslivet, samt oppfølging av 
deltakere ekstern. I 2011 hadde mer enn 30 % av deltakere i enkelte tiltak ekstern arbeidspraksis hos lokalt 
næringsliv, og dette antallet vil øke i framtiden.

Rosenvik Arbeidsliv arrangerer i 2012 for første gang jobbmesse, hvor lokale NAV og bedrifter deltar. Dette er 
en flott formidlingsarena hvor arbeidsgivere og arbeidstakere kan presentere seg og knytte kontakter. I tillegg vil 
Rosenvik inngå avtale med NHO om å delta i satsningen «Ringer i vannet», hvor vi vil arbeide for å inngå avtaler 
som rekrutteringspartner for næringslivet.

Rosenvik - en vital og livskraftig 50-åring!

Siden Rosenvik ble etablert i 1962, har selskapet gjennomgått en rivende utvikling som har ledet fram til den 
hjørnesteins- og samfunnsbedriften vi ser i dag. Evnen til å tilpasse seg, å være endringsvillig, har vært en 
forutsetning for et langt liv. Bedriftens oppgave også framover, er å være best mulig rustet til å levere tjenester i 
henhold til den samfunnsoppgaven vi er satt til å ivareta.

Bedrifter som Rosenvik – tiltaksarrangører – sin eksistens, er et stadig tilbakevendende tema og meningene er 
mange. Det vi vet, er at bransjen gjennom mange år har opparbeidet seg en god og bred kompetanse til å løse de 
oppgavene vi er satt til. Og det er ingen tvil om at de siste års krav til kvalitetssystem for å kunne bli godkjent som 
tiltaksarrangør, har styrket oss og bidratt til at vi har blitt bedre tjenesteleverandører. Det er nå også et større fokus 
på resultatene av det arbeidet som gjøres i bransjen, gjennom en omfattende benchmarking.

Vi ønsker fortsatt endringer for bransjen vår, hvor individets behov må stå mer i fokus. I dag er en til dels 
kompleks og rigid tiltaksstruktur til hinder for dette. Tiltaksplasser er et knapphetsgode, og det vil det være også i 
framtiden. All erfaringer viser at jo lengre en person står utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere og lengre tid tar det 
for denne personen å komme tilbake. Målet må i alle fall være at når man først har startet et attføringsløp, så kan 
dette fullføres uten ventetid mellom ulike tiltak.

Godt omdømme er viktig for å lykkes i jobben vår i samarbeidet med NAV, kommuner og øvrig næringsliv. Å vise 
ansvarlighet, likeverd og tæl – både i ord og handling – bidrar til gode resultater.

Mestring og arbeidsaktivitet bidrar til økt livskvalitet. Næringslivet i Norge mangler arbeidskraft og det er en stor 
gevinst for alle parter når flere mennesker inkluderes i arbeidslivet. Rosenvik vil fortsette å arbeide for at stadig 
flere skal få jobbtilbud, i tett samarbeid med næringslivet!
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