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Bærekraft i Rosenvik 
 

FNs bærekraftsmål 
 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Målene består av 17 mål og 169 delmål, og disse skal fungere som en 
felles retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 
 

 
 
 
 

Hvordan jobber vi med bærekraft i Rosenvik? 
 

Innfrielse av bærekraftmålene er i høy grad politisk betinget – både på hoved- og delmålnivå. For 
Rosenvik har det vært viktig å identifisere hva vi kan gjøre for å underbygge de ulike hoved- og 
delmålene. Vi erkjenner at for at FNs bærekraftmål skal kunne innfris, må alle bidra. Vi mener også at 
det er hensiktsmessig å se på hvordan man best kan bidra, ut ifra egen virksomhets art. Rosenvik har 
derfor tatt utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag i utvelgelsen av hvilke bærekraftmål det er mest 
naturlig for oss å ha hovedfokus på.  
 
Et av hovedprinsippene i bærekraftmålene er at ingen skal utelates – og de mest sårbare 
menneskene må derfor prioriteres. Dette gjelder for eksempel mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk. Dette samsvarer godt 
med vårt samfunnsoppdrag – der vi gjennom systematisk arbeid med arbeidsinkludering bidrar til 
den enkeltes varige arbeidstilknytning, økonomiske uavhengighet, helse og livskvalitet – og bidrar til 
å redusere ulikhetene i samfunnet vårt.  
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Vi konsentrerer vårt arbeid på følgende bærekraftsmål: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De utvalgte bærekraftmålene samsvarer godt med samfunnsoppdraget vårt, som er å sørge for at 
flere inkluderes i arbeid – og hindre og redusere utenforskap. Økt arbeidsinkludering har svært stor 
betydning for enkeltmennesket og for samfunnet.  
  

- Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

- Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme    
muligheter for livslang læring for alle 

- Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk 
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle 

- Redusere ulikhet i og mellom land 

-For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke 
partnerskap 
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Den enkelte oppnår: 
- økonomisk uavhengighet 
- sosialt fellesskap, nettverk og status 
- læring og mulighet for utdanning 
- følelse av likeverd 
- bedre fysisk og psykisk helse 
- bedre livskvalitet 

Samfunnet oppnår: 
- flere som bidrar til fellesskapet 
- styrket velferd 
- styrket folkehelse 
- reduserte utgifter 

 
Dimensjonene i bærekraftig utvikling 

 
 

- Når vi snakker om den miljømessige dimensjonen av bærekraftig utvikling, handler det om å 
ta vare på naturen og klimaet.  

- Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk 
trygghet for alle. 

- Den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et 
godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. 

Dimensjonene overlapper hverandre, og i spennet mellom disse finner vi betydning for den enkelte 
og samfunn som utholdelig, rettferdig, levedyktig og bærekraftig. 

Miljøfyrtårn 
Rosenvik er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift – hvilket forplikter oss til å arbeide systematisk med 
forbedring av arbeidsmiljø, avfallshåndtering, utslipp, energibruk, innkjøp og transport.  
Vår erfaring er at vi gjennom dette arbeidet over tid har oppnådd betydelige gevinster på alle 
områdene, og i tillegg oppnår større bevissthet og engasjement – både som organisasjon og 
enkeltmennesker – omkring tiltak vi fortløpende iverksetter for å forbedre oss ytterligere: 
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- Når firmabiler skal byttes ut, blir disse fortrinnsvis erstattet med elbiler 
- I Bydelskaféen har engangsartikler i plast blitt erstattet av mer miljøvennlig materiale, som 

bambus 
- Vi har anskaffet sykler til ansattes møter og kundeoppfølging i nærområdet 
- Vegger i de eldste lokalene har blitt etterisolert, og gamle vinduer byttet ut 
- Varmepumper har erstattet eldre, mer ineffektiv oppvarming 
- Vi har gått over til et sikkert, digitalt arkivsystem – som reduserer papirbruken betraktelig 
- Vi har etablert gjenvinningsstasjoner i bedriften, og vil fortløpende etablere flere – og slik 

øke graden av kildesortering, og redusere behovet for avfallsposer, i og med at papirkurver 
på kontorene blir avviklet 

 
Som ledd i vår Miljøfyrtårn-sertifisering, utarbeider vi hvert år en klima- og miljørapport – som viser 
de konkrete målingene innenfor kategoriene, samt iverksatte og planlagte tiltak. 
 
 
Andre konkrete bærekraftsatsninger i Rosenvik: 
 

- Mikrogrønt fra Rosenvik: Med etableringen av eget mikrogartneri, bidrar vi til tilgangen til 
mat som er produsert i nærheten av forbruker. Dette fører til mindre transport, i tillegg til at 
dyrkingen utføres helt uten bruk av sprøytemidler, og ikke legger beslag på areal som kan 
brukes til annen dyrking - da den foregår innendørs.  

- Brukte bøker via Bookis: Vi har eget utsalg av brukte bøker via nettbokhandelen Bookis, som 
er den eneste norske bokhandelen som gir deg mulighet til både å kjøpe og selge brukte 
bøker.  

- Rosenvik Gjenbruk: Vi får tilgang til en god del brukte møbler, pyntegjenstander og 
nyttegjenstander som ellers ville blitt kastet. Disse får nytt liv via vår nettbutikk på FINN. 

- Kildesortering av hvitevarer: Kasserte hvitevarer inneholder en rekke materialer som kan 
gjenvinnes. Vi demonterer og kildesorterer disse på oppdrag fra forhandlere.  

- Dekkdemontering: På oppdrag fra Stena Recycling på Orkanger, demonterer vi gamle bilhjul, 
og sorterer disse i gummi, stål og aluminium. Slik bidrar vi til mindre transport, da disse ellers 
ville måtte fraktes over lengre avstander for å få utført den samme oppgaven. 

- Avkapp fra treindustrien: Rosenvik Håndverk har tilhold på Storås, der vi har nærhet til mye 
annen trebearbeidende industri. Fra våre samarbeidspartnere mottar vi store mengder 
avkapp, som vi bearbeider og formidler videre til forbrukere som opptenningsved. 

- Fjøla fra Storås: I samarbeid med Foss Plater, bearbeider vi avkapp fra 
benkeplateproduksjonen deres, og bearbeider dette til skjærefjøler av høy kvalitet.  
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Selskapsstruktur 
     

Rosenvik Holding AS 

Rosenvik AS 
100% eierandel 

Rosenvik Eiendom AS 
100% eierandel 

Aksjefordeling Rosenvik Holding AS 
(pr 31.12.2020) 
 
Orkland kommune    55,69 % 
Oppdal kommune     31,21 % 
Skaun kommune         7,87 % 
Orkla Sparebank         1,95 % 
L.H.L. v/Ragnar Strøm’s minnefond    1,48 % 
Rennebu kommune      1,17 % 
Orkdal lag av LHL       0,55 % 
Tore Gjerstad        0,08 % 

Grønørveien AS 
20% eierandel 

Rosenvik Kompetanse AS 
100% eierandel 

Navigator Kompetanse AS 
25% eierandel 
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Rosenvik Holding AS 
Rosenvik Holding AS ble etablert i november 2018, med forretningskontor i Orkdal kommune.  
 
Selskapet har som formål å eie aksjer i andre selskaper og sammenslutninger, samt det som naturlig 
står i forbindelse med dette. Selskapet skal også kunne yte bistand av regnskapsmessig og faglig 
karakter til andre selskaper i konsernet. 
 
Selskapet eier aksjer i følgende selskaper: 

- Rosenvik AS – 100% 
- Rosenvik Kompetanse AS – 100% 
- Rosenvik Eiendom AS – 100% (etablert 16.09.21) 
- Navigator Kompetanse AS – 25% 
- Grønørveien AS – 20% 

Økonomi: 
Rosenvik Holding AS har i 2021 levert administrative tjenester til Rosenvik AS og Navigator 
Kompetanse AS, i tillegg til å ha agenturet for Hertz Bilutleie i Orkdalsregionen. Total omsetning i 
2021 var på 2 659 704 hvorav konsernintern omsetning var på 2 405 060.  
 
Selskapet har i 2021 et overskudd før skatt på kr 86 270.  
 

Datterselskaper: 

Rosenvik Kompetanse AS   
Rosenvik Kompetanse AS ble stiftet 13.12.2018, og ble registrert i foretaksregisteret 11.01.2019. 
 
Selskapet har som formål å levere tjenester til offentlig og privat virksomhet innen NAVs 
anbudsutsatte tiltak, tjenestetilbud innen arbeidshelse og industrikursvirksomhet, samt andre 
produkter og tjenester som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan eie aksjer i andre 
selskaper. 
Gjennom Avklaringstjenesten ble hele 43 arbeidssøkere rekruttert til jobb og utdanning. 

Økonomi: 
Total omsetning i 2021 var på kr 5 447 567, hvorav tjenesteleveranse til NAV (Avklaring utgjorde 63% 
mens salg av industrikurs og andre kurs utgjorde 37%. 
 
Leveranse av Avklaring gjennomføres ved bruk av veiledere ansatt i Rosenvik Kompetanse AS i tillegg 
til noe innleie av veiledere fra Rosenvik AS.  
 
Salg av industrikurs gjennomføres i samarbeid med Trollheim AS som stiller med instruktører. 
Instruktørtimer og kostnader for kursmateriell faktureres fra Trollheim og ekstern «varekost» for 
disse kursene er på 69%. 
 
Selskapet kjøper også administrative tjenester fra Rosenvik AS – for 2021 utgjorde dette kr 82 500.  
 
Selskapet har i 2021 et resultat etter skatt på kr 263 489. 
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Rosenvik Eiendom AS 
Rosenvik Eiendom AS ble etablert 16.9.2021. Selskapet ble etablert for å overta eierskap, drift og 
vedlikehold av eiendommen Litjgårdsveien 33 fra Rosenvik AS. I forbindelse med godkjenning av 
Rosenvik AS som forhåndsgodkjent tiltaksarrangør hos NAV, var det et tydelig krav og prinsipp om at 
en tiltaksarrangør ikke kunne leie ut deler av sin eiendom eller bygningsmasse.  
Rosenvik AS måtte da skille ut eiendommen/bygning i et eget eiendomsselskap etter prinsipper for 
verdifastsettelse og oppgjør i henholdt til NAVs krav for en slik eiendomsutskillelse.  
I samråd og vurderinger med revisor, styret og eiere ble det vurdert som mest hensiktsmessig å 
gjennomføre et ordinært kjøp og salg av eiendommen mellom Rosenvik AS og søsterselskapet 
Rosenvik Eiendom AS.  
 
Eiendommen ble overdratt fra Rosenvik AS pr 31.12.21 for kr 9 800 000,-. Beløpet er ført som 
langsiktig lån mellom selskapene og skal betales ned over 20 år. Lånet rente beregnes. 
 
Selskapet hadde et underskudd i 2021 på 30 577,-. 
 

Rosenvik AS  
Rosenvik AS ble etablert i 1962 og kom i drift høsten 1963. Hovedkontoret ligger på Orkanger i egne 
lokaler. I tillegg leies lokaler av Storås Eiendom AS på Storås.  
 
Rosenvik er en av 9 arbeidsinkluderingsbedrifter i Trøndelag fylke. Vi har et bredt tjenestetilbud 
gjennom mange ulike tiltak og kurs, hvor mennesket er i fokus. Rosenvik tilbyr intern 
arbeidskvalifisering innen flere yrkesretninger, samt ekstern arbeidspraksis gjennom et betydelig 
samarbeid med lokalt næringsliv. Vi har engasjerte medarbeidere med høy og bred kompetanse, som 
har lang erfaring med å veilede mennesker i endringsprosesser.  
 
Gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet har Rosenvik som formål å skape grunnlag for 
avklaring, kvalifisering og rekruttering av jobbkandidater til arbeidslivet. Rosenvik hadde i 2021 45 
varige arbeidsplasser for personer med tapt inntektsevne/uføre. 
 
Vår visjon: Rosenvik skal være en levende arena som fremmer egenart, miljø og helse 
 
Vår forretningside: «Rosenvik AS skal gjennom lønnsom produksjon og tjenesteyting bidra til 
kvalifisering og arbeid tilpasset den enkelte” 
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Utvikling og resultat: 
 

Arbeidsinkludering: 
Rosenvik har hatt stor oppmerksomhet på kvalitet og resultat i sitt inkluderingsarbeid også i 2021, og 
leverte 2 ulike tjenester til befolkningen i vårt distrikt: 
 

Arbeidsforberedende trening (AFT)  
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

 
Gjennom 2021 har i gjennomsnitt ca. 150 personer vært tilknyttet Rosenvik selskapene gjennom de 
ulike inkluderingstilbudene. Totalt ble 56 arbeidssøkere rekruttert til jobb utdanning gjennom sin 
deltakelse hos Rosenvik og Rosenvik Kompetanse i 2021. 

Økonomi: 
Total omsetning i 2021 var på kr 30 262 708 (2020: kr 28 879 212), hvorav salg av 
inkluderingstjenester (andre driftsinntekter) utgjør ca. 52 % (2020: ca. 58 %). Av øvrige salgsinntekter 
utgjør salg profileringsprodukter kr 2 394 806 (2020: kr 2 529 840), og annet salg kr 10 820 080 
(2020: kr. 9 642 283). 
 
Bedriften har i 2021 bidratt direkte med 5,4 millioner i form av mva, skatter fra ansatte og 
arbeidsgiveravgift (5,5 millioner i 2020) – i tillegg til en betydelig større verdiskapning for samfunnet 
gjennom inkluderingsarbeidet. Estimerte beregninger viser at når én person går fra å være 
stønadsmottaker og over til fullt arbeid, gir dette en positiv samfunnsmessig effekt på ca. 1 million 
kroner pr år. Med 56 personer rekruttert til jobb/utdanning fra Rosenviks selskapene i 2021 tilsvarer 
dette ca. 56 mill. kr. i samfunnsmessige besparelser. 
 
Rosenvik har hatt en omsetningsøkning på 5 % i forhold til 2020, og resultatgrad for 2021 er 5,2 %. 
Selskapet har en egenkapitalandel på 90,1 % (89,3 % i 2020).  
Rosenvik har for 2021 et overskudd på kr. 1 585 470 som foreslås overført til annen egenkapital. 
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Tilknyttede selskaper: 

Grønørveien AS 
Rosenvik AS sin arbeidsarena Logistikk hadde høsten 2020 en svært positiv utvikling og aktivitet. 
Samtidig var flere langsiktige oppdrag fremforhandlet for 2021 med bl.a. Stena Recycling, Namdal 
Ressurs og Fretex Miljø som medførte behov for større lager- og produksjonsareal for 
arbeidsarenaen. Når muligheten for et medeierskap i samme eiendom og bygning som var tiltenkt 
for aktiviteten til Logistikk avdelingen var til stede, fant styret og ledelse det som mest formålstjenlig 
å ta et aktivt eierskap i Grønørveien AS. Rosenvik Holding AS sin aksjeandel i Grønørveien AS er 20 % 
hvor øvrige aksjonærer i selskapet er Orkla Engineering AS og ansatte i Weld Partner AS.  
 
Rosenvik AS arbeidsarena Logistikk leier i dag ca. 250 kvm lager/produksjonsareal samt et større 
uteareal av Grønørveien AS. 

 

Navigator Kompetanse AS 
Navigator Kompetanse AS ble stiftet 01.07.2018. Selskapet eies av Rosenvik Holding AS, AS Reko, 
Fides AS og Norservice Holding AS.  
 
Selskapets rolle er å styrke tilbudet til NAV på konkurranseutsatte tjenester, å tilby helhetlige 
tjenester over større geografier og å styrke eierbedriftenes kompetansemiljøer gjennom et 
forpliktende samarbeid og erfarings- og kompetanseutveksling. 

 
 
 

 
 
 

DIN STØTTESPILLER FOR UTVIKLING AV SUNNE OG LØNNSOMME ARBEIDSPLASSER 
 

ARBEIDSHELSE – ARBEIDSKOMPETANSE - ORGANISASJONSUTVIKLING 
 

 

Kvalitet: 
Vi har fokus på kvalitet i alle ledd - både når det gjelder tjenester og produksjon. Kontinuerlig 
forbedring og brukermedvirkning er viktige faktorer i alt vårt arbeid. 
 
Rosenvik er sertifisert i EQUASS, som er en europeisk standard for kvalitetssikring av 
velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. 
 
Vi er også sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift, noe som forplikter oss til å ha fokus på miljø knyttet til 
innkjøp, energiforbruk, reiser, avfallsminimering m.m. 
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Arbeidsmiljø: 
Arbeidsmiljøet ved bedriften oppleves som godt, og arbeidsmiljøfremmende aktiviteter vektlegges 
gjennom året. Det gjennomføres regelmessige tilfredshetsundersøkelser blant ansatte og 
jobbkandidater. 
 
 

HMS: 
Det arbeides målrettet i AMU og i samarbeidet med bedriftshelsetjenesten. Det er avholdt 4 AMU-
møter, 27 saker er behandlet og det er gjennomført 4 vernerunder på hver avdeling.  
 
Det er en målsetting at Rosenvik ikke skal ha sykefravær relatert til arbeidsforhold, og bedriften har 
fokus på å være en helsefremmende arbeidsplass. Totalt registrert sykefravær i bedriften var på 5,2 
% i 2021 (3,9 % i 2020).  
 
Rosenvik har siden 2012 vært godkjent Miljøfyrtårnbedrift med generelle bransjekrav, samt for 
trebearbeiding, catering og kontor. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle 
emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. 
 
 

Øvrige kommentarer: 
Rosenvik AS har siden 2010 vært en Equass sertifisert bedrift, og ble i 2021 resertifisert for 3 nye år. 
Equass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og 
sertifisering. Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon 
og sertifisering for forhåndsgodkjente tiltaksleverandører som Rosenvik. EQUASS Assurance dekker 
myndighetenes krav til kvalitetssikring.  
 
Rosenvik AS har viktige samarbeidspartnere innen arbeidsinkludering og øvrige forretningsområder, 
og takker disse for et styrket samarbeid og relasjon i 2021. 
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Samfunnsoppdraget til Rosenvik 
Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet tilbake i 
arbeid, eller over til andre varige løsninger. Vi skal også tilby varig tilrettelagte arbeidsplasser 
til de som trenger det. 
 
Vi har over mange år hatt et tett og fruktbart samarbeid med NAV og lokalt så vel som 
regionalt næringsliv, for sammen å kunne utføre vårt felles samfunnsoppdrag. Slik har 
hundrevis av mennesker kommet tilbake i arbeid i vårt område opp gjennom årene, i tillegg 
til de mange hundre som har hatt Rosenvik som sin arbeidsplass. Vi samarbeider med lokale 
NAV-kontor og NAV Trøndelag. Dette er et godt og konstruktivt samarbeid, hvor vi har et 
felles mål om at flere skal kunne ta del i arbeidslivet. Vi har kontinuerlig fokus på å være en 
god tjenesteleverandør til NAV, og møte de behov som til enhver tid er i samfunnet. 
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Rosenvik – Gir Verdi: 
• For innbyggeren 
Det er enkeltmennesket som er i fokus i det arbeidet vi gjør. Å bidra til at den enkelte 
kjenner på mestring, opplevelse av å ha kompetanse og bli tatt på alvor er viktig i en 
endringsprosess. Vi vet alle hva det betyr for oss å bli sett, og få muligheten til å bidra i 
samfunnet der vi kan. Å kunne styre sitt eget liv og ta egne valg – det er den enkelte som har 
best forutsetning for å stake ut riktig kurs for seg selv – til et liv med god livskvalitet. 
Tilknytning til arbeidslivet har stor verdi for alle – for sosial status, for sosialt nettverk og i 
rollen som forbilde for andre. 
 
• For samfunnet 
Den norske velferdsmodellen er under press. Befolkningen er aldrende, og vi lever lenger 
enn før. Opprettholdelse av velferdsgodene våre er avhengig av at flest mulig i arbeidsfør 
alder bidrar til verdiskapingen. Derfor er også inkluderingsdugnaden, og vårt felles 
samfunnsoppdrag, et satsningsområde for myndighetene. For hver innbygger som går fra å 
være stønadsmottaker til å bli arbeidstaker, regner man en samfunnsmessig besparelse på 1 
million kroner – hvert år! I 2019 kom mange tusen mennesker i jobb via Rosenvik og de 
øvrige bedriftene som er tilknyttet bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Dette medfører 
en massiv samfunnsmessig besparelse for Norge. 
 
• For kunden 
Våre konkurransekvaliteter er: 

- Effektiv og høy leveransekvalitet: Kunden skal fra oss motta varer og tjenester av høy 
kvalitet, levert til riktig tid - i samsvar med kravene kunden stiller. Vi vektlegger 
kundens tilfredshet og profesjonell klagebehandling. 

- Løsningsorientert til det beste for kunder og deltakere: Vårt mål er å ha løsningen på 
kundens problem. Vi tilstreber fleksibilitet og kreative løsninger med høyt kvalifiserte 
og løsningsorienterte medarbeidere. 

- Nærhet til deltaker og marked: Vi sørger for å ha kjennskap til, og kunnskap om, våre 
kunders behov gjennom å kontinuerlig arbeide opp mot vårt lokale og regionale 
marked med alle tilgjengelige ressurser. 

 
NAV er vår største og viktigste kunde, og vi utvikler våre tjenester for å gi direkte tilsvar til 
det behovet NAV til enhver tid identifiserer, og som de trenger vår bistand til å dekke. 
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Resultatrapport Rosenvik totalt  
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Balanserapport Rosenvik totalt 
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Rosenvik Holding AS 
Litjgårdsveien 33 
7300 Orkanger 
Tlf: 72 46 61 00 
www.rosenvik.no 
Org.nr: NO921652852 MVA 
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