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Løypa er satt...
”Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak
som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte.”
...nå er det bare å fullføre 2012 med stil
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Adm. direktør har ordet.
Norservicegruppen
omsatte i 2011 varer og
tjenester for NOK 194,3
mill, en økning på 7,6%
sammenlignet med fjoråret
og oppnådde et negativt
resultat på NOK -6,7 mill.
Mye av årsaken til det
negative resultatet, skyldes
underskudd i driften på
Forretningsområde Grafisk
med NOK -4,3 mill, samt
avvikling og nedleggelse
av Orega Steinkjer. I tillegg
leverte Forretningsområdet
Norservice Interiør
negativt resultat på
drift med NOK -2,4 mill.
I tillegg kommer nedskriving av ukurans og varelager.
Året sett under ett, har vært gjenstand for
jubileumsmarkeringer og store organisasjonsendringer.
Norservicegruppen feiret som kjent sitt 50 års jubileum i
2011 med vellykket jubileumskonferanse og festmiddag
for sine ansatte som absolutte høydepunkter. Selskapets
mangeårige adm. direktør gikk av med pensjon og tiltrådte
som styreleder 1. juli 2011, samtidig som ny adm.
direktør startet opp. Dette var med på å prege store
deler av konsernets utvikling siste halvår av 2011.
Kontinuerlig utvikling i takt med markedets krav og behov,
har blitt en viktig forutsetning for å sikre god inntjening,
samt tjene samfunnets, eiernes og arbeidstakernes
interesser. Fremtidsrettede og strategiske beslutninger
krever god kunnskap om marked og bransje. Vi må derfor
vite hva markedet etterspør og om organisasjonen er i
stand til å endre seg og levere i takt med markedets krav.
Vår eksistensberettigelse, attføringsarbeidet, ble gjenstand
for en betydelig endring i 2011. Avdeling Karriere ble
splittet opp og delt i to avdelinger, Norservice Karriere
og Navigator. Norservice Karriere skal jobbe med de
institusjonelle tiltakene, mens Navigator skal fokusere på
de anbudsrettede tiltakene. Formålet med oppdelingen
var å effektivisere og rendyrke arbeidsoppgavene innenfor
de respektive tiltakene. Vi ser allerede konturene av
denne endringen som positive signaler, både innenfor
egen organisasjon og mot våre samarbeidspartnere.
Vårt samlede sykefravær var i 2011 på 7,8 % mot
8% året før. Korttidsfraværet på 2,26 %, mot 2,32
% året før. Sykefraværet er fortsatt under det som
er normalt i ordinære industribedrifter og bransjen
for øvrig, noe vi er meget godt fornøyd med.
Vi ser optimistisk på utviklingen for 2012. Dette til
tross for at høsten 2011 ble preget av usikkerhet i
verdensøkonomien, og flere land i EU som Hellas, Spania

og Italia måtte ta direkte konsekvens av den økonomiske
situasjonen de havnet opp i. Flere av våre forretningsområder
er indirekte relatert til flere land utenfor Norge. Som en
konsekvens av dette, ble mye av vårt driftsresultat preget
av usikkerheten dette har medført i de markedene vi
jobber innenfor. Norges Bank forventer lavere lønnsomhet,
lavere sysselsetting og lavere inflasjon. I tillegg nedjusterer
Regjeringen antatt vekst i fastlandsøkonomien. Med sterk
kronekurs og lav styringsrente, betraktes Norge som et
”oljevaksinert” land og er således ”skjermet” for direkte
konsekvens av verdensøkonomien. Dette skal imidlertid
ikke være en hvilepute for oss i Norservicegruppen.
Vår hovedstrategi, hensyntatt dette bakteppe, er fortsatt
vekst med lavest mulig risiko. Hvilket innebærer at
vi utvikler nye produkter til våre eksisterende kunder
eller vinner nye kunder til våre eksisterende produkter.
Dette betyr at veksten skal drives frem blant våre
forretningsområder med de relasjoner vi har i markedet og
at tiltak for å fremme vekst må identifiseres blant disse.
Med bakgrunn i dette, forventer vi en moderat vekst
totalt for konsernet. Men, allerede i starten av
året har vi igangsatt flere spennende prosjekter og
tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte.
Kabelpartner er i gang med sitt Lean prosjekt som skal sikre
både økt effektivitet i produksjonen, bedre innkjøpsrutiner,
økt konkurranseevne og forbedret lønnsomhet.
Norservice Support utvider sin satsning på sportsverkstedet
med sin lansering av Sport Support som er et nytt spennende
konsept innen sykkel og ski rettet mot forbruker.
Norservice Grafisk skal samles i Jarleveien i ett
nytt bygg fom. august 2012, hvor fokus på felles
identitet og kultur blir en viktig hovedingrediens.
Norservice Interiør har forlenget en revidert kontrakt
med Kinnarps som gir oss større fleksibilitet
mot andre bransjer og produktsegmenter.
Pluss Auto har forsterket sitt fokus på service og
kvalitet og innfører en forsterkning i backoffice for å
håndtere kundehenvendelser via telefon eller web.
Asveco har etablert gode kontakter og ser spennende
muligheter for vekst utenfor sin tradisjonelle kundegruppe.
Norigo jobber fortsatt aktivt mot entreprenørbransjen
og høster gode forretningsmuligheter
gjennom sin offensive satsning.
Løypa er satt, sporet tråkket opp og sammen skal vi
360 dyktige og engasjerte medarbeidere leve opp til at
”motiverte folk skaper mest” og fullføre 2012 med stil!

Trondheim, april 2012

Bernt A. Rasmussen
Adm.direktør
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Kort om Norservice
Resultatutvikling (mill.kr)

Norservice er et privateid aksjeselskap, etablert i 1961
av ideelle gründere, og med et ideelt formål om på
forretningsmessig basis å drive yrkesrettet opplæring
og kvalifisering.
Virksomheten består av et eiendomsselskap og et
driftsselskap med to datterselskap. Driftsselskapet
Norservice as er organisert i flere forretningsområder.
For å ivareta bestemmelsene i formålsparagrafen,
er det selskapets strategi å videreføre dagens
struktur med flere forretningsområder.

5,4

5,9

6,7

-6,7

Tosidig målsetting
Samfunnets behov for kvalifisering av arbeidstakere
og kundenes behov for varer og tjenester, danner
begge grunnlaget for selskapets virksomhet.
Bedriften har derfor en tosidig målsetting;

2007 2008 2009 2010 2011

• vi skal sikre en fortsatt langsiktig og lønnsom
utvikling av den totale virksomheten.
• vi skal gjennom kvalifisering og arbeidstrening gjøre
arbeidstakere konkurransedyktige
til det åpne jobbmarkedet.

Egenkapitalutvikling (mill.kr)
115,1

120

108,2

108,3

102,4

Kvalifisering/opplæring
Vi skal være et naturlig førstevalg for arbeidsmarkedsetaten
gjennom å gi våre arbeidstakere en så god arbeidsavklaring
og yrkesopplæring at de når sine personlige mål.
Vår grunntanke
Motiverte folk skaper mest! For å lykkes med visjonen
og for å nå våre mål, har vi noen sentrale verdier
som preger alt vi gjør. Verdiene ligger bak alle våre
handlinger, og skaper troverdighet i måten vi opptrer
på. Verdiene binder også våre forretningsområder
sammen, og bidrar til at vi når våre fastsatte mål.

2007 2008 2009 2010 2011

Omsetningutvikling (mill.kr)
184,7 181,5 180,6 194,3

Våre verdier er
- Smidig
- Folkelig
- Ambisiøs
- Pålitelig
Når du kommer til Norservice skal du merke at det
er en virksomhet som etterlever sine verdier.

Nøkkeltall for konsernet
Resultatmargin
EK-rentabilitet %
Totalrentabilitet %
Antall årsverk
Investeringer mkr.
Avskrivninger mkr.
Likviditet mkr.
Totalkapital
Omsetning, mkr.
Resultat, mkr.
Egenkapital
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2007 2008 2009 2010 2011

2007
8,0 %
16,6 %
9,5 %
254
8,0
7,6
25,9

2008
2,9 %
5,3 %
3,3 %
228
9,1
8,1
24,4

2009
3,3 %
5,5 %
3,5 %
210
9,4
8,9
20,4

2010
3,7 %
5,8 %
3,9 %
216
7,1
9,1
23,7

2011
-3,4 %
-6,2 %
-3,7 %
221
16,6
11,1
21,8

168,6
200,6
16,1
97,0

164,4
184,7
5,4
102,4

171
181,5
5,9
108,2

171,4
180,6
6,7
115,1

181
194,3
-6,7
108,3

Styrets beretning Norservice Eiendom

Norservice Eiendom
Norservice Eiendom skal eie, forvalte og leie ut
faste eiendommer til selskaper innen samme
konsern, samt eie aksjer i disse selskapene.
Konsernet driver sin virksomhet i Trondheim.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede,
og dette er lagt til grunn for årsregnskapet.
Driftsinntektene i Norservice Eiendom ble
8.3 mill kroner, ned 4.3 % fra 2010. Noe økt
ledighet i en overgangsperiode med rokkeringer
internt. Dette ga et driftsresultat på 2.5 mill
kroner og et nettoresultat på 0.9 mill kroner.

Avd. Support (tidl.Hjelpemidler) oppnådde en
omsetning på 11.8 mill kr, opp 5.5 % fra året
før. Økningen knytter seg til økt omsetning
mot Sportsmarkedet, mens den tradisjonelle
virksomheten utvikler seg svakere enn
ønsket. Avdelingen har de senere år lagt
vekt på å knytte seg til andre kundegrupper
som gir mer forutsigbarhet i aktiviteten og
logistikkhåndteringen. Avdelingen må også
fokusere på effektivisering av driften for å
opprettholde en tilfredstillende driftsmargin.
Avdelingen har beliggenhet i Trondheim.

Konsern
Sum inntekter for Norservice konsern ble 194.3
mill kroner en økning på 7.6 % fra forrige år. Årets
resultat ble -6.7 mill kroner, en reduksjon på -200
% fra fjorårets 6.7 mill kr. De to datterselskapene
og Eiendomsselskapet kunne ikke lengre bøte
på den negative driften i morselskapet. I tillegg
har det påløpt engangskostnader knyttet til
50 års jubileumsfeiringen, samtidig som at
flere forretningsområder har opplevd svikt i
sine markeder. I tillegg er det foretatt av- og
nedskrivninger, samt satt av kostnader påløpt
som følge av organisatoriske endringer.
Det er styrets oppfatning at regnskapet
gir en korrekt fremstilling av selskapets
økonomiske stilling og resultat.

Pluss Auto omsatte for 11.8 mill kr, ned
3.2 %. Hensyntar man tapte inntekter fra
Bilombygging har Bilverkstedet og Bilpleie alene
økt med 38.6 %. Denne virksomheten gir nå
stabil vekst, og høster gode tilbakemeldinger
fra våre kunder. Utfordringene er nå å vokse
videre innefor de gitte rammene, samt å
styrke det attføringsfaglige tilbudet.
Fra 01.11.2011 ble kommersiell virksomhet i avd.
Karriere skilt ut i egen avdeling, Navigator. Denne
virksomheten faller utenfor våre institusjonelle
tiltak og vår samfunnsoppgave, men har som
målsetning å fremme kommersiell vekst ved bruk
at den kompetansen og de verktøyene vi har
ervervet på fagfeltet. Samlet omsetning ble i fjor
på 6.5 mill kr, men ga samlet et tap for selskapet.

Våre forretningsområder
Konsernets virksomhet fordeler seg
på flere forretningsområder som
også er egne resultatsområder.

Yrkeskvalifisering
Totalt ble 201 personer avklart ,og 118 avsluttet
i sin arbeidspraksis. 27 var inne på tiltaket varig
tilrettelagt arbeid, med utplassering hovedsakelig
i datterselskapet Asveco, men også øvrige
selskaper og avdelinger. Bedriften sysselsatte 61
årsverk med midlertidige opplæringskontrakter,
og 40 årsverk på tilrettelagte faste stillinger. 88
personer avsluttet formidlingsrettede tiltak, der 29
ble formidlet til ordinær jobb og 2 til egenfinansiert
utdanning. Dette gir en formidlingsprosent på
35.2. Videre gikk 39 til andre aktive løsninger.

Omsetningen ved avd. Kabelpartner ble 45.7
mill kroner, en økning på 46.2 % fra i fjor. Dette
har kun gitt marginal forbedring av inntjeningen.
Utfordringen i fra øst gjør det nødvendig å
styrke fokuset på produksjonseffektivitet.
Ved Interiør ble omsetningen 22 mill kr, en
reduksjon på 19.4 % fra forrige år. Driften
gikk i minus, og det arbeides nå for å øke
produksjonseffektiviteten, samt begrense
omfanget av administrative ressurser.
Avd. Grafisk (Netprint, Orega og serviceavd. på
DN) omsatte for 28.4 mill kr, en økning på
13.6 %. 2.7 mill kr av økningen skriver seg
fra Orega avd. Steinkjer. Denne virksomheten
innfridde ikke som forutsatt , og ble avviklet pr.
31.12. NetPrint har beliggenhet på Pirsenteret
Trondheim, Orega på Lade og i Oslo, og med
serviceavdelinger på DN og NINA i Trondheim. Avd.
Grafisk får høsten 2012 nytt bygg i Jarleveien for
å samle Netprint med den øvrige delen av den
grafiske virksomheten, og det vil bli arbeidet med
å meisle ut en ny strategi for denne virksomheten.

Datterselskapene
Norigo as omsatte varer og tjenester for 18.5
mill kroner, som i stor grad utgjør Isonors
tidligere virksomhet, samt deler av Norigos.
Virksomhet knyttet til bil og sykkelmontering
er overført til Norservice as som et ledd i
å rendyrke de kommersielle områdene.
Isonor as ble avviklet tidlig på året. Pr. 31.12 har
selskapet ingen drift, og kun en sluttbalanse.
Virksomheten ble overført til Norigo as.
Asveco as omsatte varer og tjenester for 9 mill
kroner, en nedgang på 10.4 % fra forrige år.
Markedet for rørklammer til verftsindustrien
har falt gjennom året, men vi ser nå en
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Styrets beretning Norservice Eiendom

utflating og forventer noe vekst i 2012.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
utgang som er av betydning ved bedømmelsen
av konsernet, og som ikke framkommer
av regnskapet med tilhørende noter.

som er normalt i ordinære industribedrifter
og bransjen for øvrig, noe vi sier oss godt
fornøyd med. Gjennomføringen av den årlige
medarbeiderundersøkelsen vil gi oss en ytterligere
pekepinn på hvordan vi kan forbedre oss.

Investeringer
Det er investert totalt 16.7 mill kr. i
anleggsmidler i 2011, og av dette er
12.5 mill kr. bygg under oppføring.

Det har ikke vært arbeidsulykker
av alvorlig karakter i 2011.
Som industribedrift har konsernet gode rutiner
for å kunne iverksette tiltak slik at bedriften i
minst mulig grad forurenser det ytre miljø.

Finansiell risiko
Markedsrisiko
Selskapet er ikke eksponert for endringer i
valutakurser, da handel i utenlandsk valuta
utgjør et meget begrenset omfang.
Selskapet er ikke eksponert for endringer i
rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente.
Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk
evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav.
Det er ikke inngått avtaler om motregning
eller andre finansielle instrumenter som
minimerer kredittrisikoen i selskapet.
Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som
svært god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak
som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter
for kundefordringer opprettholdes.

Personale, arbeidsmiljø og ytre miljø
Ved utgangen av året hadde konsernet 246
ansatte. Norservice Eiendom har ingen ansatte.
I løpet av året har 99 arbeidstakere begynt
og 74 sluttet. Av disse er hhv. 76 og 52
knyttet til attføringsvirksomheten.
Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 møter i 2011.
Av interne tiltak har vi endret prosedyrene
for oppfølging av sykefravær. Sykefraværet
var i 2011 på 7.8 % mot 8 % året før.
Kortidsfraværet er på 2.26 %, også en svak
reduksjon. Sykefraværet er fortsatt under det

Likestilling
Kvinner er representert med en representant
i styret (25 %), en representant i
konsernledelsen (33 %). I bedriften er det
ansatt 28.8 % kvinner. Bedriften praktiserer
full likestilling mellom kjønnene.
Framtidsutsiktene
Som attføringsbedrift er Norservice etablert med
en klart definert samfunnskontrakt. Bransjens
videre rammebetingelser vil bli definert som
følge av en pågående NOU utredning.
Avklaringen og opplæringen skal være det
sentrale formål, og forretningsdriften skal
bygge opp under dette hovedformålet. Mens
næringslivet for øvrig har som formål å tiltrekke
seg stabil arbeidskraft, har attføringsbedriftene
tilnærmet motsatt utgangspunkt, nemlig å lære
opp og skifte ut arbeidsstokken til det beste
for den enkelte, næringslivet og samfunnet.
Norservice gir med sine mange forretningsområder
allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som
flere forretningsområder gir god risikospredning.
Styret anser konsernet å være godt posisjonert
i forhold til etterspørselen i vare- og
arbeidsmarkedet, og har god tro på en langsiktig
lønnsom utvikling for virksomheten, kombinert
med utprøving, kvalifisering og yrkesopplæring.
Resultatdisponering
Styret foreslår at årets underskudd på kr.
6.746.000,- finansieres fra annen egenkapital.

Trondheim 28. februar 2012

Ingebrigt Kulset
Styreleder
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Per Einar Løkken
Nestleder

Jens Haugen

Bernt Aksel Rasmussen
Adm.direktør

Elsa A. Sandvik

Resultatregnskap Norservice Eiendom

Resultatregnskap (alle tall i 1000 kr.)				
							
		
Konsern
Norservice Eiendom		
Note Driftsinntekter 		
og driftskostnader
2011
2010
2011
2010		
				
2
Salgsinntekter
194 303
180 563
8 305
8 683
					
2
Sum driftsinntekter
194 303
180 563
8 305
8 683
					
8
”Endring av beholdning under tilvirkning
og ferdig tilvirkede varer”
18
566
Varekostnad
55 243
47 749
636
458
3
Lønnskostnad
103 051
90 319
2
5
Ordinær avskrivning
9 408
9 140
2 905
2 794
Nedskrivning
1 688
4
Annen driftskostnad
30 245
25 856
2 293
2 503
Sum driftskostnader
199 653
173 630
5 834
5 758
					
Driftsresultat
-5 350
6 934
2 471
2 925
					
					
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER				
Renteinntekt fra foretak i samme konsern				
Annen renteinntekt
1 137
846
Annen finansinntekt
174
166
Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle
omløpsmidler
-408
751
Annen rentekostnad
-1 943
-1 706
-1 582
-1 509
Annen finanskostnad
-357
-272 		
Netto finansresultat
-1 397
-214
-1 582
-1 509
					
					
Ordinært resultat
-6 746
6 720
889
1 416
					
					
ÅRSRESULTAT
-6 746
6 720
889
1 416
					
10
Avsatt til annen egenkapital		
6 720
889
1 416
10
Overført fra annen egenkapital
-6 746
0
Sum overføringer
-6 746
6 720
889
1 416
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Balanse Norservice Eiendom

Balanse pr 31. desember (alle tall i 1000 kr.)					
					
Konsern
Norservice Eiendom
Note Eiendeler
2011
2010
2011
2010
Anleggsmidler				
5
Lisenser og programvaretilpasning
849
1 419
0
0
5
Goodwill
0
873
0
0
Sum immaterielle eiendeler
849
2 292
0
0
					
Varige driftsmidler				
5,13 Tomter, bygninger og annen fast eiendom
95 823
85 071
94 291
83 251
5
Maskiner og anlegg
7 602
11 975
0
0
5
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. o.l.
1 654
1 317
3
27
Sum varige driftsmidler
105 079
98 363
94 294
83 277
					
Finansielle anleggsmidler				
6
Investering i datterselskap
0
0
12 050
12 050
Netto pensjonsmidler
479
425
0
0
7
Investeringer i aksjer og andeler
102
102
0
0
Obligasjoner og andre fordringer
313
442
0
0
Sum finansielle anleggsmidler
894
969
12 050
12 050
					
Sum anleggsmidler
106 822
101 624
106 344
95 327
					
					
Omløpsmidler				
8
Varer
16 196
15 379
0
0
					
Fordringer				
Kundefordringer
26 532
29 089
0
0
Andre fordringer
1 564
1 558
36
0
Tilgode konsernselskaper
0
0
4 546
3 713
Sum fordringer
28 096
30 647
4 582
3 713
					
Investeringer				
7
Markedsbaserte aksjer
2 878
5 223
0
0
7
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
1 153
1 093
0
0
Sum investeringer
4 031
6 316
0
0
					
14
Bankinnskudd, kontanter o.l.
25 809
17 437
0
0
Sum omløpsmidler
74 132
69 779
4 582
3 713
					
SUM EIENDELER
180 954
171 403
110 926
99 040
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Balanse Norservice Eiendom

Balanse pr 31. desember (alle tall i 1000 kr.)					
			
		
Konsern
Norservice Eiendom
Note Gjeld Og Egenkapital
2011
2010
2011
2010
					
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
9
Selskapskapital (250 aksjer a kr.500,-)
125
125
125
125
9
Beholdning av egne aksjer
-13
-13
-13
-13
Sum innskutt egenkapital
113
113
113
113
					
Opptjent egenkapital				
10
Annen egenkapital
108 222
114 969
57 631
56 742
Sum opptjent egenkapital
108 222
114 969
57 631
56 742
					
10
Sum egenkapital
108 335
115 082
57 744
56 855
					
Gjeld 				
Avsetning for forpliktelser				
11
Pensjonsforpliktelser
6 159
7 893
0
0
Sum avsetninger for forpliktelser
6 159
7 893
0
0
					
Annen langsiktig gjeld				
12,13 Gjeld til kredittinstitusjoner
30 000
22 000
30 000
22 000
Sum annen langsiktig gjeld
30 000
22 000
30 000
22 000
					
Kortsiktig gjeld				
Gjeld konsernselskaper
0
0
0
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0
0
16 133
19 922
Leverandørgjeld
17 199
8 299
9 367
319
Skyldige offentlige avgifter og trekk
7 739
8 596
-2 382
-161
Skyldig ferielønn
8 607
7 942
0
0
Annen kortsiktig gjeld
2 915
1 592
64
106
Sum kortsiktig gjeld
36 460
26 429
23 182
20 185
					
Sum gjeld
72 619
56 322
53 182
42 185
					
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
180 954
171 403
110 926
99 040

Trondheim 28.02.2012

Ingebrigt Kulset
Styreleder

Per Einar Løkken
Nestleder

Jens Haugen

Elsa A. Sandvik

Bernt Aksel Rasmussen
Adm.direktør
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Noter Norservice Eiendom 2011

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar
med regnskapsloven av 1998.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske
resultat og den finansielle stillingen når
morselskapert Norservice Eiendom AS og dets
eierandeler i andre selskaper presenteres som
en økonomisk enhet.I konsernregnskapet er
medtatt alle selskaper der Norservice Eiendom
AS indirekte eller direkte eier mer enn 50% av
aksjene eller har bestemmende innflytelse.
Konsernregnskapet omfatter foruten
morselskapet Norservice Eiendom AS:
Norservice AS
Norigo AS
Isonor AS
Asveco AS
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender
mellom selskaper som inngår i konsernregnskapet
samt urealisert internfortjeneste er eliminert.
Aksjer i datterselskaper er eliminert mot
egenkapitalen på etableringstidspunktet.
Det foreligger ikke minoritetsaksjonærer .
Hovedregel for vurdering og
klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk
er klassifisert som anleggsmidler. Andre
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen
et år er klassifisert som omløpsmidler.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler
med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig lån balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives
ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.
Enkelte poster er vurdert etter andre
prinsipper og redegjøres for nedenfor.
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Aksjer og andeler i tilknyttet
selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper er vurdert
etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)
Aksjer som inngår i en handelsportefølje
vurderes til virkelig verdi på balansedagen.
Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær
opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som
opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik
og effekt av endrede forutsetninger amortiseres
over forventet gjenværende opptjeningstid i
den grad de overstiger 10 % av den største
av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene
(korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.
I tillegg har selskapet en innskuddsbasert
pensjonsordning iht. lov om obligatorisk
tjenestepensjon hvor kostnaden bokføres løpende.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en
individuell vurdering av de enkelte fordringer. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer
kontanter, bankinnskudd og andre
betalingsmidler med forfallsdato som er
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent,
altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer
når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet
utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien
av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
Skatter
Selskapet driver utleie av fast eiendom
til selskaper i samme konsern som ledd i
realiseringen av hovedformålet å skape arbeid for
yrkeshemmede. Selskapet antas derfor fritatt
inntektsskatt i medhold av skatteloven
§ 26 k,1.ledd § 2-32,1.ledd.
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Note 2 Salgsinntekt (hele 1000 kr.)		
Konsern
Andel
2011
2010
Pr virksomhetsområde:
Attføringstjenester
27,3 %
53 078
50 669
Kabelpartner
23,5 %
45 747
31 284
Interiør
11,4 %
22 212
27 298
NetPrint
8,1 %
15 722
12 208
Orega - Duas
6,3 %
12 265
12 749
Pluss Auto
6,1 %
11 826
12 231
Support
5,8 %
11 259
11 259
Karriere
0,9 %
1 763
2 122
Navigator
3,3 %
6 337
2 310
Norigo AS
4,4 %
8 510
3 873
Isonor AS
0,0 %
7 615
Asveco AS
2,9 %
5 584
6 618
Annet
0,0 %
327
Sum		
194 303
180 563
				
Pr geografisk marked:					
Norge		
194 303
180 563
Sum		
194 303
180 563
					

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m (hele 1000 kr.)			
		
Konsern		 Norservice Eiendom AS
2010
2011		
2011
2010
76 503
83 945
Lønninger
0
0
11 052
12 208
Arbeidsgiveravgift
0
0
-896
3 989
Pensjonskostnader
0
0
4 246
2 909
Andre ytelser
0
0
90 319
103 051
sum
0
0
						
216
221
Antall sysselsatte årsverk
0
0
Av pensjonskostnaden er kr. 2.674.000 knyttet til innskuddsbasert ordning.				
				
Ytelser til ledende personer:
Adm.dir
Styreleder
Styret øvrig
Lønn og styrehonorar
kr 553 846
kr 2 783 461
kr 436 500
Annen godtgjørelse
kr 152 942
kr 247 212
Av lønn til styreleder i 11 er kr. 188.500 utbetalt som styrehonorar for 3 selskap.					
Avtroppende adm.dir har full lønn, som reduseres 10% siste år frem til pensjonsalder.					
Avtroppende adm.dir har for øvrig overtatt en 2007 mod. BMW X5 til kr. 354.000 inkl. omreg				
Styret					
Det er utbetalt kr. 426.500 styrehonorarer, hvorav kr. 0,- for Norservice Eiendom AS					
I tillegg er det utbetalt kr. 99.000 i styrehonorar for Asveco, Isonor og Norigo.					
					
Revisor					
Kostnadsført revisjonshonorar til Deloitte AS for 2011 utgjør kr. 204.000 hvorav kr. 32.000 på Eiendom
Andre honorar til revisor og samarbeidene selskaper utgjør kr. 41.300
Note 4 Annen driftskostnad
I andre driftskostnader er kr. 730.040 tap på krav, hvorav kr. 0,- i Norservice Eiendom AS.
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Note 5 Varige driftsmidler ( hele 1000 kr. )				
				
Morselskap
Immatr.
Tomter,
Maskiner
Driftsløsøre
eiendeler
bygg og fast
og anlegg
inventar,
		
eiendom		
verktøy o.l.
Sum
Anskaffelseskost 31.12.10
0
115 420
50
380
115 850
Tilgang kjøpte driftsmidler
0
13 922			
13 922
Avgang driftsselskap					
0
Anskaffelseskost 31.12.11
0
129 341
50
380
129 771
					
0
Akkumulerte avskriv. 31.12.11		
34 827
50
378
35 254
Nedskriv. og rev. ned. 31.12.11		
223		
0
223
Bokført verdi pr. 31.12.11		
94 291
0
3
94 294
							
Årets avskrivninger
0
2 881
0
24
2 905
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5 år
Lineær

10-50 år
Lineær

5-10 år
Lineær

3-5 år
Lineær

Konsern

Immatr.
Fast
Maskiner
Driftsløsøre
eiendeler
eiendom
og anlegg
inventar,
		
		
verktøy o.l.
Sum
Anskaffelseskost 31.12.10
7 359
119 422
61 783
20 448
209 012
Tilgang kjøpte driftsmidler		
14 246
1 029
1 398
16 673
Avgang driftsmidler
7
220
828
75
1 130
Anskaffelseskost 31.12.11
7 366
133 888
63 640
21 921
226 815
Akkumulerte avskriv. 31.12.11
6 442
37 521
54 033
19 614
117 610
Netto akkumulerte-/
rev.nedskrivninger 31.12.11
75
544
2 005
652
3 277
Avskrivninger, nedskrivninger
og rev. ned. 31.12.11
6 517
38 065
56 038
20 266
120 887
Bokført verdi pr. 31.12.11
849
95 823
7 602
1 654
105 929
							
Årets avskrivninger
1 426
3 173
3 901
908
9 408
Årets nedskrivninger
11
321
1 222
134
1 688
						
Økonomisk levetid
5 år
10-50 år
5-10 år
3-5 år
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
							
Årlig leie av ikke balanseførte
driftsmidler

2 010
2 011
					
34
249 				
Varige driftsmidler de siste 5 år							
2011
2010
2009
2008
2007
Investering							
Immatr. eiendeler / utviklingskostn.
974
2619
712
525
Bygninger, Fast eiendom
14 246
1 233
1221
3643
2 814
Maskiner,utstyr
1 029
4 495
4683
4124
3 496
Driftsløsøre
1 398
381
885
564
1 181
							
Salg							
Immatr. eiendeler / utviklingskostn.
7 				
Bygninger
220 				
Maskiner,utstyr
828
157
42		
10
Driftsløsøre
75 				
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Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. ( hele 1000 kr. )						

Firma		
Ansk.ForretningsStemme og
		
tidspunkt
kontor
Eierandel
Norservice AS (DS)		
08-12-98
Trondheim
100 %
Norigo (DDS)		
13-02-92
Trondheim
100 %
Isonor (DDS)		
13-02-92
Trondheim
100 %
Asveco (DDS)		
13-02-92
Trondheim
100 %
							

		
Eierandel
Ansk.kost
Balanseført
Markeds
				
verdi
verdi
Anleggsmidler:							
Norservice AS		
100,0 %
12 050
12 050
12 050
Sum			
12 050
12 050
12 050
						
		 Norservice as
Norigo
Isonor
Asveco
Andel driftsinntekter		
173 613
18 549
634
9 009
Andel driftskostnader		
186 036
15 794
629
7 166
Andel netto finansresultat		
-28
60
39
113
Andel årsresultat		
-12 451
2 814
45
1 956
							
Andel anleggsmidler		
10 692
1 100
0
1 036
Andel omløpsmidler		
75 787
6 963
2 342
7 063
Andel eiendeler		
86 479
8 063
2 342
8 099
							
Avsetning for pensjonsforpliktelser		
6 159
-227
0
-252
Andel annen langsiktig gjeld		
0
0
0
Andel kortsiktig gjeld		
32 472
2 560
-4
855
Andel gjeld		
38 631
2 333
-4
603
							
Andel egenkapital		
47 848
5 503
2 346
7 244
							

Note 7 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. (hele 1000 kr.)						
Konsernet							
		
Eierandel
Ansk.kost
Balanseført
Markeds
				verdi
verdi
Anleggsmidler:						
SIT-SAFE		
1,85 %
92
92
92
Innherred produkter		
0,4 %
10
10
10
Sum			
102
102
102
							
Omløpsmidler:							
Markedsbaserte verdipapirer			
3 860
4 031
4 031
Sum markedsbaserte papirer			
3 860
4 031
4 031

							
Note 8 Varer (hele 1000 kr.)
						
Konsern		2011
2010
Råvarer		
10 636
9 344
Varer under tilvirkning		
315
721
Ferdigvarer		
5 245
5 314
Sum		
16 196
15 379
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Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 					
Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.2011 består av følgende aksjeklasser:
				
A-aksjer			
Sum			

Antall
Pålydende
250
kr 500
250 		

Bokført
kr 125 000
125 000

Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet pr 31.12.11 var:
								
					
EierStemme		
A-aksjer
B-aksjer
Sum
andel
andel
							
Trondheim lag av LHL
75
0
75
30,0 %
30,0 %
Norservice Eiendom
25
0
25
10,0 %
10,0 %
Midtre Gauldal Kommune
25
0
25
10,0 %
10,0 %
Trondheim Revmatikerforening
20
0
20
8,0 %
8,0 %
NHF Sør-Trøndelag
15
0
15
6,0 %
6,0 %
Trondheim Hørselsforening
14
0
14
5,6 %
5,6 %
SpareBank 1 Midt-Norge
13
0
13
5,2 %
5,2 %
Norsk Folkehjelp
10
0
10
4,0 %
4,0 %
Nasjonalforeningen for folkehelsen
10
0
10
4,0 %
4,0 %
Cerebral pareseforeningen
8
0
8
3,2 %
3,2 %
Norges Blindeforbund
8
0
8
3,2 %
3,2 %
Ringnes E.C.Dahls Bryggeri
8
0
8
3,2 %
3,2 %
Malvik Kommune
4
0
4
1,6 %
1,6 %
Block Watne Hus AS
4
0
4
1,6 %
1,6 %
Sum > 1% eierandel
239
0
239
95,6 %
95,6 %
Sum øvrige
11
0
11
4,4 %
4,4 %
						
Totalt antall aksjer
250
0
250
100 %
100 %

Note 10 Egenkapital (hele 1000 kr.)
				
				
Aksjekapital
Annen EK
Sum
Konsern
Egenkapital 1. januar 2011			
113
114 968
115 082
Årets endring i egenkapital:					
					
Årets resultat				
-6 746
-6 746
Egenkapital 31. desember 2011			
113
108 222
108 335
					
					
			
Aksjekapital
Annen EK
Sum
Norservice Eiendom AS
Egenkapital 1. januar 2011			
113
56 742
56 855
Årets endring i egenkapital:					
Årets resultat			 0
Egenkapital 31. desember 2011			
113

889
57 631

889
57 744

Note 11 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (hele 1000 kr.)						
Konsernet har ytelses basert pensjonsordning for 6 personer, og 46 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte
fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder
og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Øvrige
226 ansatte er dekket med en innskuddsbasert pensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Beregningen over forpliktelser inkluderer avtalefestet førtidspensjon (AFP) samt førtidspensjon.
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Overgang til ny AFP-ordning i privat sektor (gjelder kun foretak som behandler AFP som en ytelsesordning)
Som følge av AFP-tilskottsloven ble gammel AFP-ordning lukket per 31.12.2010. Lukkingen av
denne ble behandlet regnskapsmessig som avkorting. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert
flerforetaksordning, som den gamle AFP-ordningen i LO/NHO-området. Den nye AFP-ordningen anses
regnskapsmessig som en ny ordning, ikke som en endring av den eksisterende ordningen.
Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning 						
Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister
gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene 2011-2015). I årets pensjonskostnad inngår
også en avsetning på kr 659.869 for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning
i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen er balanseført som langsiktig gjeld.
Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning 						
Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. I 2011 foreligger
imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet
for 2011. Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning balanseføres i 2011.
		
2011
2010
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
454
619
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
934
1 043
Avkastning på pensjonsmidler
-1 187
-1 470
Netto pensjonskostnad ex. arb.avg
201
192
Engangskostnad / inntekt endr. Pensjonssystem		
-1 933
Resultateffekt av avkorting av gammel AFP ordning		
-2 334
Andre pensjonskostnader (innskuddsordning etc.)
2 510
2 169
Resultatførte estimatendringer
1 273
921
Arbeidsgiveravgift
5
90
Netto pensjonskostnad inkl. arb.avg.
3 989
-896
							
Opptjente pensjonsforpliktelser
30 580
26 280
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
51
Beregnede pensjonsforpliktelser
30 580
26 331
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
25 317
26 289
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
884
7 267
Netto pensjonsforpliktelser ekskl. arb.g.avg
6 147
7 309
Arbeidsgiveravgift
12
159
Netto pensjonsforpliktelser inkl. arb.avg
6 159
7 468
							
Økonomiske forutsetninger:							
Diskonteringsrente
3,9 %
3,8 %
Forventet lønnsregulering
3,5 %
4,0 %
Forventet pensjonsregulering
0,1 %
0,5 %
Forventet avkastning på fondsmidler
4,1 %
4,6 %
Uttakstilbøyelighet AFP
0,0 %
0,0 %						
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn
vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.								
				
Note 12 Annen langsiktig gjeld (hele 1000 kr.)
Konsern

Norservice Eiendom AS

2010
2011		
2011
2010
			
Gjeld som forfaller mer enn fem				
22 000
30 000
år etter regnskapsårets slutt:
30 000
22 000
1.års avdrag langsiktig gjeld
22 000
30 000
Gjeld kredittinstitusjoner
30 000
22 000
22 000
30 000
Sum annen langsiktig gjeld
30 000
22 000
Norservice Eiendom har Tkr. 16.133 i gjeld til øvrige selskaper som inngår i samme konsernkontoordning
Langsiktig gjeld er omgjort til en revolverende trekkfacilitet med kredittramme på 50 mill kr.
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Note 13 Pantstillelser og garantier m.v. (hele 1000 kr.)
Konsern				
Norservice Eiendom AS
2010
2011
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:
2011
2010
22 000
30 000
Gjeld til kredittinstitusjoner
30 000
22 000
22 000
30 000
Sum
30 000
22 000
			
Bokført verdi av eiendeler stilt som 				
			
sikkerhet for bokført gjeld:				
85 071
95 823
Bygninger m/driftstilbehør
94 291
83 251
85 071
159

95 823
159

Totalt
Garantiansvar

94 291
4 131

83 251
0

Note 14 Trekkmidler					
Av selskapets bankinnskudd er 4.187.943 bundne skattetrekksmidler for konsernet.				

Kontantstrømanalyse
			
Norservice konsern (alle tall i 1000 kr.)						

Norservice Eiendom AS

31.12.10
31.12.11		
31.12.11
			
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
6 720
-6 746
Resultat
889
9 140
11 096
Avskrivninger og nedskrivninger
2 905
-4 361
0
Pensjonspremie uten resultateffekt
0
1 145
-818
Endring i varelager
0
			
Endring i kortsiktige plasseringer
0
-461
2 557
Endring i kundefordringer
-36
1 561
8 900
Endring i leverandørgjeld
9 048
0
0
Endring i konsernmellomværender
-833
-377
-1 359
Endring i andre tidsavgrensede poster
-2 262
13 367
13 630
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A)
9 711
					
			
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
-7 083
-16 673
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-13 922
0
1 130
Innbetalinger ved salg av anleggsmidler		
-7 083
-15 543
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)
-13 922
					
			
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
-3 000
0
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
0
103
0
Endringer i innskuddsfond
0
4 358
2 285
Investering i finansielle omløpsmidler
0
0
8 000
Opptak av ny gjeld / endringer konsernkonto
4 211
1 461
10 285
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivieter (C)
4 211
				
7 745
8 372
Netto endring i kontanter (A+B+C)
0
9 692
17 437
Beholdning av kontanter pr. 01.01.11
0
				
17 437
25 809
Beholdning av kontanter pr. 31.12.11
0
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31.12.10
1 416
2 794
0
0
0
0
187
-132
-80
4 185

-777
-777

-3 000
0
0
-408
-3 408
0
0
0

Revisjonsberetning Norservice Eiendom
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Styrets beretning Norservice

Sum driftsinntekter ble 173.6 mill kroner, en
økning på 14 % fra forrige år. Årets drift ga
imidlertid et underskudd på 12.5 mill kr. Utover
den negative driften som selskapet har hatt med
seg fra 2009 har det påløpt engangskostnader
knyttet til 50 års jubileumsfeiringen, samtidig
som at flere forretningsområder har opplevd
svikt i sine markeder. I tillegg er det foretatt
av- og nedskrivninger, samt satt av kostnader
påløpt som følge av organisatoriske endringer.
Det er styrets oppfatning at regnskapet
gir en korrekt fremstilling av selskapets
økonomiske stilling og resultat.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede,
og dette er lagt til grunn for årsregnskapet.
Våre forretningsområder
Selskapets virksomhet fordeler seg
på flere forretningsområder som
også er egne resultatområder.
Omsetningen ved avd. Kabelpartner ble 45.7
mill kroner, en økning på 46.2 % fra i fjor. Dette
har kun gitt marginal forbedring av inntjeningen.
Utfordringen i fra øst gjør det nødvendig å
styrke fokuset på produksjonseffektivitet.
Ved Interiør ble omsetningen 22 mill kr, en
reduksjon på 19.4 % fra forrige år. Driften
gikk i minus, og det arbeides nå for å øke
produksjonseffektiviteten, samt begrense
omfanget av administrative ressurser.
Avd. Grafisk (Netprint, Orega og serviceavd. på
DN) omsatte for 28.4 mill kr, en økning på 13.6%.
2.7 mill kr av økningen skriver seg fra Orega avd.
Steinkjer. Denne virksomheten innfridde ikke
som forutsatt , og ble avviklet pr. 31.12. NetPrint
har beliggenhet på Pirsenteret Trondheim, Orega
på Lade og i Oslo, og med serviceavdelinger
på DN og NINA i Trondheim. Avd. Grafisk får
høsten 2012 nytt bygg i Jarleveien for å samle
Netprint med den øvrige delen av den grafiske
virksomheten, og det vil bli arbeidet med å meisle
ut en ny strategi for denne virksomheten.
Avd. Support (tidl.Hjelpemidler) oppnådde en
omsetning på 11.8 mill kr, opp 5.5% fra året
før. Økningen knytter seg til økt omsetning
mot Sportsmarkedet, mens den tradisjonelle
virksomheten utvikler seg svakere enn ønsket.
Avdelingen har senere år lagt vekt på å knytte seg
til andre kundegrupper som gir mer forutsigbarhet
i aktiviteten og logistikkhåndteringen. Avdelingen
må også fokusere på effektivisering av driften for
å opprettholde en tilfredstillende driftsmargin.
Avdelingen har beliggenhet i Trondheim.
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Pluss Auto omsatte for 11.8 mill kr, ned 3.2%.
Hensyntar man tapte inntekter fra Bilombygging
har Bilverkstedet og Bilpleie alene økt med
38.6%. Denne virksomheten gir nå stabil
vekst, og høster gode tilbakemeldinger fra
våre kunder. Utfordringene er nå å vokse
videre innefor de gitte rammene, samt å
styrke det attføringsfaglige tilbudet.
Fra 01.11.2011 ble kommersiell virksomhet i avd.
Karriere skilt ut i egen avdeling, Navigator. Denne
virksomheten faller utenfor våre institusjonelle
tiltak og vår samfunnsoppgave, men har som
målsetning å fremme kommersiell vekst ved bruk
at den kompetansen og de verktøyene vi har
ervervet på fagfeltet. Samlet omsetning ble i fjor
på 6.5 mill kr, men ga samlet et tap for selskapet.
Yrkeskvalifisering
Totalt ble 201 personer avklart ,og 118 avsluttet
i sin arbeidspraksis. 27 var inne på tiltaket varig
tilrettelagt arbeid, med utplassering hovedsakelig
i datterselskapet Asveco, men også øvrige
selskaper og avdelinger. Bedriften sysselsatte 61
årsverk med midlertidige opplæringskontrakter,
og 39 årsverk på tilrettelagte faste stillinger. 88
personer avsluttet formidlingsrettede tiltak, der 29
ble formidlet til ordinær jobb og 2 til egenfinansiert
utdanning. Dette gir en formidlings % på 35.2.
Videre gikk 39 til andre aktive løsninger.
Finansiell risiko
Markedsrisiko
Selskapet er ikke eksponert for endringer i
valutakurser, da handel i utenlandsk valuta
utgjør et meget begrenset omfang.
Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået,
da selskapets gjeld har flytende rente.
Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk
evne til å oppfylle sine forpliktelser anses
lav, men i 2011 tok virksomheten et tap
på 874.908. Mye av dette skriver seg fra
konkursen i Think. Rutinene for styring av kreditt
anses gode. Det er ikke inngått avtaler om
motregning eller andre finansielle instrumenter
som minimerer kredittrisikoen i selskapet.
Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som
god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak
som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter
for kundefordringer opprettholdes.
Personale, arbeidsmiljø og ytre miljø
Ved utgangen av året hadde selskapet 246
ansatte. I løpet av året har 94 arbeidstakere
begynt og 69 sluttet i selskapet. Av disse er hhv.

Styrets beretning Norservice

76 og 52 knyttet til lønnede tiltaksplasser for Nav.
Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 møter i 2011. Den
årlige arbeidsmiljøundersøkelsen blir gjennomført
våren 2012. Oppfølging av vernetjenesten
fungerer godt. Sykefraværet er stabilt på 7.8 %.
Også korttidsfraværet er stabilt på 2.26 %.
Det har ikke forekommet skader eller
ulykker av alvorlig karakter i 2011.
Som industribedrift har bedriften gode rutiner
for å kunne iverksette tiltak slik at bedriften i
minst mulig grad forurenser det ytre miljø.

Framtidsutsiktene
Som attføringsbedrift er Norservice etablert
med en klart definert samfunnskontrakt som
legitimerer bedriftens eksistensberettigelse.
Bransjens videre rammebetingelser vil bli definert
som følge av en pågående NOU utredning.
Avklaringen og opplæringen skal være det
sentrale formål, og forretningsdriften skal

Per Einar Løkken
Nestleder

Mens næringslivet for øvrig har som
formål å tiltrekke seg stabil arbeidskraft,
har attføringsbedriften tilnærmet motsatt
utgangspunkt, nemlig å lære opp og skifte
ut arbeidsstokken til det beste for den
enkelte, næringslivet og samfunnet.
Norservice gir med sine mange forretningsområder
allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som
flere forretningsområder gir god risikospredning.
Styret anser konsernet å være godt posisjonert
i forhold til etterspørselen i vare- og
arbeidsmarkedet, og har god tro på en langsiktig,
lønnsom utvikling for virksomheten, kombinert
med utprøving, kvalifisering og yrkesopplæring.

Likestilling
Kvinner er representert med 2 representanter
i styret (34 %), en i konsernledelsen (33 %).
I bedriften er det forøvrig ansatt 28.2 %
kvinner, dvs. noe ned fra i fjor.

Ingebrigt Kulset
Styreleder

bygge opp under dette hovedformålet.

Jens Haugen

Resultatdisponering
Styret foreslår at årets underskudd på kr.
12.451.000.- finansieres fra annen egenkapital.
Takk
Styret takker kunder og andre
forretningsforbindelser for godt samarbeid.
Samtidig retter styret en stor takk til ansatte for
meget god innsats til beste for Norservice.

Elsa A. Sandvik

John Olav Leinan

Anne Toril Hafeld

		

Trondheim 28.02.2012

Ingebrigt Kulset		
Styreleder		

Per Einar Løkken
Nestleder

Jens Haugen

Elsa A. Sandvik		

John Olav Leinan

Anne Toril Hafeld

		
Bernt Aksel Rasmussen
		
Adm.direktør
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Resultatregnskap Norservice

Resultatregnskap pr. 31. desember (alle tall i hele 1000 kr.)
Note Driftsinntekter og driftskostnader
2011
2010
			
2,14 Salgsinntekter			
173 613
152 207
2
Sum driftsinntekter			
173 613
152 207
			
9
”Endring i beholdning av varer under tilvirkning
og ferdig tilvirkede varer”			
80
634
14
Varekostnad			
49 836
42 811
3,12 Lønnskostnad			
94 291
78 745
6
Ordinær avskrivning			
6 170
5 687
6
Nedskrivning			
1 688
3,4 Annen driftskostnad			
33 972
25 253
Sum driftskostnader			
186 036
153 130
			
Driftsresultat			
-12 423
-923
			
			
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
			
Annen renteinntekt			
905
535
Annen finansinntekt			
161
166
Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler		
-408
751
Annen rentekostnad			
-328
-154
Annen finanskostnad			
-357
-272
Netto finansresultat			
-28
1 027
			
			
Ordinært resultat			
-12 451
104
			
			
ÅRSRESULTAT			
-12 451
104
			
OVERFØRINGER		
			
11
Avsatt til annen egenkapital				
104
11
Overført fra annen egenkapital			
-12 451
Sum overføringer			
-12 451
104
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Balanse Norservice

Balanse pr. 31. desember (alle tall i hele 1000 kr.)			
Note Eiendeler
		
2011
2010
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler		
5,6 Lisenser og programvaretilpasning			
846
1 405
Goodwill			
0
873
Sum immaterielle eiendeler			
846
2 279
			
Varige driftsmidler		
6
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
1 333
1 696
6
Maskiner og anlegg			
6 513
10 721
6
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.			
1 599
1 123
Sum varige driftsmidler			
9 445
13 540
			
Finansielle anleggsmidler		
7
Investering i datterselskap			
300
300
8
Investeringer i aksjer og andeler			
102
102
Obligasjoner og andre fordringer			
0
137
Sum finansielle anleggsmidler			
402
539
			
Sum anleggsmidler			
10 692
16 357
			
			
Omløpsmidler		
9
Varer			
15 197
13 744
			
Fordringer		
Kundefordringer			
24 119
26 233
Andre fordringer			
1 522
1 535
Konsernfordringer			0
0
Sum fordringer			
25 641
27 768
			
Investeringer		
8
Markedsbaserte aksjefond			
2 878
5 223
8
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter			
1 153
1 093
Sum investeringer			
4 031
6 316
			
13
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
30 917
32 361
		
Sum omløpsmidler			
75 786
80 188
			
SUM EIENDELER			
86 479
96 545

21

Balanse Norservice

Balanse pr 31. desember (alle tall i hele 1000 kr.)			
Note Gjeld og egenkapital

2011

2010

Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
10,11 Selskapskapital (5050 aksjer ä kr. 1000,-)
5 050
5 050
Overkursfond
7 000
7 000
Sum innskutt egenkapital
12 050
12 050
			
Opptjent egenkapital		
11
Annen egenkapital
35 798
48 249
Sum opptjent egenkapital
35 798
48 249
			
Sum egenkapital
47 848
60 299
			
Gjeld 		
Avsetning for forpliktelser		
12
Pensjonsforpliktelser
6 159
7 893
Sum avsetninger for forpliktelser
6 159
			
Annen langsiktig gjeld		
			
Kortsiktig gjeld		
Gjeld konsernselskaper
5 830
Leverandørgjeld
7 219
Skyldige offentlige avgifter
9 091
Skyldig ferielønn
7 876
Annen kortsiktig gjeld
2 456
Sum kortsiktig gjeld
32 472
			
Sum gjeld
38 631
			
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
86 479

7 893

5 551
7 381
7 458
6 954
1 010
28 354
36 246
96 545

Trondheim 28.02.2012

Ingebrigt Kulset
Styreleder

Per Einar Løkken
Nestleder

Jens Haugen

Elsa A. Sandvik

John Olav Leinan

Anne Toril Hafeld

Bernt Aksel Rasmussen
Adm.direktør
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Noter Norservice 2011

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar
med regnskapsloven av 1998.
Regnskapsprinsippene beskrives
nedenfor. 					
						
Hovedregel for vurdering og
klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er
klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som
skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler
med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig lån balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives
ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.
Enkelte poster er vurdert etter andre
prinsipper og redegjøres for nedenfor.
Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og
datterselskap.
Investeringer i datterselskaper er
vurdert etter kostmetoden.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer
kontanter, bankinnskudd og andre
betalingsmidler med forfallsdato som er
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær
opptjeningsprofil og forventet sluttlønn
som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.
Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger
amortiseres over forventet gjenværende
opptjeningstid i den grad de overstiger 10 %
av den største av pensjonsforpliktelsen og
pensjonsmidlene (korridor). Planendringer
fordeles over gjenværende opptjeningstid.
Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.
For arbeidstakere på innskuddsbasert ordning er
kostnaden belastet løpende. Denne ordningen
gir ingen garantert ytelse ved pensjon, men en
oppspart kapital som kan tas ut i årlige ytelser.
Skatter
Selskapet er godkjent arbeidsmarkedsbedrift
og er fritatt inntektsskatt.
Konsernregnskap
Da Norservice AS er et 100% eid datterselskap
til Norservice Eiendom AS; jf note 10, er det i
h.h.t. regnskapslovens § 3-7 ikke utarbeidet
konsernregnskap for underkonsernet.
Morselskapet har forretningskontor i Trondheim.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost
og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid
beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av
ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende
tilvirkningskostnader og salgskostnader.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en
individuell vurdering av de enkelte fordringer. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
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Note 2 Salgsinntekt (hele 1000 kr.)				
2011
2010
Pr virksomhetsområde:					
Attføringstjenester			
22,9 %
39 832
35 428
Kabelpartner			
26,3 %
45 747
31 284
Interiør			
12,8 %
22 212
27 298
Netprint			
9,1 %
15 722
12 208
Orega			
7,3 %
12 732
12 749
Pluss Auto			
6,8 %
11 826
12 231
Support			
6,9 %
11 894
11 259
Karriere			
1,1 %
1 926
2 122
Navigator			
3,7 %
6 490
2 310
Andre inntekter			
3,0 %
5 232
5 321
Sum				
173 613
152 207
					
Pr geografisk marked:					
Norge				
173 613
152 207
Sum				
173 613
152 207		
			

					
Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm				
Lønnskostnad (hele 1000 kr)				
2011
2010
Lønn				
76 308
67 398
Folketrygdavgift				
11 137
9 645
Pensjonskostnader (se note 12)				
3 597
-1 249
Andre ytelser				
3 249
2 951
Sum				
94 291
78 745
						
Antall sysselsatte årsverk				
207
205
Av pensjonskostnaden er knok 2.278,3 knyttet til innskuddsbasert ordning.					

			
Adm.			
Ytelser til ledende personer			
direktør
Styreleder
Styret øvrig
Lønn			
553 846 kr
2 783 461
337 000
Annen godtgjørelse			
152 942 kr
247 212		
Adm. dir er i løpet av året førtidspensjonert, og har overtatt som styreleder fra 1.7.11.				
Ytelser til styreleder utgjør både lønn, førtidspensjon og styrehonorar				
Avtroppende adm.dir har for øvrig overtatt en 2007 mod. BMW X5 til 354.000 inkl. omreg				
				
Kostnadsført revisjonshonorar til Deloitte AS for 2011 utgjør kr. 132.000				
Andre honorar til revisor og samarbeidene selskaper utgjør kr. 41.300		
			
				
Note 4 Annen driftskostnad				
I andre driftskostnader inngår tap på krav med kr. 874.908			
				
			
Note 5 Immaterielle eiendeler
Det er pr. 31.12.11 bokført 846.000 som immaterielle eiendeler. Dette er utviklingskostnader, lisenser, utvikling av
websider, knyttet til omprofileringer, Equass sertifisering og innføring av økonomi, samt salg og personaldatasystemer.		
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Note 6 Varige driftsmidler (hele 1000 kr.)
		
Immatr.
Bygn. og
Maskiner og
Driftsløsøre
Sum
		
eiendeler
annen fast
anlegg
inventar,
			
eiendom
verktøy o.l.
Anskaffelseskost 31.12.10
6 962
5 333
51 954
16 429
80 678
Tilgang kjøpte driftsmidler
0
324
1 029
1 398
2 752
Avgang
0
96
647
0
742
Anskaffelseskost 31.12.11
6 962
5 562
52 336
17 828
82 688
Akkumulerte avskrivn. 01.01.11
6 106
3 907
44 821
16 095
70 929
Netto akkumulerte-/rev.opp/
nedskrivninger 31.12.11
11
321
1 002
134
1 468
Avskrivninger, nedskrivninger
og rev. ned. 31.12.11
6 117
4 229
45 823
16 229
72 397
Bokført verdi pr. 31.12.11
846
1 333
6 513
1 599,0
10 290
							
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

1 423
11
3-5 år
Lineær

270
321
10-50 år
Lineær

3 646
1 222
5-10 år
Lineær

832
134
3-5 år
Lineær

6 170
1 688

Selskapet leier lokaler. Årlig leie er kr. 8.936.692					
					
Årlig finansiell leasingkostnad				
2 011
2 010
					
231
0

Note 7 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. (hele 1000 kr.)
		
Ansk.ForretningsStemme og
Egenkapital
Resultat
Firma
tidspunkt
kontor
Eierandel
pr 31.12.
Asveco AS
13.02.92
Trondheim
100 %
7 244
1 956
Isonor AS
13.02.92
Trondheim
100 %
2 346
45
Norigo AS
13.02.92
Trondheim
100 %
5 503
2 814
						
Note 8 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. (hele 1000 kr.)

			

			
Eierandel
Ansk.kost
Balanseført
Markeds
					
verdi
verdi
Anleggsmidler:
SIT SAFE AS		
1,85 %
92
92
92
Innherred Produkter AS		
0,4 %
10
10
10
Sum			102
102
102
							
Omløpsmidler:						
Aksje, obligasjoner og pengemarkedsfond				
4 031
4 031
Sum			
0
4 031
4 031
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Note 9 Varer (hele 1000 kr.)				
2011
2010
Råvarer				
10 153
8 780
Varer under tilvirkning				
231
352
Ferdigvarer				
4 813
4 612
Sum				
15 197
13 744
		
			
Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon (hele 1000 kr.) 				
Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.2011 består av følgende aksjeklasser:			
				
			
Antall
Pålydende
Bokført
A-aksjer			
5 050
1 000
5 050
Sum			
5 050
5 050
						
Eierstruktur						
Aksjonærer i selskapet pr 31.12.11 var:
							
				
EierStemmeA-aksjer
B-aksjer
Sum
andel
andel
Norservice Eiendom AS
5 050
0
5 050
100 %
100 %

Note 11 Egenkapital (hele 1000 kr.)						
		Aksjekapital
Overkurs fond
Annen EK
Sum
						
Egenkapital 1. januar 2011
5 050
7 000
48 248
60 298
Årets resultat			
Egenkapital 31. desember 2011
5 050
7 000
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-12 451
35 798

-12 451
47 848

Noter Norservice 2011
Note 12 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser 		
Selskapet har ytelses basert pensjonsordning som omfatter i alt 6 personer og 44 pensjonister.
Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket
gjennom et forsikringsselskap. I tillegg er 213 personer dekket gjennom innskuddsbasert ordning og OTP.
Beregningen over forpliktelser inkluderer avtalefestet førtidspensjon (AFP) samt førtidspensjon.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Foretaket har ordninger som dekker kravene etter denne lov.
Overgang til ny AFP-ordning i privat sektor
(gjelder kun foretak som behandler AFP som en ytelsesordning) 						
Som følge av AFP-tilskottsloven ble gammel AFP-ordning lukket per 31.12.2010 Lukkingen av denne ble behandlet
regnskapsmessig som avkorting. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, som den
gamle AFP-ordningen i LO/NHO-området. Den nye AFP-ordningen anses regnskapsmessig som en ny ordning,
ikke som en endring av den eksisterende ordningen. 						
Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning 						
Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister gått av
før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene 2011-2015). I årets pensjonskostnad inngår også en avsetning
på kr. 659.869 for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen.
Denne avsetningen er balanseført som langsiktig gjeld. 						
Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning
Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning.
I 2011 foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet
for 2011. Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning balanseføres i 2011. 		
				
						
(hele 1000 kr.)				
2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening			
405
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen				
837
Avkastning på pensjonsmidler				
-1 081
Netto pensjonskostnad ex. arb.avg				
161
Engangskostnad / inntekt endr. pensjonssystem			
0
Resultateffekt av avkorting av gammel AFP ordning			
0
Arbeidsgiveravgift				0
Resultatført effekt av endring personomfang og estimatendringer			
1 157
Andre pensjonskostnader (innskuddsordning etc)			
2 278
Netto pensjonskostnad inkl. arb.avg				
3 597

2010
567
959
-1 312
214
-2 006
-2 049
0
936
1 656
-1 249
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(hele 1000 kr.)				
2011
2010
Opptjente pensjonsforpliktelser				
28 188
23 479
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering				
Beregnede pensjonsforpliktelser				
28 188
23 479
Pensjonsmidler (til markedsverdi)				
22 865
23 933
Ikke res.ført virkning av estimatavvik /effekt endring i personomfang		
836
8 174
Netto pensjonsforpliktelser eks. arb.avg				
6 159
7 720
Arbeidsgiveravgift					
173
Netto pensjonsforpliktelser inkl. arb.avg				
6 159
7 893
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente				
3,9 %
3,8 %
Forventet lønnsregulering				
3,5 %
4,0 %
Forventet pensjonsregulering				
0,1 %
0,5 %
Forventet avkastning på fondsmidler				
4,1 %
4,6 %
Uttakstilbøyelighet AFP				
0,0 %
0,0 %
Årlig forventet G-regulering				
3,3 %
4,0 %
					
Note 13 Trekkmidler				
Av selskapets bankinnskudd er kr. 3.786.281 bundne skattetrekksmidler		
			
Note 14 Transaksjoner mellom selskaper i konsern					
Norservice overtok driftsmidler for kr. 68.000 fra Isonor. Bokført verdi er benyttet som prinsipp.
Norservice fakturerte Isonor for overtatte feriepengeforpliktelser for kr. 163.000		
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Kontantstrømanalyse

Kontantstrømanalyse (alle tall i 1000 kr.)				
31.12.11
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat				
-12 451
Ordinære avskrivninger				
6 170
Ekstraord. nedskrivninger				
1 688
Gevinst salg anleggsmidler				
742
Pensjonspremie uten resultateffekt				
-1 186
Endring i varelager				
-1 453
Endring i kundefordringer				
2 127
Endring i leverandørgjeld				
-162
Endring i konsernmellomværender				
279
Endring i andre tidsavgrensede poster				
2 390
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A)			
-1 856
		
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler				
-2 752
Investering i datterselskaper		
Innbetalinger ved salg av anleggsmidler				
742
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)			
-2 010
		
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Endringer i innskuddsfond				
137
Investeringer i finansielle omløpsmidler
			
2 285
Opptak av ny gjeld
			
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivieter (C)			
2 422
		
Netto endring i kontanter (A+B+C)				
-1 444
Beholdning av kontanter pr. 01.01.10				
32 361
		
Beholdning av kontanter pr. 31.12.10
			
30 917
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31.12.10
104
5 687
0
0
-4 361
1 073
-143
1 575
32 220
-590
35 565

-5 663

-5 663

103
4 358
-2 002
2 459
32 361
32 361

Revisjonsberetning Norservice
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Organisasjonen Norservice
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Virksomheten består av et eiendomsselskap
og et driftsselskap med to datterselskap.
Driftsselskapet, Norservice as, er
organisert i flere forretningsområder.
Ledelsen besto i 2011 av administrerende direktør
Ingebrigt Kulset fram til 1. juli, etter 1. juli av
administrerende direktør Bernt Aksel Rasmussen,
økonomidirektør John Petter Brekke, personalsjef
Grete Haug og avdelingsleder Kristin Grindstad.
Forretningsområdene er egenfungerende enheter
med det faglige til felles at de alle er knyttet
sammen av attføringsfunksjonen i Norservice.
Norservice as med datterselskap har
246 ansatte pr. 31.12.2011.

Medlemmer i styret
Erik Frederiksen (S-T lag av NHF),
medlem og leder fram til 06.2011
Ingebrigt Kulset, medlem og leder etter 06.2011
Per Einar Løkken (Trondheim lag av LHL), nestleder
Jens Haugen, (Midtre Gauldal kommune)
Elsa A. Sandvik, (Trondheim Revmatikerforening)
Anne Torild Hafeld, (Arbeidstakerne)
John Olav Leinan, (Arbeidstakerne)
Varamedlemmer
Reidar Bårdevik, (S-T lag av NHF)
Ingrid Krognes, (Trondheim lag av LHL)
Jarle Jøsok, (Block Watne A/S)
Roar Aspen, (Trondheim Revmatikerforening)
Styremøter i 2011
Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 31 saker.
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Våre foretningsområder
Forretningsområdene betjener i all hovedsak bedriftsmarkedet og offentlige instanser, men har også private kunder.
Midt-Norge er nedslagsfeltet for halvparten av bedriftens tjenester, mens vi ellers er landsdekkende.

pluss auto
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Norservice Interiør
Møbelfabrikken ligger på Støren, og disponerer
ca. 4.000 m². Fabrikken er en moderne
produksjonsbedrift som er godt tilpasset
ordrestyring og kundetilpassede løsninger. Vi
leverer nå møbler i de ﬂeste materialer, og har vårt
hovedsatsingsområde på møbler til barnehager,
skoler og offentlige institusjoner. Stadig endringer
av kravene til funksjonalitet gjør at hvert år kan
vi tilby en mengde nye produkter til våre kunder.

Kravene til kvalitet og miljø er at møblene må
holde i mange år med hard bruk. Vi er sertifisert
iht. ISO 14001 og 9001 som dokumenterer at vi
kontinuerlig jobber hver dag for å bli bedre på miljø
og kvalitet. Bedriften har også innført nytt system
som med enkle grep kan tilby nye produkter
i andre markedssegmenter. Møblene selges
gjennom forhandlernettet til Kinnarps i Norge.

www.norserviceinterior.no
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Pluss auto
Pluss auto er et autorisert flermerkeverksted
for personbiler, varebiler og nyttekjøretøy. Pluss
auto er tilknyttet verdens største verkstedkjede
på det frie ettermarkedet – Bosch Car Service.
Med dyktige fagfolk som regelmessig kurses på
det seneste test- og diagnoseutstyr fra anerkjente
leverandører og et høyt fokus på våre kunders
tilfredshet, vokser vi trygt fram som et pålitelig
og sterkt alternativ til våre konkurrenter.

Pluss auto er et av Midt-norges ledende
autoriserte flermerkeverksted innen kjerneområdet
– verkstedtjenester, delemateriell, bilpleie
og dekkhotell. Vi er hovedleverandør av
”flåtestyring” til flere store firma, offentlige og
private oppdragsgivere og profesjonelle kunder
innen industri og bygg og anlegg der målet er
reduserte bil-/vedlikeholdskostnader for kunden.

Vårt kundefokus har gjort oss til en attraktiv
aktør i markedet av godkjente bilverksteder.
Pluss auto er godkjent av fylkeskommuen som
opplæringsbedrift for bilmekanikere. Avdelingen er
lokalisert på Lade i tidsriktige og romslige lokaler.

www.plussauto.no

Kabelpartner
Kabelpartner er en ledende leverandør og
samarbeidspartner innenfor kabelkonfeksjon,
elektromekanisk sammenstilling,
utviklingstjenester og leveranser av
standard- og spesialkabler. Leveransene
foregår ved egenproduksjon og kjøp/salg
av importert kabelmateriell. Vi tilbyr og
leverer kvalitetsprodukter og tjenester som
er kostnadseffektive og gir kundene våre
økt lønnsomhet gjennom å bruke oss.
Innen de samme fagområder skal Kabelpartner
gi opplæring og arbeidstrening til ansatte
på yrkesrettet attføring. Dette gjelder både
produksjons- og administrative stillinger. Til
sammen utgjør dette grunnlaget for vår virksomhet.
Vårt konsept og våre produksjonsmetoder er
utviklet gjennom en årrekke. Våre kunder

har stor nytte av å outsource denne type
produksjon til oss. Vi har i over 20 år betjent
kunder på den høyteknologiske arena i hele
landet. Våre kunder ﬁnnes innenfor: offshore,
maritimt utstyr, videokonferanse-utstyr, satellitt
og radiokommunikasjon, samferdsel (tog,
buss, skip, bil), medisinsk utstyr, datakabler,
resirkulering, bygg/anlegg, militært utstyr og
kraftelektronikk. Våre kunder er ledende aktører
innenfor norsk industri og som samarbeider
med oss fordi vi jobber effektivt, har høy
kompetanse og strekker oss langt for å levere
kvalitetsprodukter til rett tid og rett pris.
Kabelpartner er sertifisert i henhold til
kvalitetssystemet ISO 9001:2008 og
miljøsystemet ISO 14001: 2004.
Mer om oss finner du på www.kabelpartner.no

Norservice Support
Norservice support transporterer og lagrer
tekniske hjelpemidler for Trondheim kommune.
Virksomheten er omfattende og har 6
distribusjonsbiler og en lastebil i daglig traﬁkk
for å løse denne oppgaven. Gjennom 2011
har vi levert ut 25000 hjelpemidler til brukere i
Trondheim kommune. Vårt sportsverksted har
vært i drift siden april 2009. Verkstedet reparerer
og monterer sykler, driver sykkelhotell og utfører
skiservice. Våre kunder er kjedetilknyttede og
frittstående sportsforretninger i Trondheim. I
april 2012 åpner verkstedet også for private
kunder. Vår mobile avdeling for teknisk service
har gjennom året skaffet seg nye avtaler med
aktører som driver service og reparasjon av

tekniske installasjoner. Hjelpemiddelavdelingen
foretar også reparasjoner og gjenbruk av
tekniske hjelpemidler for Trondheim kommune.
Vi har over 30 års erfaring med reparasjoner
og service av tekniske hjelpemidler. Norservice
support forhandler Thyssen trappeheiser og TKS
sjaktheiser som leveres til NAV og private aktører.
Vi har i 2011 inngått en avtale med ABILIA som gir
oss mulighet for å markedsføre og selge epilepsi
og varslings produkter mot det private markedet.
Avdelingen starter i 2012 opp en butikk som
skal selge småhjelpemidler til privatpersoner.
Les mer om oss på www.norservice.no
og www.sportsupport.no

NetPrint
NetPrint er i dag en av bransjens
ledende aktører på storformat, kopiering,
tekstiltrykk og digitalprint med fokus på kvalitet
og kundens behov. NetPrint har en av markedets
største maskinparker for nesten alle grafiske
tjenester. Bedriftens plottere produserer plakater,
reklameseil og skiltdekorer på de fleste media.
Sammen med reklamebyrået Orega som partner
er NetPrint en totaleverandør i markedet.

www.netprint.no

Orega
Orega er et allsidig reklamebyrå og leverandør
innen markedsføring, design og produksjon.
Med NetPrints produksjonsavdeling i ryggen, er
vi en betydelig aktør i reklamebransjen. Orega
leverer alt fra idé og planlegging, til skisser, tekst,
design- og produksjon samt montering. Orega
designer og produserer alt fra firmaprofilering,
trykksaker, messestands, film og webdesign.
Med messe- og displayleverandøren DUAS på
laget, er Orega et byrå som tilbyr ”bredde”
innen reklame og grafisk produksjon.
www.orega.no

reklame & design

Duas
DUAS – DisplayUtstyr er en grossist av messe og
salgsutstyr for den grafiske bransje. Duas leverer
sine tjenester til store og små reklamebyråer,
trykkerier og skiltmakere over hele Norge. DUAS
har enerett på merket Ultima Displays, som er
bransjens beste salg- og displaymerke. Ultima
Display er Europa-produserte varer fra England.

www.duas.no

Du finner oss også på www.norservice.no

...med løsninger som
setter varige spor!

Norservice Karriere
I lengre tid har Norservice Karriere opplevd vekst og endringer i tiltakssammensetning. På bakgrunn av dette
har det vokst frem et behov for å omstrukturere virksomheten i avdelingen. Fom 01.11.11 ble det derfor
gjennomført en omfattende omorganisering av avdeling Karriere. All anbuds- og prosjektvirksomhet ble skilt ut
i et eget forretningsområde, Navigator. I dette forretningsområdet ligger da ARR, funksjonsvurdering, Avklaring
Ordinær/Sykmeldt, Norservice Avdeling Røros, samt prosjekter og privat karriereveiledning. Virksomheten
i Norservice Karriere vil med dette kun være tilknyttet de institusjonelle tiltakene VTA, APS, Avklaring, AB,
Kvalifisering og TA. I tillegg ble det besluttet å omorganisere virksomheten i avdelingen slik at karriereveiledere
har kontorsted ute i forretningsområdene tre dager pr. uke, samt er tilknyttet en fast avdeling. Den enkelte
karriereveileder jobber da med de tiltak som finnes i sin tildelte avdeling. Dette dreier seg om tiltakene:
VTA, APS, Avklaring og KiA. Unntaket er karriereveiledere i AB som arbeider eksklusivt med dette tiltaket.
Ny organisasjonsmodell innbærer at tiltaksdeltakere ikke behøver å bytte veileder ved overgang
fra et tiltak til et annet, samt at samarbeidet mellom Karriere og øvrige forretningsområder blir
tettere. I tillegg blir anbuds- og prosjektvirksomhet rendyrket i et eget forretningsområde. Dette
strukturerer våre attførings- og karriereveiledningstjenester både faglig og personalmessig.

Avklaring Skjermet (35 plasser)
Vi har opplevd meget stor innsøking til tiltaket,
noe som har medført lang ventetid. I gjennomsnitt
har ventetiden vært mellom 6 og 7 måneder.
Også dette året har vi opplevd økt innsøking av en
deltakergruppe som har sammensatt og kompleks
problematikk. Mange har behov for lang tid i
tiltak før saken deres er ferdig avklart. Til tross
for høy innsøking og lange ventelister i Avklaring
hadde vi høsten 2011 utfordringer med hensyn
til å fylle tiltaksrammene fra måned til måned.
Årsaken til dette var at det var dårlig oppmøte til
inntak, samt at flere tiltaksperioder enn normalt
ble avbrutt. På bakgrunn av dette gjennomførte
Norservice ekstraordinære inntak. Dette medførte
kapasitetsmessige utfordringer for oss, men vi
gjennomførte i henhold til tildelt ramme i 2011.
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APS (63 plasser)
I Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet (APS)
har vi 63 plasser, hvorav 10 plasser har
vært lagt til et prosjekt reservert deltakere i
Kvalifiseringsprogrammet i Nav (KVP). I likhet med
Avklaring, har vi opplevd stor innsøking til APS,
og dermed lang ventetid til inntak. Også i 2011
har vi sett at forskjellen på deltakere i APS og
Avklaring har vært minimale. Mange har behov
for mer tid i tiltak etter endt avklaringsperiode,
noe som har ført til økt behov for tiltakskjeding
fra Avklaring til APS. De lange ventelistene i
APS har imidlertid ført til at Karriere har sett
seg nødt til å fravike prinsippet om å prioritere
deltakere til tiltakskjeding internt i Norservice.
Dette da vi så at behovet var så stort at det
forlenget ventetiden for ordinært innøkte. Vi
ser derfor at deltakere i større grad opplever

brudd i aktivitet mens de står på venteliste
til inntak i APS, noe som er meget uheldig.

Stavne Gård. På denne måten ble ventelistene
noe redusert i siste halvdel av 2011.

Tilrettelagt arbeid (40 plasser)
Deltakergruppen i TA er en ressurs for Norservice
og de gjør jevnt over meget godt arbeid. De fleste i
denne gruppen gir uttrykk for å være tilfredse med
jobben sin, samt at de er inneforstått med at de
er lite konkurransedyktige på arbeidsmarkedet.
Sykefraværet blant de ansatte i TA har også vært
tilfredsstillende lavt. Utfordringene i tiltaket er
mangel på formidlingsresultater og ingen ble
formidlet i 2011. Vi gikk inn året med færre
enn 40 årsverk i TA, fordi 7 hadde valgt å gå
av med avtalefestet pensjon året før. I løpet
av året var imidlertid innsøkningen god, og vi
avsluttet 2011 med flere enn 40 årsverk.

Resultatene i både AB ordinær og VVV har vært
gode også i 2011, og mange er formidlet til
jobb. Formidlingsresultatet er imidlertid lavere
enn i 2010. Dette har sammenheng med flere
faktorer, men vi mener at hovedårsaken er
følgende: Vi har hele tiden fokus på å sikre
gjennomstrømning i tiltaket. Høy formidling fører
imidlertid til at mange nye deltakere tas inn i
tiltaket i samme tidsrom, og disse har hatt behov
for tid og oppfølging for å bli formidlingsklare.
Dette påvirker igjen formidlingsprosenten og
medfører noe variasjon i resultat fra år til år.

VTA (27 plasser)
Av 27 personer i tiltaket har 21 personer sitt
arbeidssted ved Asveco og 6 personer arbeider i
andre forretningsområder i Norservice konsern.
Vi har ikke hatt ventelister i tiltaket, og vi
opplever at saksbehandlere i NAV har behov
for mer informasjon og kunnskap om dette
tilbudet i Norservice. Vi opplever også at dette
er en ”sovende” gruppe i NAV sitt system. Det
er vanskelig å finne ut hvem som har ansvar
for den enkelte og vi opplever også til tider lite
engasjement fra NAV for denne gruppen. I 2011
har vi jobbet for å fylle rammene våre, og vil i
2012 jobbe aktivt for å gjøre tiltaket kjent på
både eksternt hos NAV, samt internt i Norservice
som en mulighet etter endt løp i andre tiltak.
Arbeid med bistand
I 2011 har vi opplevd stor innsøking
til AB i Norservice, og vi har hatt
lange ventelister for inntak.
AB VVV (20 plasser)
I juni 2010 inngikk Norservice en
samarbeidsavtale med Senter for Jobbmestring,
og denne ble videreført i 2011. Hensikten
med avtalen er at Norservice skal delta i et
forskningsprosjekt der man tester ut IPSmetodikk på personer som har problemer
med å fungere i jobb grunnet lettere psykiske
lidelser. Målgruppen er sykmeldte personer
med arbeidsforhold eller som står i fare for å bli
sykemeldt. Vi har i den forbindelse øremerket
plasser av eksisterende ramme til dette formålet,
og to tilretteleggere er involvert i prosjektet.
Forskningsresultatene foreligger først høsten
2012, men tilbakemeldingene så langt er at man
oppnår gode resultater for disse deltakerne.
AB Ordinær (12 plasser)
For å redusere ventetid for deltakere på
venteliste, har Norservice samarbeidet med
Stavne Gård. Dette da de har hatt ledig kapasitet.
Flere deltakere som opprinnelig var innsøkt til
Norservice ble, i samråd med NAV, overført til

Kvalifisering (56 mv)
I tiltaket Kvalifisering (KiA) har vi fremdeles
en stor andel personer i reduserte stillinger.
Dette byr på ressursmessige utfordringer for
Norservice. I mange tilfeller er også disse sakene
mer ressurskrevende enn de som har 100 %
stilling. Vi har i 2011 opplevd lav innsøking av
kvalifiseringskandidater. På bakgrunn av dette
gjennomførte vi en informasjonskampanje rettet
mot de fire NAV-kontorene i Trondheim. Tiltaket ga
imidlertid ikke ønskede resultater og vi har hele
året hatt problemer med å rekruttere til KiA. Vi
hadde derfor et underforbruk i tiltaket i 2011, og
dette skyldes mangelfull innsøking av kandidater
som kan nyttiggjøre seg et kvalifiseringsløp.
14 av plassene vi har til rådighet i Kvalifisering
i Trondheim er øremerket Ekstern Kvalifisering
eller Personalutleie (PEUT). De siste årene har
vi sett at deltakergruppen i kvalifiseringstiltaket
har endret seg. Deltakerne har behov for mer tid
i tiltak og mer bistand til å komme ut i ordinært
arbeid enn tidligere. Dette skyldes i hovedsak at
deltakergruppen har mer kompleks og sammensatt
problematikk, og derfor står derfor lengre unna
det ordinære arbeidslivet. På bakgrunn av dette
ser Norservice et økende behov for å bruke PEUT
i formidlingsarbeidet. Deltakerne leies da ut til en
ekstern arbeidsgiver en periode for å avklare om
arbeidsforholdet vil fungere. Dette har vist seg å
være en gunstig ordning for begge parter, samt en
viktig døråpner og inngang i formidlingsarbeidet.
På bakgrunn av dette har Norservice også styrket
ressursene i tiltaket med 60 % stilling i 2011.
Lærlingeløp og praksiskandidatløp i Norservice
Noen har sin læretid internt i Norservice, mens
andre har plass hos en ekstern arbeidsgiver
der Norservice følger opp i bedriften. I
Norservice har vi i 2011 hatt følgende:
• 2  lærlingkontrakter ved Pluss Auto
• 1 lærlingekontrakt ved Kabelpartner
• 1 lærlingekontrakt ved Norservice sin IT-avdeling
• 2 praksiskandidater ved Norservice Interiør
• 1 i et ordinært lærlingeløp ved Netprint
• 8 personer har vært i lærlingeløp
ved Norservice Røros.
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NAVIGATOR
Norservice Røros
Første halvdel av 2011 var det lav innsøking
til både de 12 kvalifiseringsplassene og de 3
avklaringsplassene vi har på Røros. Årsaken
var at NAV Røros prioriterte innsøking til andre
tilbud i regionen. Dette medførte at vi ikke klarte
å fylle rammene for Kvalifisering og Avklaring
på Røros første halvår, noe som igjen påvirker
omsetningen for 2011. Vi fylte imidlertid rammene
mot slutten av andre halvår. Norservice Røros har
kun eksterne kvalifiseringsplasser og har i 2011
har hatt gode formidlingstall. Dette viser igjen at
ekstern Kvalifisering er et godt formidlingstiltak.
Norservice Røros har også i 2011 opprettholdt
sitt gode samarbeid med næringslivet i
Rørosregionen og har flere deltakere i lærlingeløp.
Avdelingen arbeider også med tiltaket Avklaring
Ordinær/Sykmeldt (anbud) beskrevet under.
Røroskontoret har i tillegg samarbeidet med Røros
Ressurs om grunnopplæring i basisferdigheter
for bl.a bussjåfører i Gauldal billag.
Avklaring ordinær/sykmeldt
Område 4 består av kommunene Melhus,
Klæbu, Malvik, Selbu, Tydal, Røros, Holtålen,
Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal. Støren
er i kravspesifikasjonen oppgitt til å være
hovedlokasjon. I forhandlinger fikk vi aksept
for å gjennomføre tiltaket for nabokommunene
til Trondheim, samt Selbu, med ressurser
fra Trondheim, og lokasjon i Trondheim. De
resterende kommunene administreres fra
Røros/Støren. Antall deltakere er oppgitt til å
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være mellom 8-12 til enhver tid. Det viste
seg imidlertid at antallet ble vesentlig lavere
første halvår enn andre halvår 2011. Lav, men
også ustabil innsøking, medførte betydelige
ressursmessige utfordringer og Norservice
leverte en oppsigelse på tiltaket i august.
De siste månedene av 2011 økte imidlertid
innsøking og Norservice trakk oppsigelsen.
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)
Område 1 består av Trondheim kommune og de
4 Nav-kontorene i kommunen. Anslått deltagelse
er oppgitt til å være mellom 30 og 40 personer til
enhver tid, og oppstart var 01.01.11. Norservice
vant anbudet med Røros rehabiliteringssenter
(RRS) som underleverandør. Gjennomføringen
foregår i RRS sine lokaler i Innherredsveien i
Trondheim, og første halvdel av 2011 opplevde
vi også lav innsøking til dette tilbudet. Antall
deltakere var nærmere 20 enn antatt 40 de
fleste ukene. I andre halvår økte antall deltakere
betraktelig og lå i gjennomsnitt på over 40
deltakere pr uke. Vi får gode tilbakemeldinger
fra Nav på kvaliteten vi leverer i dette tiltaket.

Funksjonsvurdering
Funksjonsvurdering er et nyttig verktøy i forhold til;
•
•
•
•

å forebygge sykefravær,
øke fokuset på jobbnærværet,
hindre ”utstøting” fra arbeidslivet,
karriereveiledning i en omstillingsprosess

Dette skjer bl.a. gjennom råd, veiledning og
praktisk arbeidsutprøving. Målet er å finne ut
hva som skal til for at en sykmeldt skal kunne
fortsette i, eller etablere, et nytt arbeidsforhold.
Norservice har i 2011 gjennomført 10
funksjonsvurderingssaker. Dette representerer
et lavere volum enn vi hadde ønsket med
tanke på økt markedsføringsinnsats i 2011.
Vi ser imidlertid at det er behov for tiltaket og
vi får mersalg hos de kundene vi har utført
oppdrag for. Norservice har derfor opparbeidet
seg et godt rykte hos eksisterende kunder og
forventer et stabilt tilsig av saker fremover.
TilA (Tilpasset Læring Til Arbeid)
TilA tilbyr individuelt tilpassede
undervisningsopplegg og studiestøtte.
Undervisningsopplegget er ikke gruppebasert, og
alt er spesielt tilrettlagt for den enkelte av erfarne
spesialpedagoger. Deltakerne jobber derfor med
alt fra dataopplæring innen Microsoftapplikasjoner
til matematikk-, lese- og skriveopplæring.
Her får også personer med sansetap også et

spesialtilpasset tilbud da vi har spesialutstyr
til denne gruppen. TilA tilbyr i tillegg kartlegging
av lese- skrive- og matematikkferdigheter,
dataferdigheter og generelle lærevansker. I
lengre tid har vi opplevd lav innsøking til tilbudet,
og I 2011 gjennomførte kun 23 personer et
opplæringsløp ved TilA. De fleste av disse
sluttet til utdanning, mens flere også kombinerte
opplæring med andre tiltak i Norservice eller
annen arbeidsmarkedsbedrift. TilA ble avviklet
fom 01.01.2012 grunnet lav innsøking over tid.
Prosjekter
I 2011 gjennomførte Norservice Karriere et
prosjekt i regi av NHO som heter KomDaVel.
Prosjektet hadde som formål å tilby trening
med 4X4 intervall og Karriereveiledning,
i den hensikt å forebygge sykefravær i
renholdsbransjen. Tilbakemeldingen fra bransjen
og NHO var gode. Prosjektet ble imidlertid
sluttført november 2011 og det var ikke avklart
om dette kan bli videreført i varig form.

Formidlingsprosent fra formidlingstiltakene i Norservice AS
År
Tiltak
Sluttet
Formidlet
Formidlings
				
prosent
2011
AB
25
14
56 %
2011
Kvalifisering
63
32
50,8 %
2010
AB
14
11
78,6 %
2010
Kvalifisering
51
27
52,9 %

Norigo
Vi er stolte over å kunne levere kvalitetsprodukter
og samtidig utføre en viktig samfunnsfunksjon.
Norigo er også en attføringsbedrift. Våre
fagfolk jobber side ved side med de som ikke
har funnet seg til rette i arbeidslivet. Dette
er noe som ikke påvirker produktkvaliteten,
snarere tvert i mot. Norigo har hatt en
viktig rolle i mange store byggeprosjekt i
Trondheimsregionen, og vi har levert både gode
løsninger og upåklagelig kvalitet gang på gang.
Våre kjernevirksomhet er produksjon av det som
ikke finnes ferdig i byggevare-butikk. Det kan
være boder, levegger, tremmer, emballasjekasser,
gesimser, vindusforinger, rekkverksprofiler,
tilpassing av plater i tre, fibersementplater og
andre kundespesifiserte løsninger.
Vi stiller gjerne på byggeplassen for å tilrettelegge
de produkt den enkelte entreprenør har behov for.
Ett av våre andre hovedprodukter er
emballasje og transportkasser, laget både av
pløydbord og kryssfinerplater. Vi lager videre
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produkter som kabelkryss, rekkverksprofiler,
terasseplatter, sittegrupper, og annet.
Vi produserer også pre-cut, og vi kan lage
ethvert spesialprodukt på bestilling, som
for eksempel håndlister i eik, lyskasser
over himling, skjært for nedforing av himling,
fasadeelementer og lignende. I tillegg driver
vi med høvling og fresing av spesialprofiler
innrettet mot rehabiliteringsmarkedet.
1.jan. 2012 startet vi også opp med malerlinje,
dvs. malerbehandling av panel og treverk.
Vi har kapasitet til å behandle, dvs. grunning og
toppstrøk på ca. 5000m om dagen pr. dags dato.
Kapasiteten kan økes hvis markedet tilsier det.
Hos Norigo på Orkanger får du produsert
Kjøkken, bad, garderobe og annet utstyr til
hus og hytte etter egne mål og ønsker.
Vi har verkstedlokaler for tre og metall på AKS,
like nord for Thamshavn Verk på Orkanger.
For mer informasjon se www.norigo.no

Asveco AS
Asveco AS er et industrimekanisk verksted med
26 ansatte, som er et heleid datterselskap av
Norservice AS.Vår målgruppe er personer med
behov varig tilrettelagt arbeid, arbeidstrening,
eller personlige oppfølgingsplaner.
Asveco AS har følgende arbeidsområder :
Mekanisk produksjon.
Pipe support / underleverandør
til skip og offshore.
Rekkverk og stålkonstruksjoner til anleggsbransjen.

Gjenging, bøying, sveising og bearbeiding av stål.
Sammenstilling av bildeler (plast), lagerhotell,
pakking, utsending, montering av etiketter og
produksjon av rullegardiner.
Vi har bla. samarbeidsavtaler med
landets største rørgrossistene.
I løpet av 2011 har vi fornyet våre avtaler
med samtlige store kunder, og har i
tillegg fått betydelig flere kunder.
For mer informasjon se www.asveco.no

Orega Duas
Jarleveien 12, 7005 Trondheim
Tlf. 73 52 20 80
E-post post@orega.no
www.orega.no

Navigator
Innherredsveien 7A, 7014 Trondheim
Tlf. 73 88 08 00
Faks 73 88 08 09
E-post navigator@norservice.no

Pluss Auto
Jarleveien 12, 7005 Trondheim
Tlf. 73 88 08 08
Faks 73 88 08 04
E-post post@plussauto.no

NetPrint, DN/NINA
Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Tlf. 73 58 05 58
Faks 73 58 05 01
E-post trondheim@netprint.no

Norigo AS – Trondheim
Ladebekken 11, 7005 Trondheim
Tlf. 73 84 29 50
Faks 73 84 29 60
E-post norigo@norservice.no
www.norigoas.no

Kabelpartner
Fridheimsv. 1, 7005 Trondheim
Tlf. 73 92 36 00
Faks 73 92 36 90
E-post post@kabelpartner.no

Norservice Support
Fridheimsv. 1-3, 7005 Trondheim
Tlf. 73 84 39 00
Faks 73 84 39 01
E-post support@norservice.no

Norservice Interiør
Møbelfabrikken, 7290 Støren
Tlf. 72 43 00 80
Faks 72 43 00 81
E-post interior@norservice.no

Norservice Karriere
Jarleveien 12, 7005 Trondheim
Tlf. 73 88 08 00
Faks 73 88 08 09
E-post karriere@norservice.no

Norservice NetPrint
Havnegt 9 (Pirsenteret)
7468 Trondheim
Tlf. 73 88 08 75
Faks 73 88 08 79
E-post trondheim@netprint.no

Norservice Karriere, avd. Røros
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
Tlf. 72 41 00 88
Faks 72 41 00 71
E-post karriere@norservice.no

www.norservice.no
E-post: konsern@norservice.no

Norigo AS – Orkanger
AKS Thamshavn, 7300 Orkanger
Tlf. 72 47 11 30
Faks 72 47 11 31
E-post norigo@norservice.no
www.norigoas.no
Asveco AS
Leangenveien 7, 7044 Trondheim
Tlf. 73 88 00 90
Faks 73 53 50 70
E-post post@asveco.no
www.asveco.no
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Norservice AS
Jarleveien 12, 7005 Trondheim
Tlf. 73 88 08 00
Faks 73 88 08 09
E-post konsern@norservice.no

