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Årsberetning 2020

EIERSKAP

Aksjonærene i selskapet:

Attende holder til i moderne lokaler på 
Forus mellom Stavanger og Sandnes.
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Årsberetning 2020

STYRETS BERETNING

Bjarte Bøe, Styreleder

2020 har kostet
Denne beretningen er nok bare en av mange styreberetninger som skildrer 2020 som et annerledes år.  
Attendes nåværende styre ble konstituert i en forskjøvet generalforsamling i juni, 2020. Det nye styret fikk  
en bratt start på styrearbeidet. Heldigvis var flere av styremedlemmene med fra forrige styreperiode, slik at 
vi fikk sikret kontinuitet, erfaring og kompetanse i styrearbeidet.

2020 har kostet oss alle. Også Attende. For våre tiltaksansatte har dette kanskje vært en spesielt utrygg 
periode. Over natten: Helt nye regler for sosial omgang, stadige begrensninger på frihet og regler for  
personlige smitteverntiltak har vært krevende. Kanskje spesielt krevende for våre tiltaksansatte. Det er 
derfor gledelig at våre ordinært ansatte har strukket seg lenger enn vi kunne forventet for å få dette året til 
å bli best mulig. Det er et imponerende lagarbeid, men det har utvilsomt kostet. Styret ønsker å takke alle 
ansatte for innsatsten. Viser ellers til de økonomiske nøkkeltallene.

Støttepakker
Pandemien rammet økonomien til Attende, slik den gjorde for de fleste virksomheter. Oppdrag forduftet, 
ordrereserven krympet. Attende mottok en runde med økonomisk kompensasjon fra Stavanger kommune, 
kompensasjon fra Regjeringens ordning for inntektsbortfall. I tillegg har Attende nytt godt av forskjellige  
tiltak for å redusere kostnader. Styret tillegger disse ordningene en del av forklaringen på at årsresultatet 
ikke ble verre enn det ble. Men framtiden er fremdeles utydelig, både på kort og lang sikt.

Omstrukturering
Nye retningslinjer for NAV basert på EØS-reglement om å skille konkurranseutsatte inntekter fra forhånds-
godkjente arbeidsmarkedstiltak fra NAV førte til at Attende måtte starte prosessen med å omstrukturere 
virksomheten for å stille på startstreken i konkurransen om flere oppdrag. Attende har kompetanse,  
kapasitet og erfaring til å ta på seg langt flere typer oppdrag enn dagens organisasjonsform tillater.  
Den nye organiseringen åpner opp for muligheter for utvidet oppdragsportefølje og arbeid til flere.

Aktive eiere
Alle trenger en jobb med mening. For at det skal skje, må Attende ha oppdrag. Og i tunge tider er det gjerne 
slik at eierne trår til. Styret mener at eierne med fordel kan øke forbruket av Attendes tjenester og produkter. 
Å være en aktiv eier kan nok bety flere ting. En økt bruk av reserverte kontrakter kan utgjøre et viktig bidrag 
til Attendes økonomi uten at det påløper eierne økte kostnader. Økt aktivitet fra eiersiden kommer derfor 
til å bli en prioritert oppgave for styret i tiden som kommer. Vi tror ganske enkelt at aktivt eierskap styrker 
Attendes visjon og ønske; å skape verdifull jobb til alle!

Styremedlemmer:

Dato: 19 April 2021

Bjarte Bøe, styreleder
Heidi Bjerga, nestleder
Helge Gabrielsen, styremedlem
Guttorm Stangeland, styremedlem

Birger Wikre Hetland, styremedlem
Stein wormsen, styremdlem
Randi Kolnes, styremedlem
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RESULTATREGNSKAP BALANSE PR. 31. DESEMBER
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BALANSE PR. 31. DESEMBER NOTER TIL REGNSKAPET 2020
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NOTER TIL REGNSKAPET 2020NOTER TIL REGNSKAPET 2020
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LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: 2020 2019
  

Resultat før skatt 1 465 1 119
Periodens betalte skatt 0 -41
Gevinst ved salg eiendeler -24 -41

 Ordinære avskrivninger 1 810 1 715
Endring pensjonsforpliktelse 0 -1 730

 Endring i varer, debitorer,kreditorer og andre tidsagrensningsposter -1 099 -411

 Netto likviditetsendring fra virksomheten 2 152 611

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER:
 Investert i varige driftsmidler -809 -1 469

Avgang driftsmidler 24 41
 Andre investeringer 0 0

 Netto likviditetsendringer fra investeringer -785 -1 428

 
LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING:
Netto endring kassakreditt 0 0

 Endring lån -852 -852

 Netto likviditetsendring fra finansiering -852 -852

Netto endring i likvider gjennom året 515 -1 669
 Likviditetsbeholdning pr. 01.01. 9 095 10 764

 Likviditetsbeholdning pr. 31.12. 9 610 9 095

                     Attende AS

                      Kontantstrømanalyse

Virkelig saldo HB 9 610 9 095

Differanse 0 0
  

NOTER TIL REGNSKAPET 2020 KONTANTSTRØMSANALYSE
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ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2020
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Attende startet 2020 med en veldig god utvikling i vår produksjon. Men som for alle andre, ble 
også vår hverdag snudd på hodet den 12. mars. Da fikk vi beskjed fra vår oppdragsgiver på 
tiltak om at alle våre ansatte og deltakere på tiltak skulle trekkes ut – enten det var internt hos 
oss eller ute for en oppdragsgiver.

Men pandemien til tross, Attende har likevel klart å levere på våre forpliktelser. Det er vi veldig 
stolte av. Attende har en differensiert produksjon, og pandemiens konsekvenser har ført til at 
våre områder hatt et forskjellig aktivitetsnivå. Vi har også brukt tiden godt til å jobbe med nye 
måter å kommunisere og utvikle oss på. Vi har jobbet med å bli enda bedre kjent med våre 
kunder og deres behov gjennom strategiske analyser, vi har jobbet med å finne nye produkter  
i markedet og jobbet med effektivisering av våre produksjonslinjer.

Årsberetning 2020

PRODUKSJON

FERDIGSTILLING
OG SERVICE

ELVARM

MEKANISK 
VERKSTED

KJØKKEN

SVITHUN 

KOPI OG 
GRAFISK
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PRODUKSJONSOMRÅDER

FERDIGSTILLING OG SERVICE
PRODUKSJONSOMRÅDER

MEKANSIK VERKSTED

Ferdigstilling driver tjenester innen pakking, montering, merking, lager og distribusjon. Vi utfører ulike 
monteringsoppgaver, sammenstilling av produkter, pakking, merking og distribusjon. På grunn av vår 
mangfoldige produksjon, kan vi tilby en unik kombinasjon av tjenester. Våre kunder bruker våre tjenes-
ter ulikt og skreddersydd til deres eget behov. Foruten kvalitet og leveringsdyktighet, som må være på 
plass, trekker våre kunder frem vår lokale beliggenhet og fleksibilitet som fordelaktige årsaker til å velge 
Attende som leverandør av disse tjenestene.

I de siste årene har vi hatt en økning av gründerbedrifter i vår kundemasse. Disse er gjerne i en fase 
hvor de har behov for å teste ut sine produkter og å skalere sin produksjon. Attende bistår med faglig 
råd, veiledning og sparring.

Ren by er en av våre servicegrupper som holder gatene i Stavanger sentrum rene for søppel. I tillegg 
har vi en gruppe som fra august til april driver vegetasjonsskjøtsel på oppdrag fra Stavanger kommune. 
Gruppen har også oppdrag knyttet til beskjæring og luking for private aktører, sameier og borettslag.

HOVEDPUNKTER FOR 2020
• Ferdigstilling og service opplevde totalt sett stabil oppdragsmengde under hele 2020 til tross for 

nedstenging i vår.
• Avdelingen har i løpet av 2020 utforsket nye markeder og nye måter å jobbe på. Vi har blant annet 

kjøpt inn symaskiner og testet ut flere nye produkter i markedet.
• Gjennomført kundeinnsikts- og posisjoneringsanalyse.

Attende har et fullverdig mekanisk verksted som utfører mange og svært forskjellige typer oppdrag.  
Vi har en maskinpark med ni CNC-styrte maskiner som utfører et stort spekter av maskineringsoppdrag 
for ulike type industri. Ved produserer både prototyper og mekaniske komponenter. Vi er ISO sertifisert 
og svært stolte over å være registrert som prekvalifisert leverandør for olje- og gass industrien i Norge 
gjennom Achilles (Achilles JQS).

Vi tilbyr:
1. Kapping ved hjelp av mekaniske og automatiske sager
2. Knekking hvor vi nylig har investert i ny CNC-styrt maskin
3. CNC Dreiing og fresing
4. Stansing med CNC og manuelt stansemaskiner
5. Manuelt arbeid som boring, glassblåsing og sliping
6. Sveising i TIG og MIG

HOVEDPUNKTER FOR 2020
• 2020 begynte med mye aktiviteter og stor pågang fra kunder. På grunn av at situasjonen med 

Covid-19 resulterte i stengte grenser og restriksjoner i transportbransjen, ble leveringstid på råvarer 
forlenget. Dette førte til at Attende fikk utfordringer med å få tak i enkelte råvarer. Dette førte til at 
våre leveranser ble forsinket ut til kundene.

• Pandemien førte også til økte råvarepriser og høyere valuttakurs. Dette påvirket fortjenesten på 
flere leveranser.

• Leveransene til vår interne produksjon (Elvarm og Svithun) ble opprettholdt.
• Det ble investert i en ny platesaks for å øke effektiviteten og vi omdisponerte arealet for å sikre  

bedre flyt av ressurser og materialer.
• Driftskostnadene er redusert ved å effektivisere produksjonen, samt mer effektiv bruk av ressurser.
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Utstyrsprodusenten Svithun produserer utstyr til sykehus 
og helseforetak i hele landet. Svithunserien består av  
infusjonsstativ, trillebord, liftomatkrakk og skjermvegg. 
Den produseres i sin helhet hos Attende.

I tillegg produserer vi ledsagerutstyr til flere rullestolpro-
dusenter i Europa. Styringen er en av markedets mest at-
traktive og går under navnet Forusstyring. Den foretrekkes 
av brukerne på grunn av sikkerhet, robusthet og at den er 
enkel å manøvrere.

HOVEDPUNKTER FOR 2020
• Svithun er en av få norske produsenter av denne 

typen utstyr og opplever stor konkurranse fra inter-
nasjonale aktører, spesielt fra Kina og Europa. Denne 
konkurransen fører til et stort press på pris og margi-
nene er lave. I 2020 opplevde vi høyere råvarepris og 
høyere valutakurs, noe som førte til at vi ble mindre konkurransedyktige på pris.

• Leveringstiden på råvarene ble forlenget som resultat av stengte grenser og transportrestriksjo-
ner. På noen av råvarene, spesielt rør, var det utfordring med å finne nok. Dette resulterte i lengre 
leveringstid på ferdig produktene.

• Høye priser og lang leveringstid førte til frafall av flere store kunder i løpet av 2020, og oppdrags-
mengden var synkende sammenlignet med 2019.

• Svithun opplevde likevel stor pågang fra sykehus landet over under nedstengingen i mars. Dette 
førte til utsolgte lagre i mars og april.

• Vi har hatt økt salg av ledsagerstyringer til internasjonale rullestolprodusenter.
• Gjennomført et større prosjekt på kundeinnsikt og strategisk posisjonering for Svithun.

Attende har et moderne storkjøkken. Vår spesialitet er oppkuttet frukt og grønnsaker. Enkle og repete-
rende oppgaver liker vi godt. Derfor leverer vi mye skrelte poteter, oppkuttede grønnsaker og diverse 
salater til andre storkjøkken og matvareleverandører. Våre kunder velger Attende av to viktige grunner. 
Den ene er at vi forbindes med kvalitet og ferske råvarer. Den andre er at vi er en lokal produsent og 
dermed lett får tilgang til ferske bearbeidede råvarer. 

Vårt kjøkken kan levere: 
• Møtemat
• Oppkuttet frukt og grønnsaker
• Salater

Vårt storkjøkken har ansvaret for kantinedriften i Attende. De sørger for å levere sunn og næringsrik mat 
til alle våre ansatte. I 2020 har denne aktiviteten vært noe redusert på grunn av smitteverntiltak. 

Kjøkkendriften har også ansvaret for hygiene og renhold i Attende. Vår renholdsgruppe har ansvaret for 
rengjøring av bygget vårt på Forus. 

HOVEDPUNKTER FOR 2020
• På grunn av Covid-19 stengte mange av våre storkjøkkenkunder ned store deler av året. Samtidig 

har vi opplevd at våre kunder som tilbyr take-away har økt sin oppdragsmengde til oss.
• Levering av møtemat og catering har hatt synkende oppdragsmengde.
• Det har blitt jobbet med utvikling av nye produkter basert på bedre ressursutnyttelse av restråstoff 

og testet ut nye løsninger for mer miljøvennlig emballering av mat. 

PRODUKSJONSOMRÅDER

SVITHUN – MEDISINSK UTSTYR
PRODUKSJONSOMRÅDER

KJØKKEN



Side 26        Attende Årsberetning 2020 Attende Årsberetning 2020       Side 27

Elvarm er en landskjent, 90 år gammel merkevare, som eies av Attende AS. De siste årene har nye, moderne 
produkter blitt utviklet og tilpasset dagens standard og krav. I tillegg produserer Elvarm kirkebenkvarmere til 
kirker over hele landet.

Attende tilbyr følgende ovner fra Elvarm:
1. FX8p og FX16p | varmelister
2. FX125/175/400/500k | varmelister
3. BO400 | Kirkebenkovner
4. Tilbehør som gulvbraketter, sikkerhetsgitter og gardinavstandslister.

HOVEDPUNKTER FOR 2020
• Elvarms produkter ble i desember tatt inn i Elkjøp sin nettbutikk og selges nå digitalt i Norge og Sverige.
• Økt salg av kirkebenkovner.
• Oppgradering av effekt på kirkebenkovner.

Attende sin avdeling for kopi- og grafiske tjenester holder til på Universitetet i Stavanger. De betjener  
i hovedsak studenter og ansatte på Universitetet, men tar også oppdrag for bedrifter og privatpersoner.

Attende kopi og grafisk tilbyr følgende tjenester:
• Kopiering
• Scanning
• Printing
• Innbinding
• Laminering
• Kursmateriell som visittkort, roll-ups, navnelapper og mye mer
• Grafiske tjenester

HOVEDPUNKTER FOR 2020
• Under nedstenging i mars ble Universitetet i Stavanger stengt ned. Dette førte til at all produksjon 

ble stanset frem til mai.
• Oppdragsmengden har vært sterkt redusert også på grunn av økt bruk av hjemmekontor og avvik-

ling av papirbaserte avhandlinger og kompendier på Universitetet i Stavanger.
• Digitalisering på universitetet har imidlertid ført til nye oppgaver; digitalisering av alle kompendier 

og doktorgradsavhandlinger 2021.

PRODUKSJONSOMRÅDER

ELVARM – VARMELISTER
PRODUKSJONSOMRÅDER

KOPI OG GRAFISK
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Vår visjon er å skape verdifull jobb til alle. Da er det viktig å tilrettelegge for best 
mulig utnyttelse av de ressursene den enkelte har. For noen er det viktig at vi kan 
tilby varierte oppgaver med variert vanskelighetsgrad i egen produksjon. Mens  
andre er på vei ut i ordinært arbeidsliv – med hjelp av oss på veien.

På oppdrag fra NAV gjennomfører Attende ulike arbeidsmarkedstiltak for   
å inkludere flere i ordinært arbeidsliv.

Vi er tildelt følgende antall plasser:

TILTAKSOMRÅDER PLASSER UTNYTTELSESGRAD
TAFU   15  100%
SMS   60  60%
SMS HUAGESUND   15  10%
AFT   38  100%
AFT   124  100%

Årsberetning 2020

TILTAKSOMRÅDER
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TILTAKSOMRÅDER

AFT – ARBEIDSFORBEREDENDE 
TRENING
 
AFT er et tilbud til personer som har fått arbeidsevnen noe nedsatt, men som er på vei ut i ordinært arbeidsliv 
med litt hjelp fra oss.  

I henhold til kravspesifikasjon fra NAV skal AFT ha følgende resultatkrav:
50 % overgang til arbeid eller utdanning.
Attende AS har hatt 38 plasser fram til 01.11.2020. Fra 01.11.2020 har NAV tildelt Attende 4 ekstra plasser.

HOVEDPUNKTER FOR 2020
• Som en konsekvens av Covid-19, stilte NAV krav om at all veiledning og oppfølging av deltakere måtte en-

dres til digitalt. Dette var nytt og utfordrende for de fleste deltakere i AFT.
• Attende hadde som mål å legge til rette til det beste for den enkelte deltaker og brukte de plattformer som 

var mest hensiktsmessig for den enkelte.

NØKKELTALL AFT
I perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 startet 40 deltakere i AFT.
37 deltakere sluttet i samme perioden.

Deltakere som har sluttet i tiltaket, fordelt etter sluttårsak:

Sluttårsak     2018  2019  2020
Arbeid uten lønnstilskudd    5  3  6
Arbeid med lønnstilskudd    -  2  3
Arbeid i kombinasjon med gradert uførepensjon   5  2  4
Utdanning dekket av NAV    2  4  2
Kjeding til andre arbeidsrettede tiltak i regi av NAV  -  -  6
Andre aktive tiltak i samråd med NAV; som for eksempel 
medisinsk behandling, kommunale tiltak        12
Søkt/fått varig uførepensjon    4  8  3
Annet (militæret, svangerskap, flyttet, etc.)    1  3  1

Formidlingsprosenten i 2020 er 41%.

TILTAKSOMRÅDER

VTA – VARIG TILRETTELAGT   
ARBEID
 
VTA er et tilbud til de som ønsker å utvikle seg faglig og personlig gjennom tilrettelagt arbeid. Tiltaket skal bidra 
til å utvikle ressursene til den enkelte gjennom tilrettelagt arbeid.

Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkeltes behov og bidra til utvikling av den enkeltes ressurser og 
kompetanse gjennom opplæring og tilrettelegging.

I henhold til kravspesifikasjon fra NAV skal Attende ha følgende resultatkrav:
• Tilby personer med nedsatt funksjonsevne arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkelte.
• Arbeidsplassen skal oppleves som en trygg og god arena for personlig vekst og utvikling.
• Tilby en stabil varig arbeidsplass hvor tiltaksansatte kan utvikle sin arbeidsevne.
• Sammen med den ansatte, vurdere muligheter for å prøve seg i ordinært arbeidsliv.
• Skaffe ekstern utprøvingsarena for ansatte som ønsker det.

HOVEDPUNKTER FOR 2020
• Fokus på å gi tiltaksansatte i VTA mulighet for å prøve ut og mestre nye arbeidsoppgaver på forskjellige 

fagområder.
• Samarbeid med tiltaksansatte og eventuelle hjelpeapparater, for å bli mer treffsikre i forhold til mål   

og treningsmetoder.
• Fokus på etablering av gode rutiner for forebygging av smitte av Covid-19.
• 26 tiltaksansatte deltok på hygiene kurs.
• 38 tiltaksansatte deltok på kurs i smittevern.
• Bedriften var en periode stengt for en del av de tiltaksansatte. Dette førte til at nye måte til oppfølging ble 

innført, telefon, mail og lignende.

I 2020 HADDE SYV AV TILTAKSANSATTE ARBEIDSAVTALER MED EKSTERNE BEDRIFTER

Syv av våre tiltaksansatte i VTA hadde i 2020 arbeidsavtaler med eksterne bedrifter i en til flere dager i uken. 
Noen av disse bedriftene var i perioder nedstengt, men samarbeidet med ble opprettholdt.
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TILTAKSOMRÅDER

SMS – STUDIER MED STØTTE
 
Studier med støtte skal gi støtte til studenter med psykiske helseproblemer som strever med å gjennomføre sine 
studier og en eventuell overgang til ordinært lønnet arbeid. Støtten skal være ut ifra studentens individuelle be-
hov. Målet er at studentene gjennomfører sine studier og etter endt studium får ordinært, inntektsgivende arbeid.  
Vi hjelper til med samarbeidet mellom lærested og hjelpeapparat, tilbyr samtaler og hjelper til med å utvikle og 
styrke ferdighetene som er nødvendig for at studenten kan nå sine utdanningsmål.
I henhold til kravspesifikasjon fra NAV har Attende følgende resultatkrav:
75% av studentene skal gjennomføre studiene i henhold til individuell studieprogresjonsplan.
65% av deltakerne skal ha overgang til arbeid ved avslutning av tiltaket når tiltaket brukes til overgang til arbeid.

HOVEDPUNKTER FOR 2020
På grunn av nedstenging i mars 2020, stilte NAV krav om digital oppfølging av alle våre deltakere. Dette førte til 
en endring i måten vi gjennomførte oppfølgingssamtalene med studentene. Vi gikk fra fysiske samtaler til samta-
ler via ulike digitale plattformer som for eksempel Teams, Skype, telefon, Facetime.
Informasjonsmøter med samarbeidspartnere, som NAV-kontorer, fakultet og behandlere, ble gjennomført  
digitalt.

• Vi rettet søkelys mot å sikre at studenter hadde nødvendig støtte ved oppstart av studiet.
• Spesielt søkelys på kontinuitet og trygghet for studentene.
• Godt samarbeid med nøkkelpersoner på universitetet og høyskolen for å få til best mulig tilrettelegging for 

den enkelte studenten.

NØKKELTALL
• I perioden 01.01.20 – 31.12.20 startet det 32 studenter i tiltaket.
• 80 studenter har vært aktive i tiltaket i 2020 (19% økning fra 2019).
• 28 studenter sluttet i samme perioden.
• Sluttårsakene er fordelt på følgende måte:

Sluttårsak     2018  2019  2020
Gjennomført/fullført studiet, Utdanning dekket av NAV
som yrkesrettet attføring, Utdanning (egenfinansiert)  7  10  20
Annen aktiv løsning (AFT, avklaring)    1  5  5
Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering    5  4  3

Formidlingsprosenten i 2020 er 41%.

TILTAKSOMRÅDER

TAFU – TILBAKEFØRING    
GJENNOM ARBEID, FRITID OG  
UTDANNING
 
TAFU Rogaland er tilbud for straffedømte menn mellom 18 og 40 år. Målet er fast arbeid på sikt for å hindre til-
bakefall til kriminalitet. TAFU er et samarbeidstiltak mellom Sandnes og Stavanger kommune, Kriminalomsorgen 
Region Sørvest, NAV Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

HOVEDPUNKTER FOR 2020
• På grunn av et utfordrende arbeidsmarked og situasjonen med Covid-19, har det vært vanskelig å få delta-

kere ut i arbeidstrening.
• Innsøking og samarbeid med NAV, kommune og Kriminalomsorgen samt skolene i fengsel, har vært priori-

tert.
• Faste informasjonsrunder mellom kursene for å sikre god innsøking.
• Det er lagt betydelig innsats ned i å tilpasse oppfølging, aktiviteter, oppstart av nye deltakere, de til enhver 

tid føringer med hensyn til smittevern.
• Antallet henvendelser/innsøkinger har gått noe ned i 2020. Vi antar at mye av grunnen til dette er koronasitu-

asjonen og nedstengning av samfunnet, som har ført til mindre aktivitet i alle ledd, samt at TAFU har måttet 
begrense antall plasser på sine oppstartskurs til maks åtte deltakere.

NØKKELTALL TAFU
• 64 deltakere som mottar oppfølging
• Av disse er:
• 37 i arbeid (hvorav to i lære)
• 5 i arbeidstrening
• 2 i AMO
• 20 uten arbeidstrenings/aktivitet
• 3 har mistet sitt faste arbeid

Aktiv løsning    2018  2019  2020
Arbeidstrening    31  20  13
Fast arbeid     18  15  5
Fagbrev     3  1  2
Startet på AMO    1  0  2
Gjennomført realkompetansevurdering    1  0  -
Deltakere som har begynt på ordinær VGI/VGII   0  0  -
Deltakere som har påbegynt videregående 
opplæring i bedrift(lærekontrakt):    5  0  1
Deltakere som har påbegynt videregående opplæring, deltid 4  2  2
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EN TRYGG ARBEIDSPLASS

HMS
Helse
Attendes medarbeidere er kjernen i vår virksomhet og har størst kvalitetsmessig betydning for de tjenester og 
produkter vi leverer. Et godt og trygt arbeidsmiljø er viktig for oss, slik at vi legger til rette for at våre medarbei-
dere trives og har muligheter for personlig utvikling.
Attende forplikter seg til å drive virksomheten iht. ISO 26000 «Veiledning om samfunnsansvar».

Miljø
Attende skal forplikte seg til å etterleve alle gjeldende lover, regler og forskrifter.
Vi skal gjennomføre våre aktiviteter med minst mulig fare for skade, utslipp og forurensing, og vi skal arbeide 
aktivt for å hindre at vår produksjon og tjenester utsetter mennesker, natur og miljø for uakseptabel risiko eller 
forurensing.
 
Sikkerhet
Vi er alle ansvarlige for egen og andres sikkerhet og påpeker farlige forhold når vi ser dem.
Vi følger til enhver tid de gjeldende instrukser for å forebygge materielle skader og arbeidsulykker.
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SYKEFRAVÆR
SYKEFRAVÆR 7.5%

LANGTIDSFRAVÆR 4.2%

KORTTIDSFRAVÆR 3.3%

• Målet for sykefraværet for 2020 var på 5 % – 2 % på korttidsfravær og 3 posent på langtidsfraværet.
• Totalt sykefravær for 2020 endte på 7.5 %.
• Sykefraværet i Attende har generelt sett vært høyt for ordinært ansatte og 2020 ble ikke noe unntak.
• Korttidsfraværet totalt i 2020 har vært på 3,3 %. I 2019 lå korttidsfraværet på 2,6 %.
• Langtidsfraværet er stabilt med økning fra 4,1 % i 2019 til 4,2 % i 2020.
• Koronasituasjonen har vært medvirkende årsak til høyt korttidsfravær i 2020.
• Attende AS har ikke registrert meldepliktig yrkessykdom / yrkesskade i 2020.
• Attende kommer til å fortsette arbeidet for å nå målet på totalt 5% sykefravær.
• Oppfølging av helseundersøkelse som ble gjennomført i 2020 og fortsetter vårt gode samarbeid med be-

driftshelsetjenesten.

 

LITT STATISTIKK FRA 2020
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Elvarms kirkebenkevarmer er kjent for et diskret design og for solid kvalitet. 
Benkevarmeren er en energieffektiv stråleovn som avgir varme lokalt i området 
som publikum sitter. Den brenner ikke støv tilfredsstiller krav til BA2-områder 
(Barn, 60oC) og har meget lav elektromagnetisk stråling.
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ÅRSBERETNING 2020

Vi skaper verdifull jobb til alle!


