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Lokalisering av virksomheten:  

Snartemo stasjon Hægebostad kommune 

Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo 

E-post adresser: post@snartemoquality.no 

   geir.eikeland@snartemoquality.no 

Hjemmeside: www.snartemoquality.no 

Telefon:  38 34 86 55 

Mobil:  90 67 37 91 

 

 

Eierstruktur: 

Snartemo Quality Products AS er et aksjeselskap, heleid av Hægebostad 

kommune. Bedriften holder til i egne lokaler på Snartemo stasjon. Bedriften har 

11 forhåndsgodkjente plasser av varig tilrettelagt arbeid. (fikk en ekstra plass i 

2018) 
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Organisasjonskart:  

 

Organisasjonskart Snartemo Quality Products A/S 

 

↓ 

Generalforsamling 

 

↓ 

Styre 

 

↓ 

Daglig Leder 

 

↓ 

Arbeidsledere 

 

↓ 

Arbeidstakere  

  

 



                  

 

 

 

 

Styret for bedriften i 2018: 

 Styreleder:  Roald Tobiassen 

 Styremedlem: Britt Tove Stokke 

 Styremedlem: Tor Arild Bakke 

 

Ordinært ansatte: 

 Daglig leder: Geir Eikeland  100 % stilling 

 Arbeidsleder: Kirsten Svensson       80 % stilling 

 Arbeidsleder: Jan Arnold Utland    40 % stilling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

Kompetansebeskrivelse fast ansatte: 

Faglig kompetanseheving ansatte. 

Daglig leder har deltatt på fagkonferanser i regi av ASVL.  Daglig leder er en del 

av ett regionalt kompetansenettverk som består av daglige ledere fra Q 43, Ime 

verksted, Aktiv Åseral, Asvo Sirdal, Asvo Kvinesdal, Momentor og Specto. 

Utvalget har arrangert 4 samlinger i 2018. Erfaringsutveksling og gode 

samarbeidsrelasjoner setter oss i bedre stand til å møte endringer og felles 

utfordringer i hverdagen.  

Det regionale kompetansenettverket arrangerte i felleskap en fagdag for alle 

lederne i våre bedrifter ved Eikerapen Gjestegård. Tema for fagdagen var 

konflikter og konflikthåndtering.  

Bedriften har tre ordinært ansatte og alle deltar i attføringsarbeid og 

utarbeidelse av individuell handlings-kvalifisering og oppfølgingsplan og årlig 

rapporter for arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid til Nav Hægebostad.  

Daglig leder mener bedriften har den kompetansen som er nødvendig for og 

kunne levere tjenester etter kravspesifikasjonen og tiltaksforskriftene fra Nav 

Fylke med gjeldene regler for varig tilrettelagt arbeid. 

 

 

Godkjente plasser/gjennomførte årsverk: 

Snartemo Quality har 11 forhåndsgodkjente plasser for tiltaket varig tilrettelagt 

arbeid (vta). Gjennomførte årsverk er 11. Bruken av tiltaksplasser rapporteres 

månedlig til Nav Hægebostad. 

 

 



                  

 

Avdelinger og tilbud ved bedriften: 

Tre-emballasje: 

Produksjon av tre-emballasje er vårt største produkt. I tillegg produserer vi 

hagebord på bestilling. Arbeidsoppgavene gjennomføres med teknisk utstyr 

tilpasset oppdragene. 

Sy-avdeling: 

Vår sy-avdelingen produserer nattdresser for bruk i helsesektoren. I sy - 

avdelingen utfører vi også  oppdrag innen møbeltapetsering, represjon av tøy, 

scootersaler og annet på bestilling.    

Transport: 

Bedriften har en egen transport avdeling som utfører kjøreoppdrag for privat- 

og bedriftsmarkedet.  

 

Sertifisert i Equass:  

Bedriften er sertifisert i kvalitetsstanderen Equass og godkjenningen gjelder 

frem til juli 2019. Ledelsen arbeider seriøst og aktivt med kvalitet i alle ledd ved 

bedriften. Bedriften har valgt å endre sitt kvalitetssystem fra Equass til Iso 9001 

fra 2019. 

 

 

Andre tiltaksgjennomføringer: 

Bedriften har utplassert en arbeidstaker ved Sørlandets rehabiliteringssenter 

og en ved Byremo videregående skole enkelte ukedager. Arbeidsoppgavene 

består i kjøkken tjeneste, kantine drift og enkle vaktmestertjenester. 

 



                  

 

Tverrfaglig samarbeid: 

Snartemo Quality Products og aktuelle ledere i Hægebostad kommune har 

faste årlige møter. Arbeidstakernes helhetlige tilbud evalueres og endres 

dersom det er behov for det.  

Bedriften har ett årlig møte med rådmannen i Hægebostad Kommune, aktuelle 

spørsmål, utfordringer og endringer mellom bedrift og Hægebostad kommune 

gjennomgås. 

Bedriften har ett fastsatt årlig møte med definerte interessepartnere. Disse er 

Nav Hægebostad, Hægebostad Kommune og Byremo videregående skole. 

Hensikten med møte er å etablere og vedlikeholde gode samarbeidsrelasjoner. 

Det avdekkes behov fra våre Interesseparter og det gjøres enkle 

behovsanalyser og brukerundersøkelser som bedriften bruker i det videre 

arbeidet med å utvikle bedriften til beste for alle involverte parter. 

 

Resultat av attføringsarbeidet/realkompetanse: 

For alle arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid utarbeides det årlige rapporter 

som oversendes NAV lokalt. Tilbud og realkompetanse til den enkelte 

arbeidstaker dokumenteres der. Vi har gjennomført brukerundersøkelse både 

for arbeidstakere og interessepartnere. Gjennomsnittlig tilfredshet er på 96 % 

for arbeidstakere og 100 % for interessepartner. (NAV lokal, Byremo 

videregående skole og Hægebostad kommune) De gode tilbakemeldingen er 

daglig leder svært tilfreds med. 

 

Arbeidspraksis: 

Bedriften har i 2018 sysselsatt flere personer i kortere perioder på språk og 

arbeidstrening for flyktningetjenesten i Hægebostad kommune. 

Tilbakemeldingene fra kommunen på tilbudet bedriften gir er positive. 



                  

 

Andre tiltak: 

Bedriften har gjennom Nav Hægebostad gitt en person opplæring i en kortere 

periode i vår tre avdeling. 

 

Rådgivende utvalg er ett samarbeidsorgan mellom Snartemo Quality Products 

og NAV: 

Rådgivende utvalg har gjennomført 2 møter i løpet av året. Saker til behandling 

grupperes i følgende kategorier. 

- Orientering om situasjonen ved Snartemo Quality Products og NAV. 

- Gjennomgang av den enkelte arbeidstaker 

- Hvordan øke rekrutteringen til bedriften 

Snartemo Quality Products opplever samarbeidet med rådgiver fra NAV 

Hægebostad som svært godt. 

 

Klager:  

Bedriften har ett eget system for klagebehandling. Det har ikke vært klager i 

2018. Eventuelle klager behandles fortløpende.  

 

 

Årlig møte Nav Vest – Agder: 

Bedriften har ikke gjennomført årlige møte med Nav Vest – Agder i 2018. Nav 

Vest – Agder utsatte gjennomføringen av møtet til januar 2019.    

 



                  

 

Økonomi: 

Foreløpige regnskapstall for 2018 viser ett overskudd på ca. 230 000 kr. 

Bedriften er gjeldfri og har i tillegg en solid egenkapital.  

Eierskap andre selskap:  

Bedriften solgte sin aksjepost på 10 % i Eikås sagbruk for 2 400 000 kr i 2018. 

Salget ble gjennomført for å opprettholde vår godkjenning som tiltaksarrangør 

for varig tilrettelagt arbeid av Nav – Fylke. 

25 års - jubileum: 

SQP arrangerte 25 års – jubileum på Mydland Gård 19. desember 2018. Vi 

inviterte gjester som har og har hatt betydning for bedriftens utvikling gjennom 

alle disse årene. Fem av våre arbeidstakere har vært med siden oppstarten og 

fikk en velfortjent gullklokke for lang og god innsats. Kvelden ble svært så 

vellykka med god underholdning og velsmakende mat. Det kom mange fine og 

oppmuntrende tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres på bedriften fra 

gjestene som deltok på jubileet. 

Kommentar Daglig Leder: 

SQP har igjen lagt bak seg et godt år og jeg vil igjen rette en stor takk til alle 
arbeidstakere og ansatte for godt utført arbeid i 2018.  
Arbeidstakerne våre gjør en formidabel innsatts hver eneste dag. De er flotte 
mennesker med godt humør og som trofast jobber og står på hver eneste dag 
til beste for bedriften. Takk til Styre, NAV og vår eier Hægebostad kommune for 
godt samarbeid i året som gikk. Jeg ønsker også å rette en stor takk til våre 
kunder og samarbeidspartnere som satser på oss i det daglige, det betyr mye 
for bedriftens utviklingsmuligheter. 
 
Snartemo 18.2.2019. 

Geir Eikeland  

Daglig Leder 


