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Lokalisering av virksomheten:  

Snartemo stasjon Hægebostad kommune 

Adressen til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo 

E-post adresser: post@snartemoquality.no 

   geir.eikeland@snartemoquality.no 

Hjemmeside: www.snartemoquality.no 

Facebook:  Snartemo Quality Products     

Mobil:  90 67 37 91 

Mobil:  94 19 10 58 

 

 

Eierstruktur: 

Snartemo Quality Products AS er et aksjeselskap, heleid av Hægebostad 

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

12 stk. forhåndsgodkjente plasser av varig tilrettelagt arbeid.  
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Organisasjonskart:  

 

Organisasjonskart Snartemo Quality Products A/S 

 

↓ 

Generalforsamling 

 

↓ 

Styre 

 

↓ 

Daglig Leder 

 

↓ 

Arbeidsledere 

 

↓ 

Arbeidstakere  

  

 



                  

 

 

 

Styret for bedriften i 2022: 

 Styreleder:  Roald Tobiassen 

 Styremedlem: Britt Tove Stokke 

 Styremedlem: Tove Verdal 

 

 

 

Ordinært ansatte: 

 Daglig leder: Geir Eikeland  100 % stilling 

 Arbeidsleder: Kirsten Svensson      100 % stilling 

 Arbeidsleder: Jan Arnold Utland      60 % stilling 

 Arbeidsleder: Stein Erik Eikeland      20 % stilling  

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

Kompetansebeskrivelse fast ansatte: 

Faglig kompetanseheving ansatte. 

Daglig leder deltok på fagkonferansen i regi av vår arbeidsgiverorganisasjon 

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.  

En arbeidsleder har gjennomført ett 2 dagers kurs i førstehjelp ved 

selvmordsfare. 

Bedriftene i kompetansenettverket har sammen startet opp et 

kompetansehevingsprosjekt for alle arbeidslederne i bedriftene. Prosjektet skal 

gå over en periode på 2 år. Det er planlagt å gjennomføre 8 heldagssamlinger 

lokalisert på hver enkelt bedrift. Innholdet er variert med interne og eksterne 

foredragsholdere. Erfaringsutveksling og bygge nettverk med de andre 

arbeidslederne i regionen er viktig og har stor verdi i det daglige arbeidet. 

Bedriften har 4 ordinært ansatte og alle deltar i attføringsarbeid og 

utarbeidelse av individuell handlings-kvalifisering og oppfølgingsplan samt 

årlige rapporter for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid til Nav Lister.  

Daglig leder mener bedriften har tilstrekkelig med kompetansen for å kunne 

levere gode tjenester etter kravspesifikasjon og tiltaksforskriften som gjelder 

for varig tilrettelagt arbeid. 

 

 

 

 



                  

 

Godkjente plasser/gjennomførte årsverk: 

Snartemo Quality har 12 forhåndsgodkjente plasser for tiltaket varig tilrettelagt 

arbeid. Bedriften gjennomførte 12 årsverk for året 2022. Bruken av 

tiltaksplasser rapporteres hver måned til Nav Lister. 

 

Avdelinger og tilbud ved bedriften: 

Tre-emballasje: 

Produksjon av tre-emballasje er vårt største salgsprodukt til ett regionalt 

næringsliv. Arbeidsoppgavene gjennomføres med godt utstyr tilpasset de 

arbeidsoppdragene vi leverer til våre kunder.  

Sy-avdeling: 

Sy-avdelingen vår, produserer nattdresser til bruk for pleiepasienter innen 

helsesektoren. I Sy – avdelingen er det god etterspørsel på oppdrag innenfor 

møbeltapetseringsfaget. Represjoner av tøy, scootersaler og andre forfallende 

oppdrag gjøre vi på bestilling.    

Transport: 

Bedriften har en egen transportavdeling som utfører oppdrag for privat- og 

bedriftsmarkedet.  

 

Sertifisert i ISO:  

Bedriften gjennomførte hoved sertifisering i kvalitetsstanderen ISO 9001 og ny 

godkjenningen gjelder frem til ny oppfølgingsrevisjon september 2023. 

Ledelsen arbeider aktivt og seriøst med kvalitet i alle ledd ved bedriften.  

 

 



                  

 

 

Andre tiltaksgjennomføringer: 

Bedriften har utplassert en arbeidstaker ved Sørlandets rehabiliteringssenter. 

Arbeidsoppgavene er i kjøkkentjenesten. 

 

Tverrfaglig samarbeid: 

Snartemo Quality Products og aktuelle ledere i Hægebostad kommune 

gjennomfører faste årlige møter.   

Bedriften gjennomfører ett årlig møte med rådmannen i Hægebostad 

Kommune. Agenda for møte er å gi en orientering om status ved bedriften og 

nye framtidige planer. 

 

Resultat av attføringsarbeidet/realkompetanse: 

For alle arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid utarbeides det årlige rapporter 

som sendes NAV Lister. Tilbud og realkompetanse til den enkelte arbeidstaker 

dokumenteres. Vi har gjennomført brukerundersøkelse for alle arbeidstakere i 

VTA. Resultat gjennomsnittlig brukertilfredshet er på 99 %. 

Andre tiltak: 

Bedriften har gjennomført ett mentortiltak for NAV lister. Tiltaket gikk over 3 

måneder. 

 

Rådgivende utvalg er ett samarbeidsorgan mellom Snartemo Quality Products 

og NAV: 

Det er blitt gjennomført et fysisk møte i rådgivende utvalg. I tilegg har det vært 

kontakt pr. e-post og telefon etter behov. 



                  

 

Klager: Bedriften har ett eget system for klagebehandling. Det har ikke vært 

klager i 2022. Eventuelle klager behandles fortløpende.  

 

Årlig møte Nav Vest – Agder: 

Bedriften har gjennomført flere møter med representanter fra Nav Agder i 

2022. Bedriften har levert inn nødvendig dokumentasjon og ny godkjenning 

som tiltaksarrangør for VTA er signert. Godkjenningen gjelder for 4 år med årlig 

oppfølgingsmøter  

 

Økonomi: 

Foreløpige regnskapstall for 2022 viser ett årsresultat på ca. 300 000 kr. 

Bedriften er gjeldfri og har i tillegg en solid egenkapital.  

 

Kommentar Daglig Leder: 

SQP har igjen lagt bak seg et svært godt år og jeg vil igjen rette en stor takk til 
alle arbeidstakere og ansatte for godt utført arbeid i 2022.  
Arbeidstakerne våre viser hver dag en formidabel innsatts til beste for 
bedriften. De er utrolige flotte mennesker med godt humør og stor lojalitet til 
sin arbeidsplass. Jeg ønsker og takke Styre, NAV Agder, Nav Lister og vår eier 
Hægebostad kommune for godt samarbeid i året som har gått. Jeg ønsker også 
å rette en stor takk til våre kunder og samarbeidspartnere som satser på oss og 
viser oss betydelig tillit i det daglige. Det betyr mye for bedriftens 
utviklingsmuligheter i fremtiden. 
 
Snartemo 30.1.2023. 

Geir Eikeland  

Daglig Leder 


