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Årsberetning 2020 
 

Virksomhetens art: 
Hobøl Asvo as produserer varer og tjenester  for det ordinære marked. Bedriften sysselsetter 

yrkeshemmede fra Indre Østfold Kommune som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av andre tilbud. 

Bedriften er i hovedsak underleverandør til regionale samarbeidspartnere samt utleie av gamle Hagen 

skole, klubbhus, og utleie til Hobøl Hesteskoklubb. Samlet produksjon foregår på Hagen i Indre Østfold 

kommune, samt hos eksterne samarbeidspartnere. Hobøl Asvo har hatt 3 tiltak, varig tilrettelagt arbeid 

VTA med 21 plasser. Tiltaket arbeid for sosialtrygd med inntil 5 plasser og 5 lærekandidater samarbeide 

med OKVEKST. Vi har 2 lærekandidater som har bestått kompetansebrev i 2020. 

 

Nyheter i 2020: 

 
Corona: Nye hensyn og arbeidsfordelinger har blitt satt i system. Hobøl Asvo har laget forskjellige 

soner og avdelinger med egne innganger. Vi har hatt ukentlige info møter med alle ansatte. Plakater, 

avstandsmål og tape på gulv og arbeidsbenker. Vi har en ansatt som er flink til å lage plakater og 

tape avstandsmerker. Vi syr munnbind som alle ansatte får og de blir brukt. Hobøl Asvo vil bruke 

av overskuddet til å lage nye arbeidsplasser. Hobøl Asvo vil starte Cafe i løpet av 2021. Det blir 

ansatt en kokk og vi kan ta inn lærekandidater fra kokkefaget og servitører. Vi har tenkt til å ha 3-5 

VTA ansatte i Cafeen (det blir rullert så alle kan prøve seg) Hobøl Asvo har hatt flere aktiviteter 

med ansatte i trygge Corona former.  

 

 

Hobøl Asvo har 6 avdelinger:  

 

1. Montering/pakking 

2. Salmaker og søm 

3. Trevareproduksjon 

4. Bruktbutikk 

5. Vedproduksjon, tennbriketter 

6. Ute gruppe 

 

Arbeidsmiljø og personale: 
I henhold til lover og forskrifter har bedriften gode rutiner for HMS. Bedriften har bedriftshelsetjeneste, 

og overtid har ikke blitt brukt. 

Bedriften er sertifisert etter den europeiske Equass normen og ny sertifisering er i november 2021  

Sykefraværet har i VTA vært på totalt 0,3% for deltagere og 3% for ledere. 
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Arbeidsmiljøet og den generelle trivsel er meget god og blir årlig fulgt opp av BHT og gjennom 

psykososiale undersøkelser hvert annet år.  

 

Det er ikke registrert ulykker som har medført skade på personell eller materiell. 

 

 

Sosiale Aktiviteter: 
Det har vært begrensninger på aktiviteter i 2020 og årsaken er Corona. Vi har klart å gjennomføre 

forskjellige aktiviteter i små grupper.   
 

Miljø: 
Selskapets virksomhet medfører ingen forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre 

miljø.  

 

Opplæring/kompetanseheving: 
Ansatte har i perioden gjennomgått diverse arbeidsrelaterte kurs.  

 

Likestilling: 
Selskapet består av 3 kvinner og 2 menn hvorav daglig leder er kvinne. 

Styret består av 2 kvinner og 1 mann. 

 

 

Fremtidig utvikling:  
Bedriften fortsetter å gjennomgå en omlegging og nyutvikling i arbeidsområder slik at den står 

rustet til å tilfredsstille fremtidige behov fra NAV, kommunen og oppdragsgivere. Dette vil kreve at 

bedriften sammen med eierne (Indre Østfold kommune) ser på nye områder hvor Hobøl Asvo kan 

være en samarbeidspartner.  

 

Resultat investeringer finansiering og likviditet: 

 
Omsetning for 2020 var på 7.179.616.- 

Resultatet ble pluss 1.852.812.- 

 

Overskuddet går med til å finansiere nye arbeidsoppgaver til deltagerne, samt vedlikehold. 

 

 

Det benyttes ikke ekstern finansiering. 

For detaljer vises det til årsregnskap. 

 

Hobøl    
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Styreleder                Styremedlem                        Nestleder                                    Dagl. leder. 

Ragnhild Saxebøl          Trond Håkon Tingulstad      Marta Lindås                              Hilde J. Elvestad 
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