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Strategisk plan for AS Varbas 

For perioden 2014-2018 

 

Vår visjon:  Med fokus på dine muligheter  
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 AS Varbas er en attførings- og kompetansebedrift eid av 
Oslo Kommune. 

 Vi bistår arbeidssøkere til å skaffe seg økt kompetanse og 
livskvalitet . 

 I et tett samarbeid med arbeidslivet rundt oss sørger vi for  
at den enkelte søker får nødvendig hjelp til å komme i 
arbeid.  

 Gjennom profesjonell og lønnsom produksjon gir vi tilbud 
om tilrettelagt arbeid for de som har behov for det. 

 Ett hvert menneske vi møter er unikt og har krav på 
individuell tilnærming til sine utfordringer og muligheter.  

Forretningside 
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 AS Varbas skal på oppdrag fra NAV og andre bistå 
arbeidssøkere med bistandsbehov slik at de får og 
beholder arbeid. Vi har også et varig tilbud til de som 
har behov for det. Gjennom stadig å forbedre 
innholdet i tiltakene, og gi tilbud om kurs, opplæring 
og tilrettelegging som (arbeids)markedet etterspør. 

 

 

Hovedmål 
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 Inkluderende: Vi skal bidra til å øke den enkeltes deltakelse og utbytte 

gjennom å la alle delta og reelt påvirke fellesskapet. 

 Seriøs: Vi skal fremstå som seriøse og solide i vårt arbeid og i vårt tilbud 

til andre.  Vi skal være miljøbevisste, dele kunnskap og utvikle nettverk. 

 Respektfull: Nærm deg andre respektfullt, vær raus og ydmyk!  

Gjennom å bidra til den enkeltes personlig utvikling og å være åpne, ærlige 
og respektere forskjeller, evner vi dette.  

 Lydhør: Vi må være i stand til å lytte, både til den enkelte bruker vi bistår, 

men også til samfunnsmessige endringer som gjør at vi må endre/tilpasse 

tjenestetilbudet vårt.   

Verdigrunnlag 
AS Varbas har følgende verdier som skal kjennetegne hele 

organisasjonen 

 

4 



Telefon: 90 06 77 77 
Besøksadresse: Spireavn. 8, 0580 Oslo 
Postadresse: PB.106 Økern, 0509 Oslo 
varbas@varbas.no 

Styrker 

 Endringsvilje/evne 
 Engasjement  
 Kompetanse 
 Omdømme 
Muligheter 

*    Lederverktøy  
 Politisk rammeverk- NAV 
 Forskning og utvikling 
 Nye produkter/kundegrupper 
 Samfunnstrender  
 Partnerskap/nettverk 
 Kompetanseplanlegging 
 Avvente eierskapsmelding 

 
 

SWOT- analyse 

Svakheter 
* Felles kulturforståelse, mer samlet  
    kompetanseplanlegging 
* Utnytte potensialet i virkemidlene 
*  For lite innovative 
Trusler 
* Avventer rammebetingelser/regelverk 
* Økonomiske ressurser 
* Uhensiktsmessige lokaler 
* Dårlig arbeidsmiljø 
* Høyt sykefravær 
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Målsettinger 

Strategiske mål: 
 Brukeren: Vi skal bidra til økt livskvalitet for brukeren og har som 

mål  80 % brukertilfredshet 
 Kunden: Vi skal gjøre kunden så fornøyd at hun ønsker å komme 

tilbake, vi har som mål 80 % kundetilfredshet. 
 Ansatte: Det skal være attraktivt å jobbe i  AS Varbas, vi har som 

mål 80 % ansatte tilfredshet 
 

Økonomiske mål  2014  2015  2016 2017 
 Resultatgrad          2 %         3  %       4 %     4 % 
 Omsetning totalt i 2014 (NOK)        > 74  mill         
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Strategiske tiltak 

Vi skal: 
 drive virkemidlene profesjonelt og bedriftsøkonomisk 
 forbedre interne virkemidler som opplæringsarena 
 bruke kommunikasjon som virkemiddel i å nå våre strategiske mål 
 bruke IKT som et strategisk virkemiddel 
 bidra til at AS Varbas og bransjens omdømme heves ytterligere 
 bruke partnerskap som virkemiddel i å nå våre målsettinger 
 tilrettelegge for personlig vekst og utvikling 
 ha et bevisst helsefokus og FRISK-perspektiv (nærvær ikke fravær) 
 forbedre innholdet i attføringstjenestene og minst være måloppfyllende i forhold 

til  NAVs krav (jfr. samarbeidsavtalen og kravspesifikasjon). 
 utvikle nye og helhetlige tjenester for å nå våre målsettinger 
 videreutvikle strategisk kompetanseplan. Evne å se den enkelte medarbeiders 

utviklingspotensial.  
 utvikle samarbeidsarenaer med Oslo Kommune og bydelene i Oslo. 
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