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Velkommen til KSI!

KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få  
mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon.
Vi er heleid av Kristiansand kommune og vår hovedsamarbeidspartner er NAV. 
Bedriften er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden Equass. 
Du finner oss i nye trivelige lokaler på Bråvann i Vågsbygd. Velkommen til oss!

Daglig leder har ordet 
KSI har igjen lagt bak seg et godt år og jeg vil takke alle ansatte for godt utført 
jobb i 2016.

I løpet av 2016 hadde vi gjennomsnittlig 75 personer på tiltak, herav 42 personer 
som ble fulgt opp i arbeid med bistand (AB) og 33 personer på varig tilrettelagt 
arbeid (VTA). De fleste som ble skrevet ut av AB fikk vi ut i arbeid (87,5 %)  
Et svært godt resultat, blant de beste både i Agder og landet for øvrig, og  
vi leverte godt over NAV`s krav på 65 %. Mer detaljer om resultatene i  
attføringsarbeidet finner du senere i årsmeldingen. 

Politisk har det vært et ønske om anbudsutsetting av flere av tiltakene i skjer-
met sektor og ramme-betingelsene våre endret seg i året som gikk. KSI deltok 
i anbudskonkurransen for tiltaket Arbeid med bistand (AB, nå «Oppfølging») 
i samarbeid med attføringsbedriften Varodd og nådde dessverre ikke opp, noe 
som fikk store konsekvenser med bortfall av en hel avdeling (AB) med dyktige 
medarbeidere. Takk for innsatsen til gode kollegaer som sto på og leverte  
imponerende resultater på tross av stor usikkerhet rundt egen fremtid. Vi er 
prinsipielt skeptisk til å sette mennesker ut på anbud og frykter konsekvensene 
for kvaliteten i tiltakene når timepris blir bestemmende for hvem som vinner 
anbud.

KSI`s ansatte har gjennom hele året hatt fokus på hvordan bedriften skal kunne 
møte de som mottar tjenester fra oss på en enda bedre måte og hvordan vi slik 
kan være med å bidra til økt livskvalitet mht. arbeid for disse. Vi er en Equass 
Assurance sertifisert bedrift og dette kvalitetssikringssystemet har som mål å 
styrke bedriftene i velferdssektoren ved å engasjere til arbeid med kontinuerlige 
forbedringer. Som Equass sertifisert virksomhet leverer KSI i henhold til de 
kvalitetskrav NAV og våre sentrale myndigheter stiller og vi vil i 2017 jobbe 
frem mot resertifisering i 2018. 

KSI har etablerte rutiner for brukermedvirkning og klagebehandling. I 2016 
er det gjennomført brukerundersøkelser med gode resultater og klager (0) er 
mottatt og fulgt opp etter bedriftens rutiner.  

2



3

Resultater av attføringsarbeidet i 2016:

I VTA avdelingen har vi 33 godkjente plasser noe som også er likt antallet 
gjennomførte plasser. Vi har hatt fokus på formidling og i løpet av året har 4 
personer sluttet og 4 nye har begynt. 

I AB tiltaket gikk 87,5 % av de som ble utskrevet til arbeid. AB ble avsluttet 
01.10.2016

Mer detaljer finner du i tabellene under.

AB – 2016 Totalt

Deltakere pr. 3 kv. 2016 42

Utskrevet i perioden 24

·	 Utskrevet formidling 21

·	 Utskrevet passive løsninger 3

·	 Tilbakeført NAV 18

Vår strategi har de siste årene vært å bli:

«en foretrukken samarbeidspartner for NAV innen fagområdet psykiatri»

For oss betyr det at vi må legge vekt på kvalitet og kompetanse og i løpet  
av året har våre ansatte vært engasjert i studier innen psykiatri, Motiverende 
Intervju (MI) og høyskolestudier i karriereveilledning. NAV har signalisert  
at de fremover vil satse på ungdom og en av våre ansatte har deltatt på  
utdanningsprogrammet «Seprep Ung» som har vekt på tidlig oppdagelse,  
forebygging og behandling av psykiske lidelser hos ungdom. 

Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2016 på 17,7 mill. og overskuddet 
for året ble 1,35 mill. noe vi er godt fornøyd med.

Flere detaljer omkring avdelinger, produkter, ansatte, årsberetning og bruker-
undersøkelser finner du også på hjemmesiden vår : www.ksi.no

Til slutt en stor takk til alle som har bidratt i løpet av året. 

De ansatte gjør virkelig en kjempeinnsats og i VTA tiltaket har vi en fin 
gjeng med trofaste arbeidstakere som har jobbet for oss i mange år og utgjør en  
viktig ressurs for bedriften. Ellers merker vi oss bystyrets vedtak om faste årlige  
samarbeidsmøter mellom KSI og Kommunen ved Ordfører og Rådmann slik at 
vi sammen kan se på hvordan vi på best måte kan løse samfunnsoppdraget 
vårt og bidra til det beste for kommunens innbyggere. Vi ser frem til den kommende 
eierskapsmeldingen og et nærmere samarbeid med eierne våre. 

Takk til NAV og eierne våre Kristiansand kommune for godt og konstruktivt 
samarbeid. Takk til kunder og samarbeidspartnere som satser på oss! 

Vi gleder oss til 2017!

Tom Willy Olsen
Daglig leder
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Kjøkkenservice Industrier AS
Årsregnskap 2016

Resultatregnskap
Note 2016 2015

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763
Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040
Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399
Sum driftsinntekter 17 719 353 17 328 202

Varekostnad 3 992 381 3 718 740
Lønnskostnad 2 7 835 725 8 048 543
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 855 878 865 000
Annen driftskostnad 2 3 364 848 2 948 554
Sum driftskostnader 16 048 831 15 580 838

Driftsresultat 1 670 521 1 747 364

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 150 129 181 025
Annen rentekostnad 467 468 614 338
Resultat av finansposter -317 339 -433 313

Ordinært resultat før skattekostnad 1 353 182 1 314 052
Årsresultat 1 353 182 1 314 052

Anvendelse
Avsatt til annen egenkapital 1 353 182 1 314 052
Sum anvendelse 1 353 182 1 314 052

Kjøkkenservice Industrier AS Side 2
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Kjøkkenservice Industrier AS
Årsregnskap 2016

Balanse
Note 2016 2015

Eiendeler

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Bygningsmessige påkostninger 13 880 089 14 540 687
Maskiner og anlegg 760 380 526 045
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 450 908 261 500
Sum varige driftsmidler 4, 7 15 091 377 15 328 232

Finansielle driftsmidler
Obligasjoner og andre fordringer 245 828 10 620
Sum finansielle anleggsmidler 245 828 10 620

Sum anleggsmidler 15 337 205 15 338 852

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 7 7 500 7 500

Fordringer
Kundefordringer 7 2 364 862 2 448 729
Andre kortsiktige fordringer 300 110 323 573
Sum fordringer 2 664 972 2 772 302

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 968 110 11 405 087

Sum omløpsmidler 4 640 583 14 184 890

Sum eiendeler 19 977 788 29 523 741

Kjøkkenservice Industrier AS Side 3
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