PROTOKOLL 2016-02-08
Durapart AS
Sted:
Til stede:

Krøgenes
1. del: Tormod Vågsnes, Bjørg Haaland Bjørnstad, Ingrid Skårmo, Alf Thore
Bergersen, Heidi Eiker, Atle Svendal og Helge Woie
2. del: I tillegg deltok ledergruppe og regnskapssjef: Grete Kristiansen, Ole Kenneth
Løvdal, Karl Wiggo Jensen og Lars Ivar Reistad.

Forfall:

Torhild K. Gregersen, Oddrun Tvede. Mottatt for sent til å kalle inn vara.

Saker:

06/16 – Godkjenning av protokoller fra 7.12.2015, 5.1.2016, 25.1.2016 og 2.2.2016.
Protokoller godkjent og signert.

07/16 – Gjennomgang av forsikringer
Gjeldende forsikringer gjennomgått.
Vedtak:
Styret tok gjennomgangen til etterretning.

08/16 - Hovedplan

Oppdatert hovedplan for februar gjennomgått. Positiv start på året.
Vedtak:
Styret tok hovedplanen til etterretning.

09/16 – Status kompetansestrategi og kompetanseplaner

Status så langt presentert av Karl Wiggo Jensen. Kompetansplanene vil fokusere på
kompetansemobilisering og kompetanseutvikling i fellesskapet og i jobbsituasjonen knyttet til
leveranser. Dette kombineres med målrettede kurs, gjerne med inviterte forelesere og også i samarbeid
med bedrifter i vårt nettverk. Det er gjennom årene tilført mye kompetanse som daglig brukes og øves
på og som må vedlikeholdes. Fokus er på det bedriften trenger nå og i framtiden.
Vedtak:
Styret tok gjennomgangen til etterretning.

10/16 – Oppfølgingstiltaket og informasjon fra Ressurs

Ida Evensen, teamleder og overordnet ansvarlig for dette tiltaket, presenterte innhold, resultatmål,
målgruppe og resultater så langt. Vi har vunnet anbudet for Aust-Agder sammen med øvrige
Attførings- og Vekstbedrifter i fylket. Det er viktig å lykkes så vi jobber godt sammen og
suksesskriterier følges tett opp. Utfordringer er feilinnsøkninger, dagens arbeidsmarked,
faktureringsgrad (små marginer) og å få nok innsøkinger i Østregionen.
Grete Kristiansen orienterte om en god start på året og at Durapart er invitert av NAV til å legge inn
tilbud på "Rekrutteringsprosjekt i Servicenæringen". Det er en ny og spennede kravspesifikasjon fra
NAV, og kun utvalgte leverandører (totalt 3) skal konkurrere om jobben. Gjennomføres i april.
Vedtak:
Styret tok gjennomgangen til etterretning.
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11/16 – Eventuelt/orientering

Helge Woie orienterte om:
- at det nå er sendt inn søknad om Kommunale utviklingsmidler knyttet til et 3-årig prosjekt for
flyktninger: "Norskopplæring på arbeidsplass". NAV Arendal står som søker og Durapart vil sammen
med Vokenopplæringa stå for leveransen.
- at Durapart, delvis som en videreføring av Eierprosjektet, har opprettet en stilling som
Kommunikasjonsrådgiver (50 %).
- at Årsrapport 2015 vil følge samme format som tidligere år, men forenklet og redusert i omfang.
Tormod Vågsnes drøftet, uten konst. dirktør til stede, videre plan for prosess for tilsetting av daglig
leder.
Vedtak:
Orienteringer tatt til etterretning
Lunsj

12/16 – Evaluering av virksomhetsområder/interne opplæringsarenaer
-

-

Berit Songe (Styrer i barnehagen), Ole Kenneth Løvdal (Produksjonssjef), Karl Wiggo Jensen
(Kvalitetssjef og overordnet ansvarlig for Vaktmestertjenester) og Helge Woie (Overordnet ansvarlig for Esso)
presenterte henholdvis Moltemyrskogen barnehage, Durapart Elektro, Profilsenteret,
Vaktmestertjenester og Esso Hisøy Servicestasjon: Status, satsningsområder, muligheter og
utfordringer.
Lars Ivar Reilstad (Controller og Regnskapssjef) hadde en gjennomgang av hver enkelt intern
opplæringsarena/forretningsområde med tanke på utvikling av økonomi og opplæringsplasser.
Flere år tilbake i tid og fram til budsjett 2016.
Det ble satt av tid til drøftinger av hvert enkelt område.

Vedtak:
Styret ber om at administrasjonen gjør nærmere utredninger av driftsmodell og økonomi for Hisøy Servicestasjon og i tillegg
presenterer andre scenarier for stasjonen basert på det som kom fram i gjennomgangen.
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