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ALF as 2018
Vårt mål er å legge til rette for at mennesker med ulike utfordringer i forhold
til arbeidsmarkedet skal finne og utvikle sine muligheter. Vårt motto er å få
folk i arbeid uavhengig av om dette er en ordinær jobb, en tilrettelagt arbeidsplass eller et dagsverk på dager som er gode. Og også i 2018 nådde mange av
våre deltakere og arbeidstakere dette målet.
ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse, er et selskap eid av Bergen kommune. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid for mennesker med psykiske lidelser
eller dobbeltdiagnoser i våre verksteder og på enkeltarbeidsplasser i ordinære bedrifter eller i det offentlige. Dagsverket er vårt tilbud om dagarbeid til
rusmiddelavhengige, Salg- og Servicekurset gir språk og arbeidstrening for
flyktninger, Aurora gir bistand til kvinner før, under og etter soning og gate
magasinet Megafon gir arbeid til sosialt vanskeligstilte gjennom salg av magasinet. Arbeidstreningstiltakene for de som skal kvalifisere seg for arbeidslivet
omfatter Klosterhagen Hotell, MB-programmet (Medarbeider med brukererfaring), vår Designavdeling og en gruppe som arbeider innen drift og vedlikehold.
ALF as holder til sentralt i Bergen. Vårt hovedkontor ligger i Klaus Hanssens
vei 22 rett på sørsiden av Store Lungegårdsvannet og midt mellom den nye
Kunsthøgskolen og Danmarksplass. Klosterhagen Hotell ligger på Klosteret i
Strangehagen 2 og butikken vår er lokalisert i Strandgaten 77.
I 2016 startet ALF as, sammen med flere arbeidsmarkedsbedrifter i Hordaland, et Opplæringskontor for Arbeidsmarkedsbedrifter. I løpet av 2018 har
vi avgitt en 40 % stillingsressurs til kontoret, samt at vi internt har prioritert en 60 % stilling til å følge opp lærlinger og lærekandidater i prosjektet.
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NYTT I 2018
Høsten 2018 flyttet vi ALF-Butikken vår inn i nye lokaler i Strandgaten. Her
har vi fått bedre tilgjengelighet noe vi håper vil gjøre at flere kunder finner oss.
Høsten 2018 gjennomførte vi også et nasjonalt kurs for erfaringskonsulenter
(MB-programmet).
AURORA fikk tilført ekstra ressurser fra Jusisdepartementet, noe som gjorda at
vi kunne bemanne opp prosjektet med en ekstra ressurs (60 %) siste halvår.
Introduksjonssenteret for flyktninger inviterte oss til å samarbeide om en
prosjektsøknad på midler utlyst av IMDI. Prosjektet har fått arbeidstittel
«Urbant Landbruk», søknaden ble innvilget og kurset starter i 2019.
Internasjonale prosjekt; Sammen med en kontaktperson i Italia, søkte ALF
as om å få arrangere et EU-prosjekt innenfor Aktiv Ungdom/Erasmus+.
Prosjektet fikk navnet «Kickstart» , hvor planen var å samle ungdoms
arbeidere fra åtte europeiske land for å bli kjent og muligens knytte kontakt
for fremtidige samarbeidsprosjekt (Partnership Buoilding Seminar) Prosjekt
søknaden ble godtatt, og «Kickstart» ble gjennomført i løpet av en uke i mai.
To ansatte deltok også på et Erasmus-kurs i italia («Level Up») høsten 2018.
Vi søkte videre om å få arrangere et nytt kurs (Training Course) i 2019, hvor vi
ville se på mulighetene for å utvikle en felles metode som fokuserer på arbeids
evne/arbeidsmuligheter («Employability»). Søknaden ble innvilget, og vi skal
gjennomføre et to-delt kurs i løpet av 2019 (Bergen en uke i mai og Sabbioneta
tre dager i juli).
Sammen med Kursverkstedet har vi søkt om midler fra Kompetanse Norge for
å kunne gjennomføre et internt kurs i basisferdigheter. Midlene er invilget, og
kurset vil bli gjennomført første halvdel av 2019.
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NOEN RESULTATER
I Dagsverket, som gir tilbud om lavterskelarbeid til mennesker i aktiv rus, ble
det i 2018 gjennomført til sammen 3667 dagsverk. 126 personer (108 menn og
17 kvinner) fi kk her et arbeidstilbud.
I våre varig tilrettelagte arbeidstilbud (VTA) fi kk mer enn 100 personer et arbeidstilbud tilpasset deres funksjonsnivå og kapasitet i 2018. Vi har økt fokuset på
videreføring til ordinær jobb også for arbeidstakerne i VTA. Vi bruker bl.a.
muligheten til utprøving i enkeltarbeidsplasser som verktøy i denne prosessen.
AFT; 38 % av våre deltakere ble videreført til arbeid eller utdanning gjennom
våre AFT-tiltak i løpet av året. Vi ser at mange av våre deltakere har behov for
ytterligere bistand fra ulike tjenester i hjelpe- og behandlingsapparatet før de
er klare for arbeid. Vår oppgave blir for denne gruppen ofte og avklare dette
behovet og kanalisere deltakerne dit adekvat bistand tilbys.
Salg- og servicekurs; Kurset 2017–18 ble avsluttet 4. juli. 11 menn og 5 kvinner gjennomførte kurs to dager i uken fra begynnelsen av august 2017. I tillegg til kursundervisning i og utenfor klasserom, hadde hver deltaker to dager
intern praksis i en av ALFs arbeidstreningsplasser; kantine, transport, renhold, hotellresepsjon, rombetjening hotell og merkantil avdeling. I april og mai
hadde hver deltaker ekstern praksis i en bedrift i Bergen. Disse praksisplassene
varte i ni uker. Da kurset sluttet var seks deltakere i lønnet arbeid, fi re i fortsatt praksis, seks uten konkrete planer.
Kurset 2018–19 startet 9. august. 14 menn og 4 kvinner startet. I tillegg til
intern praksis, jobbet alle deltakerne i ekstern praksis i ni uker.
MB Programmet; Kull 12 startet høsten 2017 og avsluttet våren 2018. 20 deltakere startet opp og 15 gikk videre til jobb etter endt MB utdanning, en av
disse fi kk jobb i Megafon-utsalget. Kull 13 startet høsten 2018 med 20 nye
deltakere.
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Veggmaleriet hos Dagsverket

Veggmaleri: Line-Therese Iversen.
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SAMARBEID
ALF as hadde I 2018 et svært godt samarbeid med Bergen kommune både som eier
og oppdragsgiver for ulike arbeidstilbud. Vi inngikk ny tjenestekontrakt med
Bergen Kommune om levering av arbeidstrening (AFT), lavterskel arbeidstilbud,
varig tilrettelagt arbeid (VTA) og andre tiltak. Avtalen gelder fra 01.01.19.
Introduksjonssenteret for flyktninger, MO-sentrene på Nesttun og STRAX-huset
er gode, faste samarbeidspartnere. Megafonselgerne våre kan kjøpe blader for
videresalg ved begge MO-senterne. Flere kjøpesentre i Bergen og omegn stiller
også velvillig opp for å distribuere Megafon til våre selgere.
NAV er samarbeidspartner gjennom de ulike arbeidsmarkedstiltakene. Vi har et
godt samarbeid med lokalt næringsliv som tar imot deltakere fra AFT, VTA og
Servicekurset til praksis, utprøving og ansettelser. ALF er med i NHO sitt prosjekt Ringer i Vannet som markedsfører attføringsbedrifter som rekrutterings
kanal. Gjennom dette har vi etablert et svært godt samarbeid og inngått rekrutteringsavtaler med 19 bedrifter i Bergensområdet.
Megafon leier plass for utsalgssted og Dagsverket har oppmøte for en arbeidsgruppe på Hallvardsstuen, Kirkens bymisjons lokale. Prosjekt Aurora fikk også i
2018 prosjektmidler fra Justis og beredskaps departementet og Helsedirektoratet.
Framnes gård har gjennom mange år vært en god og solid samarbeidspartner
for ALF. Gården, og gårdbruker Solveig Lilletvedt gir gode arbeidsplasser for
åtte av våre arbeidstakere innen varig tilrettelagt arbeid. I 2017 leverte også
gården ferske egg til vår kantine.
Internasjonalt samarbeid; I tillegg til vårt samarbeid med Sabben Group i anledning Erasmus-program, ble vi invitert til å samarbeide med en organisasjon i
Bulgaria (ISE) om å søke midler fra EEA Grant. De ønsket et mulig samarbeid i
forhold til deres produksjon/salg av urtebaserte produkter, samt å lære om vår
organisasjon. Kommunen oppfordret oss å søke midler fra Nordisk Ministerråd
for å kunne samarbeide om utvikling/erfaringsutveksling av MB-programmet.
Mulig samarbeidsparter kan være Club Phoenix i St. Petersburg. Svar på begge
søknadene ventes i høsten 2019. Vi ble også invitert til å samarbeide med en
organisasjon i Portugal (SPIN) om et prosjekt de søkte midler til (Gatefotball
som arbeidstreningsarena). Søknaden ble ikke innvilget.
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Wibecke (43), Megafon-selger nr. 94 i Bergen

Foto: Irene R. Mjelde
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