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ÅRSMELDING – 2017 
 

 

Oppsummering:  
 

 

Stiftelsens hovedmål for 2017 har vært: Oppnådde resultater: 

 
a) Stiftelsen må forsterke arbeidet 

med å sikre økonomien samt 
aktivitet i samsvar med 
stiftelsens formål og vedtekter.  

 

 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 fortsatt 
arbeidet med å konsultere sin stilling i 
forhold bemanning, aktivitet og økonomi. 
 
Bemanning er gjennom 2017 etablert 
tilpasset stiftelsens oppdrag og aktivitet.  
 
Dette har gjort at stiftelsens økonomi er 
bedret gjennom 2017. 

.  
b) Arbeidet med å konvertere 

APS tiltak til AFT tiltak. Med 

NAV tiltak Rogaland som 

oppdragsgiver. Det må jobbes 

for å etablere en større 

tiltaksaktivitet. 

 

 
Stiftelsens nav-tiltak ble i 2017 godkjent og 
etablert som AFT tiltak. 
 
Stiftelsen har i løpet av 2017 hatt en 
økning på brukere fra nav på 30%.  
 
Stiftelsen Haugesjøen er fortsatt godkjent 
for kun 5 AFT plasser. 

 
c) Vi skal fortsette å markedsføre 

potensialet for at elever i 

grunnskolen får en realistisk vei 

mot formell kompetanse.  

 

 
Det har i 2017 ikke vært skoledrift på 
Stiftelsen Haugesjøen.  
 
Det har vært jobbet mot den enkelte 
skole for å markedsføre stiftelsens 
muligheter for samarbeid. 

 
d) Videreføre rehabiliteringen og 

restaureringen av Trafikkhuset. 

 

 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 sluttført 
arbeidet med prosjektene, vestre vegg 
bærende konstruksjon samt vestre tak 
og vegg.  

 
e) Fortsette å arbeide for å sikre 

forvaltningen av Wrangell-

sjøhuset med tanke på å få 

fram en flerårig plan for 

rehabilitering/restaurering. 

 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 ikke 
hatt noen dialog med Haugesund 
kommune i anledning overtakelse eller 
rehabilitering av Wrangell-sjøhuset. 
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Stiftelsens hovedmål for 2017 har vært: Oppnådde resultater: 

 
f) Jobbe intenst med å sikre 

vedlikeholdet og driften av våre 

historiske fartøyer. 

 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 startet 
omfattende rehabilitering av Johanne 
Karine. Gjennom vedlikeholdsarbeidene 
ble det avdekket behov for omfattende 
reparasjon med aksling samt store 
råteskader styrbord side. 
Dette arbeidet startet høsten 2017 og vil 
bli sluttført våren 2018.  

 
g) Gjennomføre og jobbe videre 

med forbedringsprosjektene.  

 

 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 utsatt 
deler av forbedringsprosjektene 1 og 2. 
Dette for å sluttføre arbeidene med 
konvertere nav tiltaket fra APS til AFT.  
 
Arbeidene med forbedringsprosjektene er 
imidlertid godt i gang og vil bli evaluert på 
evalueringsmøte september.  

 
h) Videreføre arbeidet med å 

forbedre drift og vedlikehold av 

våre fartøyer. 

 

 
Stiftelsen Haugesjøen har gjennom 
prosjektet «På tur & tokt» hatt en ideell drift 
på våre fartøyer.  
 
Vi får brukt våre fartøyer til formidling av 
kystkultur til barn og unge på Haugalandet.  
 
Dette har også hatt en positiv effekt på 
stiftelsens økonomi. 

 
i) Jobbe for etablering, forståelse 

og synligjøre samt støtte 

arbeidet for Kortanes 

Kystkultursenter. 

 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 gjort mye 
opprydning og istandsetting for å legge til 
rette for bruk av Kortanes kystkultursenter.  
 
Arbeidene vider er å utvikle hvilke 
aktiviteter som skal etableres.  

 
j) Videreføre stiftelsen HMS 

arbeider på alle plan. 

 

 
Stiftelsen Haugesjøen startet 2017 med 
etablering av nytt samlet system for alt vårt 
HMS arbeid. Forbedringsprosjekt 1 gjelder, 
komplettering og videreføre HMS under 
egen fane i stiftelsens fellesmappe.  
Tidsplan på prosjektet er blitt noe 
forskjøvet i forhold til opprinnelig tidsplan. 
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Organisasjonskart – Stiftelsen Haugesjøen 

 

 
Stiftelsen Haugesjøens styre. 

V/styreleder 

 

Administrasjon 

Daglig leder 

 

Koordinator / AFT plasser, skutedrift, prosjekter. 

Fagansvarlig / AFT plasser, NAV 

 

Motorverksted 

Verksted Hall 

 

Kortanes 

 

AFT plasser NAV 

 

 

Arbeidsveileder 

Avdeling Sjøhus 

Trafikkhuset Kortanes 

 

Kortanes 

 

Prosjekt arbeid, restaurering 

av bygninger og fartøyer 

 

Arbeidsveileder 

Avdeling skuter 

Trafikkhuset  

 

Kortanes 

 

Vedlikehold/drift 

skuter 

 

Lagt inn under 

avdeling sjøhus. 

 

 

Bilverksted 

Haugaland  

 

Motorsenter. 

 

Intern drift, eget 

utstyr. 

 

 

 
 
 

Generelt om ungdomsarbeidet vårt. 
 

Gjennom 37 års virksomhet har Stiftelsen Haugesjøen i tråd med sitt formål gitt 
alternative opplæringstilbud til barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker. 
Denne gruppen trenger stabile og trygge omgivelser over tid for å skape gode 
mellommenneskelige relasjoner, for deretter å kunne delta i faglig og sosial læring. 
 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 fortsatt sitt arbeid med ungdommer som aldri fikk nok 
kompetanse fra grunnskolen til å nyttiggjøre seg et tilbud på videregående skole. 
Denne gruppen blir stående uten formell videregående skole og uten faglig 
kompetanse, Etter å ha brukt opp sin skole rett, vender de seg til nav for økonomisk 
støtte. Gjennom nav får denne gruppen tilbud om oppfølging og tiltaksplass.  

 
Stiftelsen Haugesjøen tilbyr alternative opplæringsarenaer for ungdom som er tilmeldt 
nav og trenger ytterligere kvalifisering for arbeidslivet.   
Som en alternativ opp læringsarena legger vi særlig vekt på en mer praktisk 
tilnærming til læring.   
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Kortanes Kystkultursenter 
 

Sjøhusene på Kortanes, nordøst på Risøy, er blant 
de eldste og mest autentiske i Haugesund. Begge 
husene ble sannsynligvis bygget i 1840 og er 
dermed eldre enn selve byen. Haugesund fikk 
status som ladested først i 1854. Sjøhusene har en 
samlet grunnflate på ca. 1000 kvm. Sjøhusenes 
sentrale plassering og karakteristiske profil gjør at 
de er å regne som maritime signalbygg i 
Haugesund. 
 
I dag brukes sjøhusene av Stiftelsen Haugesjøen. 
Trafikkhuset eies av Stiftelsen. Wrangell-sjøhuset, 
verkstedbygget og formannskapsboligen leier 
Stiftelsen av Haugesund kommune.   
 
Det foregår svært mange aktiviteter her knyttet til 
kystkultur og opplæring. Begge de verneverdige 
skutene, «Kaia» og «Johanne Karine», har sin 
faste kaiplass på Kortanes Kystkultursenter.  
Trafikkhuset inneholder undervisningslokaler, Jaktastuå, seilloft, kontorer, 
reparasjonsverksted og snekkerverksted, som alle er i daglig drift. Stiftelsen 
Haugesjøen har som hovedformål, ifølge sine vedtekter, å aktivisere ungdom ved å 
drive yrkesmessig attføring og opplæring, sosial og kulturell virksomhet uten 
økonomisk utbytte. Det skal legges vekt på kystkultur gjennom bevaring av fartøyer og 
sjøhus. 
 
 
Kystkultursenteret på Kortanes skal være: 
 

 Et skole- og opplæringssenter. 

 En aktivitets- og fritidsarena. 

 Et fartøyvernsenter. 

 Et samlingssted for kystkulturmiljøet i Haugesund. 

 En base for reiselivssatsing med eldre fartøyer. 
 
 

2. Tiltaksavdelingen 

 Årsverk 

Anne Gunn Antonisen innehar 100 % stilling i administrasjonen. Stillingen er delt 
mellom Koordinator NAV 50 %, prosjekt koordinator samt merkantile oppgaver. 
Rune Endresen, fagansvarlig AFT plasser NAV 40%. 
Johannes Tvedt, arbeidsveileder tiltak. 100% stilling. 

 
Ordinært ansatte i tiltaksavdelingen til Stiftelsen Haugesjøen utgjør til sammen 1,5 
årsverk pluss administrasjon.  
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 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk utførte årsverk. 
 
Avtale mellom NAV Tiltak Rogaland og Stiftelsen Haugesjøen om 5 plasser med 
arbeidsmarkedstiltaket arbeids forebyggende tiltak (AFT) ble signert høsten 2017. 
Hanne Bernhardt Buvik fra NAV Tiltak Rogaland og daglig leder Rune Endresen fra 
Stiftelsen Haugesjøen signerte avtalen. 

 
 

Statistikk brukere Stiftelsen Haugesjøen 2017. 

 

 Brukere 2017. 

Stiftelsen Haugesjøen har gjennom 2017 formidlet fire brukere videre. 3 brukere er 
formidlet videre til medisinsk utredning/helse og en bruker ut i ordinært arbeid.  
Det har i alt vært 10 brukere inne i tiltaket på Stiftelsen Haugesjøen i løpet av 2017. 

 
 

Alder og kjønnsfordeling for aktive brukere 2017. 
 

Alder Mann Kvinne 

18 - 20  0 

20 - 25 6 0 

25 - 30 3 1 

30 - 40  0 

40 – 50  0 

 
 
Stiftelsen Haugesjøen har i hele 2017 gått med 5-7 brukere inne i tiltaket. Ved 
årsskiftet var det 6 brukere inne i tiltaket.  

 
Antall ungdommer, inn– og utskrivninger i 2017 
(sammenligningstall år 2016) 

 

Som det fremgår av denne tabellen har det vært 
totalt 10 brukere inne på NAV sine APS/AFT 
plasser ved Stiftelsen Haugesjøen i 2017. 

 
Tidsperiode 

 

Antall brukere Arbeid  
 

Lønnet 

Utdanning 
 

Skole 
Formell 

kompetanse 

Aktive tiltak 
 

Oppfølging 
helse 

Avklaring 
 

annet 
 
 

 
Snitt tid  
i tiltaket 

uker 

ut videre inn 

1. kvartal 1 6 1 1     

2. kvartal 2 6 1 1  1  28 

3. kvartal 0 5 2      

4. kvartal 2 7 1   2  27 

Totalt 2017 5 6 5 2  3  27,5 

 Antall 
ungdommer 

P.r. 01.01.17 6 (4) 

Inn-skrivninger  5 (11) 

Ut-skrivninger 5(9) 

Pr. 31.12.17  6 (6) 

Antall i løpet av 
året 

10  (15) 
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Seks brukere var inne ved årets begynnelse og seks brukere hadde tilbud ved 
Stiftelsen Haugesjøen ved årets slutt. Stiftelsen Haugesjøen har hatt ti brukere i løpet 
av året, og det er skrevet ut fire brukere.  

 
Stiftelsen Haugesjøen og Nav Tiltak Rogaland undertegnet den 18.09.17 ny avtale om 
gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak AFT (arbeidsforberedende tiltak).  
 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 lagt ned mye arbeid i konvertering av APS tiltak til 
AFT. Det ble jobbet med nye prosedyrer, rutiner, dokumentasjon og 
gjennomføringsmodell. Vårt arbeid ble godkjent av NAV Rogaland høsten 2017, og ny 
avtale ble signert.  
 
Stiftelsen Haugesjøen hadde lenge jobbet etter tilnærmet samme struktur over tid. 
Endringene blir mest framtredende på tidsfrister og krav om formidling til arbeid.  
AFT tiltaket gir store fordeler ved å kunne bruke mer tid i bedrift, samt tid for å oppnå 
formell kompetanse for den enkelte bruker. 
 
Vi i Stiftelsen Haugesjøen er imidlertid bekymret for de brukere som i dette tiltaket er 
for langt vekke fra ordinært arbeidsliv til å kunne starte.  

 

 Oversikt over hvilke avdelinger tiltaket har: 

Motorverkstedet: 
På motorverkstedet har arbeidet vært 
knyttet opp mot reparasjon og 
vedlikehold av små og store motorer 
samt mekanisk utstyr. Motorverksted 
har også ansvar for arbeid på vårt 
autoriserte bilverksted lokalisert til 
Motorsenteret.  
Verkstedene reparerer eget utstyr, 
arbeid tatt inn for videresalg samt 
kundearbeider. På motorverksted 
hentes arbeidsoppgavene fra små og 
store båter, mens det på bilverksted 
foregår reparasjon og vedlikehold av 
egne kjøretøy. 

 
 
Sjøhus:   
På sjøhus er arbeidsoppgavene knyttet opp mot tømmermannsverkstedet. 
Sjøhusavdelingen har også et reparasjonsverksted, undervisningsrom og kantine. 
På sjøhusavdelingen er deler av arbeidsoppgavene knyttet opp mot rehabilitering 
av sjøhus og oppussing innvendig. Avdelingen har ansvar for klargjøring av 
stiftelsens fartøyer når en ny sesong står for døren. 
 
Sjøhus avd. har undervisningsrom i andre etasje. Brukerne i tiltaket bruker en dag 
i uken her i forbindelse med opplæring og kurs.  
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Her foregår opplæring og hjelp til brukernes søkeaktivitet og privat økonomi. 
Annen opplæring er knyttet opp til: HMS arbeid, arbeidslivets regler med plikter og 
rettigheter samt hjelp til teori bilsertifikat og båtførerbevis. 

 
 

 Hvilken formell opplæring/kvalifisering/dokumenterbar kompetanse er tilbudt?  

Alle tiltaksdeltagere får etter endt tiltak et kompetansebevis og sluttattest fra Stiftelsen 
Haugesjøen som beskriver deltagernes arbeidsinnsats, fravær og arbeidsoppgaver. 
 
Stiftelsen Haugesjøen er godkjent som opplæringsbedrift i motormekanikerfaget, 
bilfaget (lette kjøretøy) og byggfag. Alle brukerne i tiltaket har hatt en individuell 
opplæringsplan basert på bestillingen fra NAV.  
 
Opplæringsplanen er delt opp i hovedmål, delmål og opplæringsmål for tiltaket. 
Hovedmålene skisserer opp de langsiktige målene (ordinært arbeid eller utdanning) 
samt regler for deltagelse i arbeidslivet (frammøte, egenmeldinger osv) mens 
delmålene er knyttet opp til NAV s bestilling (yrkesmål, interesser, helsebegrensninger, 
evner osv.) De konkrete opplæringsmålene er knyttet til arbeidet på motorverkstedet 
(maskin og verktøylære, praktisk matematikk, HMS arbeid) og til jobbsøking (skriving 
av jobbsøknader, utarbeiding av CV, søk i stillingsannonser m.m.). 
 
Opplæringen blir dokumentert i logg samt beskrevet i sluttrapport til NAV og i 
kompetansebevis /sluttattest til bruker.  
 

 Tverrfaglig samarbeid 
 
Stiftelsen Haugesjøen har et tett samarbeid med de ulike saksbehandlerne/rådgiverne 
ved NAV Haugesund. 

 
 

 Resultater av APS/AFT-arbeidet 
 

Fra aktivitet på snøbrett i Røldal til fast ordinær jobb som 
bussjåfør.  
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- Stiftelsen Haugesjøen har hatt en formidlingsprosent i 2017 på 40%. 

- Ordinært arbeid: To brukere ble formidlet til ordinært arbeid ved utskrivning fra 

tiltaket. 

- Skole: Det ble i 2017 ikke overført bruker videre til skole. 

- Avklaring: Tre bruker er skrevet ut til annet aktivt tiltak. 

- Seks brukere fortsetter inn i 2018. 

Det er et fellestrekk ved brukerne som søker seg til Haugesjøen at de har lite 
skolegang og lite arbeidserfaring. Hovedgruppen av brukere har vært i aldersgruppen 
20 til 25 år. Alle brukerne i 2017 har hatt et generelt behov for hverdagslivstrening. En 
av brukerne har i 2017 vært fremmedspråklige med store utfordringer i forhold til norsk 
språkforståelse. 
  
Arbeidet i 2017 har vært preget av brukernes ulike ståsted i forhold til egen 
helsesituasjon. Motivasjon til den enkelte bruker påvirkes sterkt av dette. Hovedmålet 
for tiltaket har vært å skape stabil arbeidssituasjon og en arbeidspraksis hvor 
deltagerne opplever mestring.  
 
 

 Andre aktiviteter 
 
Stiftelsen Haugesjøen har i samarbeid med 
brukerne i tiltaket, formalisert våre 
fritidsaktiviteter. Aktivitetene blir satt opp i en 
årsplan og datofestet. Målet med aktivitetene er 
å oppnå mestring, status, større tilhørighet 
samt bygge gode relasjoner til andre brukere 
og arbeidsledere. På denne måten ønsker vi å 
skape en tryggere tilværelse for brukerne.  
Stiftelsen Haugesjøen gjennomførte i 2017 
tiltakene «Aktiv fritid» og «På tur & tokt», med 
økonomisk støtte fra BUF dir. «Aktiv fritid» tar 
brukere fra Stiftelsen Haugesjøen og brukere 
fra andre tiltak med på ulike fritidstiltak. 
Tiltakene blir satt opp i et års hjul. «På tur & 
tokt» er et tiltak for barn og unge i Haugesund. 
Dette tiltaket strekker seg fra barnehage barn 
og opp til voksen ungdom på 25 år. Tiltaket 
tilbyr forskjellige aktiviteter gjennom hele året.  

 
 

10. Sjøhus 
På sjøhus jobbes det på snekkerverksted, reparasjonsverksted og våre fartøyer. 
Arbeidet på de forskjellige prosjektene finansieres ved hjelp av prosjektmidler som 
blir tildelt etter søknad på hvert enkelt prosjekt.  
 
Sjøhusavdelingen har gjennom en tolv års periode rehabilitert store deler av 
Trafikkhuset. Grunnlaget for prosjektene ble lagt med en omfattende kartlegging 
av sjøhusets tilstand. Deretter ble det lagt planer, og planene ble oppdelt i 
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delprosjekter. På den måten har stiftelsen kunnet plukke ned et delprosjekt om 
gangen og gjort det ferdig med finansiering av hvert delmål.  
Stiftelsen Haugesjøen har med finansieringshjelp fra Norsk Kulturminnefond og 

tilskudd fra Rogaland fylke ferdig stillet to 
prosjekt på Trafikkhuset i 2017. Prosjektene 
er, vestre vegg bærende konstruksjon og 
vestre tak og vegg. Prosjektene har vært 
omfattende og tidskrevende. Arbeidene har 
tatt flere år og blitt avbrutt av stiftelsens 
utfordringer med økonomi samt bemanning. 
 
Brukere i tiltaket har deltatt i arbeidene med 
rehabilitering av Trafikkhuset. Neste prosjekt, 
fundamentering og bærende konstruksjon. 

 
 

11. Skuteavdelingen 

 Sesongen 2017 

Sesongen 2017 hadde vi 1037 gjester 
om bord i Johanne Karine.  

Stiftelsen Haugesjøen videreførte i 
2017 med støtte fra Buf. Dir. prosjektet 
«På tur & tokt». Tiltaket er et 
samarbeidsprosjekt mellom flere 
foreninger i Haugesund, samt 
Haugesund kommune ved barnehager, 
skoler og fritidsklubber.  

I prosjektet «På tur & tokt» 
gjennomførte vi 21 turer med Johanne 
Karine for barn og unge i lag og 
foreninger. Haugesund kommunens 
barnehager og Breidablikk 
Læringssenter var de største brukerne i 
tiltaket. Røde Kors, Turistforeningen, 
Gamle Slaktehuset og Barn er Bra 
deltok også. 

Tilbakemeldingene fra passasjerene 
har vært svært gode. En sjøreise med Stiftelsen Haugesjøens stolte fartøyer, gir 
en opplevelse av byen og kysten omkring som er unik og berikende. For de minste 
har turen blitt en større opplevelse med sjørøvere om bord. 
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Totalt er det gjennomført 51 turer med Johanne Katrine i 2017.  

Fordeling av passasjerer og turer gjennom sesongen 2017.  
(Turer og passasjerer 2016) 
 

 Antall turer Antall 

passasjerer/gjester 

Tilleggsaktivitet 

April 2 (0) 64(0)  

Mai 6(2) 111 (58)  

Juni 16(14) 375 (339) På tur & Tokt  

Juli 0(4) 0(80)  

August 23(18) 406(418) På tur & tokt 

September 3(9) 69 (162) På tur & tokt 

Oktober 1(5) 12(102) På tur & tokt 

Sum 
sesong 

51(52) 1037 (1159)  

 
 

Utvikling antall passasjerer/antall turer – syv siste år. 
 

Tekst 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Antall 

passasjerer 

 
1363 

 
1153 

 
1403 

 
1959 

 
1219 

 
1159 

 

 
1037 

 
Antall turer 

 
57 

 
72 

 
66 

 
60 

 
49 

 
52 

 
51 

 

 Markedsføring og seilingsplan 

Stiftelsen Haugesjøen har på sin hjemmeside www.johannekarine.no egen 
seilingsplan som til enhver tid er oppdatert og viser ledig kapasitet. Dette har fungert 
meget bra. Bestilling av båtturer kan foretas direkte på vår hjemmeside til e-post 
adresse stif-hau@online.no eller pr. telefon. Nettsidene har bidratt til å gjøre 
bestillinger og reservasjoner lettere både for administrasjonen og for kundene.  

 
«Johanne Karine» er også på Facebook. Her legger vi ut bilder og informasjon om 
skuta.  
 

 Mannskap 

Johanne Karine har i inneværende sesong fordelt skipperansvar på 3 personer. 
Totalt 16 personer har vært benyttet som mannskapspool, alle med godkjent 
sikkerhetskurs og sertifikater. Stiftelsen Haugesjøen er meget fornød med det 
rekruterings arbeidet som er nedlagt for å kunne disponere en fyldig 
mannskapspool. Mannskapspoolen fungerer godt sammen og har en god 
aldersspredning. Stiftelsen vil fortsetter sitt arbeid med rekruttering av kvalifisert av 
mannskap og skippere. 

http://www.johannekarine.no/
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 Kommentarer sesongen 2017 

Johanne Karine hadde i 2017 sin første tur 06.05.17 med ungdom fra Haugesund 
billedgalleri. Etter dette gikk det slag i slag med nye turer, kun avbrutt av en skade 
etter påkjørsel fra ukjent fartøy, fram til vi i oktober gikk til Tau slipp for reparasjon 
av aksling og hylse. November gikk vi Johanne Karine videre fra Tau til Finnøy for 
reparasjon av styrbord rekke, rekkestøtter, skansekledning og fender. På Finnøy 
fikk vi også reparert skansekledning etter påkjørsel vi hadde av ukjent fartøy.  

 
Tiltaket «På tur & tokt» har gjort Johanne Karine tilgjengelig for en stor del barn og 

unge i Haugesund som uten dette tiltaket ikke hadde kunnet delta i denne typen 

aktivitet. Barn og unge har fått opplevd og deltatt i kystkultur i sitt nærmiljø. De har 

deltatt på fisketurer, seilturer, tokt og for de minste sjørøvertokt med «kaptein 

Smeasund». 

På våre fartøyer er følgende reparasjon, restaurering og vedlikeholdsarbeid utført 

innenfor våre tilgjengelige økonomiske rammer i 2017. 

 

På «Johanne Karine» 

 Motor vedlikehold. 

 Motor vedlikehold. 

 Aksel trekk med utbedring/reparasjon hylse samt gjennomføringer bunnventil. 

 Utbedring styrbord side, rekke, skansekledning, rekkestøtter og rigg. 

 Gjennomført skipskontroll m/ sertifisering og fem års klassing. 

 Slipping med vanlig vedlikehold av skrog, ventiler og noe reparasjonsarbeid. 

 Vanlig vedlikehold av fartøy. 

 

På «Kaia»  

 Slipping med vanlig vedlikehold. 

 Vanlig vedlikehold motor og teknisk utstyr. 

 Kontroll aksel med fester og lagring. 

 

Kvalitetssikringssystem. 

Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 fortsatt jobbingen med Kvalitetssikkerhetssystem 

for både «Johanne Karine» og «Kaia». Dette er et offentlig krav for denne typen 

fartøyer.  Kvalitetssikkerhets system være til god hjelp både for opplæring og 

vedlikehold.  

Sjøfartsdirektoratet har siden 2012, etter søknad fra Stiftelsen Haugesjøen, gitt 

dispensasjon på personlige sertifikatkrav for føring av Johanne Karine. 

Dispensasjonene gjelder fra D5 til D5LA. Dispensasjon må søkes på ny for neste 

sesong.  
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12. Personalstatus 
 

 

Fagutvikling samt kompetanseheving for ansatte. 

 

De ansatte i stiftelsen Haugesjøen har svært sammensatte og ofte krevende 

arbeidsoppgaver. 2017 var preget av intern omlegging og justering av oppdrag fra 

NAV. Det har gjennom hele året vært gjennomført intern opplæring og 

kompetanseheving av ansatte for å kunne møte de nye utfordringene.   

Videreføring og oppgradering av Equass prinsipper i arbeidshverdagen er utført 

under personalmøtene gjennom hele året.  

Stiftelsen gjennomførte personalseminar i Gdansk med hovedfokus på omlegging 

fra APS tiltak til AFT. Det ble også jobbet med nye rutiner og 

gjennomføringsmodell for tiltaket.  

Systemrevisjon er også et viktig tema på stiftelsens personalseminar. På 

seminaret deltok det personer fra: styre, mannskap, fagteam, dugnadshjelp og 

ansatte. 

Stiftelsen Haugesjøen har store utfordringer i forhold til få ansatte og liten 

organisasjon. Våre oppgaver strekker seg vidt mellom de forskjellige prosjektene.  

 

 

13. HMS – uønskede hendelser. 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 videreført sitt kontinuerlige HMS arbeid blant ansatte 
samt dugnadshjelpere og brukere i tiltak.  
Det har i 2017 ikke vært meldt om uønskede hendelser eller skader.  
Det har i 2017 ikke vært meldt tilbakemelding med klager fra ansatte, dugnadshjelp, 
brukere i tiltak eller fra utenforstående.  
 
 
 
 
 

 
Stiftelsen Haugesjøen har i 2017 til sammen hatt 3 fast ansatte (2,5 årsverk).  
Det er en personer i deltids tidsbestemte prosjektstilling. (ca. 0,2 årsverk) 
 

 Rune Endresen:  daglig leder – fagansvarlig NAV 

 Anne Gunn Antonisen:  Koordinator 

 Johannes Tvedt:  Arbeidsleder. 
 

 Sverre Hansen:  Prosjektansatt deltid, Mannskap fartøy.  
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14. Styret 
 

Stiftelsen Haugesjøen startet 2017 med følgende styresammensetning: 
Styreleder:   Normann Thune 
Styremedlemmer:  Magne Valen 
    Sveinung Stensland 
    Toril Storesund  
    Audun Helgeland 

    
Styret har i løpet av året avholdt 8 styremøter, samt virksomhetsmøte med styret og 
ansatte. Styret har behandlet 61 saker. Styret følger egen møteplan, med planlagte 
tema for hvert møte. 
Daglig leder Rune Endresen har fungert som sekretær for styret. 
 
Styresaker 2017: 
Utenom faste saker som økonomi/budsjettkontroll og orientering fra virksomheten, har 
styret hatt følgende større saker/tema til behandling i løpet av året: 
 

 Godkjenning av årsmelding 2016. 

 Godkjenning av regnskap 2016.  

 Godkjenning av budsjett 2016. 

 Godkjenning av styrets Årsberetning. 

 Prosess med omlegging – konvertering fra APS til AFT. 

 Seminar Gdansk. Eget referat. 

 Personalsituasjonen med få ansatte og liten organisasjon. 

 Orientering daglig leders årsberetning. 

 Stiftelsens kompetansehevingsplan og kompetanseplan 2017/2018 for stiftelsens 

ansatte.  

 Lønnsjustering for stiftelsens fast ansatte. 

 Gjennomgang av stiftelsens forskjellige årsplaner og års hjul. Samlokaliseres i 

felles mappe.  

 Gjennomgang av aktivitetsplan og godkjenning av møteplan for styret. 

 Årlig evaluering av Stiftelsens planer for kvalifisering, utvikling og veiledning av 

ansatte.   

 Årlig evaluering av Stiftelsens ansattes krav til kompetanse. 

 Gjennomgang og orientering om stiftelsens prosjekt og søknader. 

 Gjennomgang bemanningssituasjon og hvordan stiftelsens forpliktelser blir 

ivaretatt. 

 Stiftelsens organisering av styringsgruppe for prosjekter som styrets forlengede 

arm, organisert som fagteam. 

 Årlig evaluering av måten stiftelsen i praksis legger forholdene til rette for at 

brukerne kan få tilgang til organisasjonene/personer som kan tale deres sak eller 

til personer som kan gi støtte. 

 Styrets årlig evalueringer, eget møte.  
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 Årlig evaluering av effekten av stiftelsens politikk for å forhindre fysisk, psykisk og 

økonomisk utnyttelse av bruker. 

 Årlig evaluering av tilleggsverdien av Stiftelsens partnerskap med andre 

organisasjoner. 

 Identifikasjon av behovene til interessepartner på finansiering. 

 Årlig gjennomgang av hvordan nøkkelprosessene fungerer og de resultater de 

medfører. 

 Årlig gjennomføring av intern revisjon av nøkkelprosessene. 

 Årlig evaluering av Stiftelsens kontinuitet og sammenheng i leveransen av 

tjenesten. 

 Årlig evaluering av tilfredshet hos de som betaler for Stiftelsens tjenester/kunder. 

 Årlig evaluering av tilfredshet hos investorer, eiere, de som betaler for 

tjenesten/kunder. 

 Årlig evaluering med undersøkelse om tilfredshet hos enhver interesse part er 

hensiktsmessig og objektiv. 

 Eksempler på innovative arbeidsmetoder. 

 Årlig evaluering av Stiftelsens styring av innovasjonsarbeidene. 

 Årlig overvåking av Stiftelsens innovasjonsarbeid. 

 Årlig evaluering av Stiftelsens registrering av resultater av innovasjonsarbeidene. 

 Årlig gjennomgang av styrets tilfredshet ihh til drift og styrets forlag til forbedringer. 

 Årlig evaluering og revisjon av prosesser og prosedyrer. 

 Styrets evaluering av stiftelsens forbedringsprosjekt 1 og 2. 

 Styrets fordypning i fag og vyer for Stiftelsen. 

 Stiftelsens kontinuerlige prosess i forhold til Equass sertifisering. 

 

15.  Økonomi  
 
Det er nok et år arbeidet iherdig fra stiftelsens side for å underbygge og å utvikle 
alle samarbeidsflater både på offentlig og privat side.  
Styret vil arbeide målbevisst for å ivareta funksjonen som alternativ opplærings 
arena for Haugesund kommune innenfor den rammeavtalen som er inngått for 
skoledriften.  
 
Kontaktflaten med private aktører, partnere og sponsorer skal videreutvikles for å 
understøtte både skutedriften og det krevende rehabiliteringsarbeidet for 
bygningsmassen på kystkultursenteret.  
Stiftelsen Haugesjøen har ikke mulighet til å gjennomføre større investeringer 
verken i bygningsmassen eller på fartøyene uten en vesentlig bedring av de 
økonomiske rammene for vår ideelle virksomhet. 
 
For øvrig er hovedstikkordene for vår økonomiske status disse:  

 NAV Haugesund gir fast tilskudd til stiftelsen basert på 5 AFT plasser.  
 Haugesund kommune økte sitt årlige driftstilskudd til kr 300.000,- 
 Prosjektene På tur & tokt samt «Aktiv fritid», begge fra BUF. Dir. ga stiftelsen 

utgiftsdekninger på til sammen kr 800.000,- 
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 Norsk kulturminnefond støtter stiftelsen økonomisk på konkrete prosjekt. Dette gjelder 
både Trafikkhuset samt fartøyer. 

 Stiftelsen har kassakreditt på kr 300.000,- for å ivareta likviditeten i driften. 
 Det ble i 2017 håndtert lån på tidligere investeringer i anlegg på kr 300.000,- med 

avtalt nedbetaling.  
 Tilskudd fra Rogaland fylke v/ fylkeskulturstyret til skutene «Johanne Karine» og 

«Kaia».  
 Stiftelsen Haugesjøen har noe ordinær drift på alle avdelingene med egen inntjening. 
 Omsetning og resultat: Se vedlagte regnskap 2017.  
 
 

16. Samarbeidspartnere 
 

 Haugesund kommune.  
Haugesund kommune er stiftelsens aller viktigste samarbeidspartner. Kommunen 
gir stiftelsen hvert år et generelt driftstilskudd.  
For driftsåret 2017 var driftstilskudd fra Haugesund kommune kr 300.000,-. 
Via Haugesund kommune er vi tildelt prosjektmidler til gjennomføring av tiltaket 
«Aktiv fritid» samt tiltaket «På tur & tokt».   

 

 NAV - AFT-plassene 
NAV – AFT plasser er Stiftelsen Haugesjøens kjernevirksomhet, stiftelsen har 
vært tiltaksarrangør siden oppstarten i 1981. Daglig leder har en kontinuerlig 
dialog med ledelse og veiledere på NAV- Haugesund for å få på plass flere 
brukere i tiltaket.  

 

 Rogaland Fylkeskommune. 
Stiftelsen Haugesjøen mottar hvert år øremerkede tilskudd. Tilskuddene blir tildelt 
etter søknad på hvert prosjekt.  

 

 Norsk Kulturminnefond. 
Gjennom de senere årene har Stiftelsen Haugesjøen mottatt betydelige tilskudd 
fra Norsk Kulturminnefond. Tilskuddene har vært øremerkede midler til arbeid med 
rehabilitering av Trafikkhuset samt våre fartøyer Johanne Karine og Kaia. 
Samarbeidet med Norsk Kulturminnefond har gjort stiftelsen i stand til å bruke tid 
og krefter på rehabilitering av sjøhus og fartøyer. 

 

 Lions.  
Med Lions med på laget fikk vi gjennomført nye spennende aktiviteter for våre 
brukere. Tilskudd gjør det mulig for stiftelsen å gjennomføre årlig aktivitetsplan for 
våre brukere.  
Stiftelsen Haugesjøen fikk ved hjelp fra Lions i samarbeid med BUF dir. 
gjennomført aktiviteter for fattige barn og unge.  
Stiftelsen setter stor pris på Lions stabile og forutsigbare støtte. 
 

 Stiftelsen Ekar.  
Stiftelsen Haugesjøen har samarbeid med stiftelsen Ekar.  

 

 Haugalands muséene.  
Stiftelsen Haugesjøen er en del av de samarbeidende muséene på Haugalandet.  
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Og om ingen entusiaster tar vare 

på vår lokale kyst kultur arv! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ender den opp som Sondre, 

Som vi nå er i ferd med å hogge. 

 

 

 

 

 



Stiftelsen Haugesjøen vil med dette få takke 

for hjelp og støtte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LCHaugesund 
 
 
 
 

 




