
Enter Kompetanse AS



Om oss

• Etablert i 1960 under navet Drammen Industri AS (DIAS)

• Selskapet endret navn til Enter Kompetanse AS i 2012 

• Bedriften har 73 ansatte  

• 56 er ordinært ansatte

• 17 er varig tilrettelagt i arbeid (VTA)

• Vi disponerer 6000 kvm i eide lokaler i Tømmerkrana 

• Godkjent lærlingebedrift (vi har pr. i dag 5 lærlinger)

• Bedriften er sertifisert i ISO 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø)



Selskapets formål

◦ § 1 Formål

Enter Kompetanse AS har til formål å drive arbeid og inkludering, d v s opplæring 

og læring av yrkesvalghemmede ved fabrikasjon, omsetning og annen 

forretningsvirksomhet. 

Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.



Våre forretningsområder



• Arbeidsforberedende trening 53 plasser (AFT) 

• Arbeidsforberedende trening 5 plasser - Gatelaget SIF  

• Varig lønnstilskudd 8 ansatte  (VLT) 

• Varig tilrettelagt arbeid 17 plasser (VTA) 

Arbeidsinkludering

• Norskopplæring - arbeidssøkende minoritetsspråklige(AMO)

• Kompetansepluss - norskopplæring 
Opplæring/kompetanse

• Funksjonsvurdering

• Karriereveiledning

• Sykefraværsoppfølging

Næringstjenester



YrkesbilinnredningMaritim

Samferdsel

ElektroPulverlakkering



Produkter - varebil



Produkter - samferdsel



Produkter - kabel



Pulverlakkering



Et lite tilbakeblikk 2018 -2021
Hva sto vi i og hva måtte gjøres?



Nøkkelord for omstillingen

Selvgransking

Opprydding

Økonomi

Identitet

Kultur

Sikre



Våre resultater 2018 - 2021

2018 

AFT 57 

AFT Gatelaget 
6 

VTA 15 

Norskkurs 208

Formidling 29

2019 

AFT 63 

AFT Gatelaget 
4 

VTA 14 

Norskkurs 92

Formidling 32

2020 

AFT 53 

AFT Gatelaget 
3 

VTA 17 

Norskkurs 60

Formidling 28 

Hittil i år

AFT 46

AFT Gatelaget 
3

VTA 16 

Norskkurs 15

Formidling 24

Antall deltagere i perioden



Våre resultater 2018 - 2021

Økonomi:

Tall i `000 2018 2019 2020 31.8.2021

Omsetning 72 123 70 227 63 816 47 452

Resultat - 1 046 2 189 3 435 2 250



Dette har vi oppnådd 2018 -2021 (1)

Energieffektivitet

•Redusert vårt 
strømforbruk fra   1 190 

000 til 
927 800 kWh 

CO2 utslipp

•Redusert CO2 utslipp 
fra bilpark fra 13 til 3 
tonn pr. år.  Redusert 
årlig CO2 utslipp med 
6,5 tonn ved å investere 

i eget lakkanlegg

Reklamasjoner

•Halvert våre 
reklamasjons-
kostnader fra 

0,43 til 0,21% av 
omsetningen

Våre nøkkeltall:



Dette har vi oppnådd 2018 -2021 (2)

Restavfall

•Halvert restavfalls-
fraksjonen fra 20 til 

10 tonn pr. år

Sykefravær

•Sykefraværet er 
redusert fra 5,3 til 

3,8%

Matavfall

•Vi har redusert 
matavfalls-fraksjonen 

fra 7,5 til 2,5 tonn



◦ Selskapet har vært gjennom en omstillingsprosess hvor vi har gransket økonomien og 

gjennom dette avviklet ikke lønnsomme forretningsområder. 

◦ Vi har styrket oss på miljø, kvalitet og sykefravær gjennom målrettede tiltak.

◦ Vi har fornyet oss både strukturelt og bemanningsmessig.

◦ Selskapet har investert i et nytt pulverlakkeringsanlegg.

◦ Vi har redusert omsetning men styrket resultatet.

Oppsummering av hva vi har gjort



Strategi 2022 - 2024 og videre ambisjoner



Eierstyring



Bærekraft

Våre fokusområder
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8.5 – 8.6

• Være med på å fremme varig, inkluderende og 
bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle.

12.1 – 12.3 – 12.4

• Gjøre vårt for å sikre bærekraftige forbruks- og 
produksjonsmønstre.

13.3

• Bidra til å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem ved å redusere utslipp av 
klimagasser fra vår virksomhet. 



Fokus på 

bærekraftig 

utvikling med tre 

hovedelementer
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Økonomisk bærekraft

Vi skal oppnå økonomisk bærekraft ved å reinvestere og øke 
aktiviteten i selskapet. Dette sikrer arbeidsplasser.

Mennesker i arbeid

Vår eksistens som en arbeids- og inkluderingsbedrift er i seg 
selv bærekraftig. Vi skal gjøre mer av det vi kan og styrke oss 
for å hjelpe enda flere mennesker tilbake til arbeid og/eller 

utdanning.

Miljø og klima

Vi skal være åpne om hvordan vi påvirker omgivelsene våre. Vi 
skal bidra til at vi sammen kan og skal nå målene våre.



• Redusere forbruk

• Smart bedrift

• Automatisering

• Digitalisering

• Investeringer

• Drammen kommune

• Nav

• Øke tiltaksplasser

• Strømsgodset

• Fylkeskommunen

• Næringslivet

• Kunder

• Leverandør

• Dele kunnskap

• Investeringer

• Minimere utslipp

KlimaMennesker i arbeidØkonomisk bærekraft

Trippel bunnlinje

Hva må vi gjøre og hvem må vi spille på lag med?



Strategier og ambisjoner

Formidling 50 deltagere i 
jobb pr. år
Redusere utslipp med 10 
tonn CO2 (elbil)
Omsetning 100 mill.

Formidling 75 deltagere i 
jobb pr. år
Norges smarteste 
industribedrift
Redusere utslipp med 66-80 
tonn CO2 (Biogass)
Omsetning 120 mill.

Formidling 100 deltagere i 
jobb pr. år
Redusere utslipp med 100 
tonn CO2 (logistikk)
Omsetning 160 mill.

2022 -2024

2025 - 2027

2028 - 2030

Strategiplan

Ambisjoner

Ambisjoner



Takk for oppmerksomheten


