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Daglig leder har ordet

Jubileum
A3 Ressurs har feiret 20 års-jubileum i 2015. Det har blitt behørig markert. Disse 20 
årene har gått utrolig fort, ikke minst for undertegnede, som har vært med siden starten. 
Bedriften begynte med 10 tiltaksplasser i tiltaket ASVO (arbeidssamvirke i offentlig regi) 
i 1995. Underveis vokste A3 Ressurs til å bli den nest største tiltaksarrangøren i Vest-Ag-
der. Med våre 117 tiltaksplasser er det bare Varodd som har vært større de siste årene.

Et jubileum er tid for feiring. I årsmeldingen oppsummeres jubileumsåret i ord og bilder. 
Det er også tid for tilbakeblikk; derfor har denne årsmeldingen tatt med en kortversjon av  
historien om A3 Ressurs, med diverse avisutklipp, de fleste fra Vennesla Tidende.

I forbindelse med jubiléet har vi laget to nye slagord for bedriften:

• 20 år med arbeidsinkludering
• En trygg samarbeidspartner - på veien mot jobb   

Disse slagordene har fulgt oss gjennom jubileumsåret. De sier mye om hvem vi ønsker å 
være, og hva disse 20 årene har handlet om.

Anbud
2015 ble samtidig det året da A3 Ressurs ikke nådde opp i anbudskonkurransen, da 
Arbeid med bistand ble anbudsutsatt. I så måte deler vi skjebne med resten av bransjen i 
Vest-Agder og i store deler av landet. For A3 Ressurs er dette en krevende situasjon, der 
man mister en viktig del av den faglige jobben vi er satt til å gjøre, og dessuten står i fare 
for å miste ansatte og kompetanse. 

Asylmottak
Som en løsning på denne situasjonen valgte vi å inngå samarbeid med Lindhus Utleie om 
drift av asylmottak. A3 Ressurs skal bistå i den faglige driften av Vennesla statlige mot-
tak. Denne satsingen har flere formål: Vi slipper å si opp ansatte og har større mulighet til 
å beholde kompetansen i bedriften. Vi gjør erfaringer som vi mener vil kunne komme til 
nytte når nye flyktninger skal bosettes og integreres, der vi mener at A3 Ressurs og resten 
av attføringsbransjen har mye å bidra med i årene som kommer.  
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Med hilsen 

Reidar J. Hanssen
Daglig leder

Takk for god innsats!
Når jubileumsåret 2015 er tilbakelagt, vil jeg benytte anledningen til å takke for et begivenhetsrikt år. 

Takk for fine stunder rundt jubiléet! 
Takk for god innsats rundt anbud! 
Takk for godt utført arbeid på alle plan! 
Takk til dedikerte ansatte! 
Takk til et kompetent styre! 
Takk til ansatte i VTA og deltakere i de forskjellige tiltak! 
Takk til Nav for godt samarbeid! 
Takk til andre samarbeidspartnere, kunder og leverandører!

Vi ser fram til et spennende 2016!
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Hilsen fra ordføreren

Jubileumsåret 2015 er nå lagt bak oss. Det å passere 20 år gir oss en god anledning til å se tilbake på årene 
som har gått, men ikke minst å se framover på hvilke utfordringer og muligheter som finnes.

Hele tiden har det enkelte mennesket vært i sentrum. Fokus har vært, er og skal være hvordan man kan gjøre 
hverdagen enklere og komme seg et skritt eller to videre i livet. Noen behøver mye hjelp og støtte mens an-
dre trenger kun et mindre dytt. A3 Ressurs har hatt fokus på begge deler og samme fokus vil det være i årene 
som kommer.

Bedriften er også svært fleksibel og tilpasningsdyktig, noe som har vist seg å være helt nødvendig. Tilpas-
ningen til stadig nye rammevilkår og et anbudssystem som ikke virker etter sin hensikt gjør at man blir ek-
sperter på å se hvordan bedriften under endrede vilkår får støe bein å stå på. Tusen takk til alle ansatte med 
daglig leder i spissen som gjør en kjempejobb!

Den nærmeste framtid (kanskje mange år framover) vil bestå i å være en tilrettelegger for dem som kommer 
til Vennesla statlige asylmottak slik at de kan få en god start på en ny tilværelse. Det krever kompetanse, 
stort engasjement og hjertevarme, noe som har særpreget bedriften i alle år.

Lykke til med et særdeles viktig arbeid!

Hilsen 

Torhild Bransdal

Ordfører
Vennesla kommune
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Hilsen fra styrelederen

I 2015 feiret A3 sitt 20-års jubileum med en rekke markeringer gjennom hele jubileumsåret.  Vi har nådd en 
milepæl. Vi har fått en felles historie å se tilbake på. Og vi har gjort oss mange erfaringer.

«Vi skal gjøre oss selv overflødige» er vårt motto Og vi vet hva det innebærer: Vi skal gi det bidraget eller 
det puffet som skal til for at noen skal komme seg videre. 

Menneskeverd og verdighet er verdier som står sentralt hos oss. Menneskeverd bør være et viktig etisk kom-
pass i vårt samfunn. Mangfold, aksept og respekt for enkeltindividet er noe av det aller viktigste vi kan verne 
om.
Verdighet handler om både hjerte og hode.  Et anstendig samfunn verdsetter alles liv uavhengig om hvilke 
kort skjebnen har gitt hver enkelt av oss på hånden. En respektabel verden sørger for at alle skal få like mu-
ligheter til utvikling og til å nå sine mål. Verdighet innebærer at man tar inn over seg at jeg kunne vært deg 
og du kunne vært meg.
Verdighet og evne til å se potensialet i hvert enkelt menneske har vært en viktig del av fundamentet for A3 
Ressurs helt siden oppstarten. 

Som styreleder i jubileumsåret 2015 er jeg takknemlig for alt det gode arbeidet som er lagt ned i bedriften i 
årene frem til nå. Det er mange gode krefter som har jobbet sammen: Eier, styret, ledelse og alle ansatte har 
alle jobbet nitid sammen for å komme der hvor bedriften er i dag. Det er ingen selvfølge å lykkes! 

Styret i 2015 har hatt særlig fokus på samfunnsansvar og bedriftens tilpasningsdyktighet. Evne til tilpasning 
og endring er suksessfaktor nr. 1 for bedrifter å lykkes. Det er ikke noe unntak for A3 Ressurs. Som ansvar-
lig styre er det vår plikt å påse at bedriften står rustet til å ta de takene som er nødvendig. Vi må lytte til 
politiske signaler, stadig finne nye virksomhetsområder og hele tiden gjøre oss attraktive for den aller beste 
kompetansen innen vårt område. 

Veien videre vil by på utfordringer. Nok en gang må vi kraftsamle for å stake ut kursen. Som styreleder har 
jeg stor tro på at vi skal lykkes.

Vi er glade for at Vennesla kommune som eiere er sitt ansvar bevisst, Og vi er takknemlige for den gode 
dialogen vi har både med politikere og med kommuneledelsen.

Styret vil gjerne takke dere alle sammen: eiere, ledelse, ansatte og brukere for den daglige innsatsen dere 
gjør for at både bedriften og hver enkelt skal utvikles og komme videre.

Hilsen

Nina Schei Ledang

Styreleder A3 Ressurs
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Jubileumsfest
17. november var det duket for jubileumsfest i Kulturhuset. Til festen var invitert tiltaksdeltakere, ordinært 
ansatte, styret, noen fra kommunedministrasjonen, samt Plan- og økonomiutvalget med ordføreren i spis-
sen. Plan- og økonomiutvalget er bedriftens generalforsamling. Kvelden var en flott kombinasjon av taler, 
underholdning, god mat og mingling/samtaler mellom deltakerne på festen. 

Ordførerer Torhild Bransdal, daglig leder Reidar J. Hanssen og styreleder Nina Schei Ledang

Jubileumsåret 2015

To representanter for de ansatte, Christin E. Prosgaard og Marianne Vigsnes 
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Jubileumstur
Som et spleiselag mellom bedriften og de ansatte 
ble det 11.-15. september arrangert en jubile-
umstur til Barcelona. En flott kombinasjon av 
strandliv og bading, opplevelser og faglig påfyll, 
samt god mat fra det katalanske kjøkken. Og med 
bursdagsfeiring, A3 Ressurs 20 år.
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Hunsfosdagen 25. april
Beach-flagg med påskriften ”A3 Ressurs 20 år 1995-2015” 
og ”A3 Ressurs, en trygg samarbeidspartner - på veien til 
jobb” promoterte vår stand på Hunsfosdagen. 

Med gratis lapper og 
bålkaffe ble vi en populær 
stand og kom i prat med 
mange besøkende. Viktig 
å vise seg fram blant folk 
i Vennesla, noe vi også 
gjorde på Handelens dag 
og julemarkedet i sentrum.
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Massedistribusjon i postkassene
Brosjyren som det her er vist utdrag fra, ble massedistribuert i postkasser i Vennesla. Den hadde til hensikt å 
profilere A3 Ressurs’ 20 års jubileum, samt å informere om de tjenester og produkter bedriften tilbyr.
I anledning jubiléet ble det laget flere effekter med påtrykk A3-20 år, så som kulepenner, postitblokker, ter-
mokanner, kaffekrus, en egen jubileumskaffe og en egen eplemost til jubileumsfesten.

Oppslag i Vennesla Tidende 2. juni om A3 Ressurs 20 år



12

Historien om A3 Ressurs
I denne kortversjonen av historien om  A3 Ressurs er det tatt med en del avisutklipp fra årene som 
har gått, de fleste fra Vennesla Tidende.

Bedriften
A3 Ressurs het tidligere Vennesla Snekkerverksted. Forløperen var Stiftelsen Vennesla Snekkerverksted som 
ble etablert i 1992.
Formålet med stiftelsen var å gi et meningsfullt arbeidstilbud til vanskeligstilte flyktninger, bosatt i Venn-
esla.

Produksjon
Stiftelsen leide verkstedet til Olav Moen på Kvarstein, hvor det fra før av var etablert et arbeidstilbud for 
pensjonister. Olav Moen trakk seg ut, men noen av pensjonistene ble med videre, som en positiv faglig og 
menneskelig ressurs. Disse pensjonistene var spesialister på restaurering av gamle møbler og godt etablert 
i markedet. Det var således naturlig å satse videre på samme arbeidsoppgaver. I tillegg til restaurering tok 
man på seg forskjellige bestillingsoppdrag med snekring og reparasjon.
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Fra prosjekt til bedrift
Stiftelsen Vennesla Snekkerverksted ble etablert som et prøveprosjekt. For å få til permanent drift måtte 
de økonomiske rammene endres. Det ble derfor søkt om å få etablert denne virksomheten som en ASVO-
bedrift, (ArbeidsSamvirke i Offentlig Regi). Dette skjedde etter at det hadde vært foretatt en grundig analyse 
av hvilke behov Vennesla Kommune hadde, for å gi tilbud til personer som falt utenfor ordinært arbeid. 
Samtidig ble psykiatrien i kommunene rustet opp. De store sentrale institusjonene skulle bygges ned, og det 
skulle bygges opp tilbud i de enkelte kommuner. Tilrettelagt arbeid i regi  av ASVO-bedrifter ble en del av 
dette tilbudet.

Vennesla Snekkerverksted A/S ble godkjent som ASVO- bedrift med 10 plasser fra 1/1-95. Senere har tilta-
kene Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og Arbeid med bistand (AB) blitt godkjent og er blitt en 
del av bedriften. Tiltaket Avklaring ble opprettet i 2007 med 10 plasser; dette tiltaket er senere omgjort til 
APS. Bedriften fikk i 2009 oppdraget med å drifte tiltaket Studier med støtte ved Universitet i Agder.

De siste årene har A3 Ressurs med sine 117 tiltaksplasser vært den nest-største tiltaksarrangøren i Vest-Ag-
der. Bare Varodd har vært større.
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Nye lokaler
Det tok lang tid fra man vokste ut av lokalene, til man faktisk lyktes med å finne nye lokaler. Det ble jobbet 
med flere prosjekter før man i 2012 kjøpte bygget til Norcon på Kvarstein og flyttet lenger ned i gata. Dette 
er nå hovedbasen, men fremdeles er aktivitetene spredt på flere steder: Et lager på 1700 kvm i Hunsfos Næ-
ringspark, kontor i kontorfelleskapet på Hunsfos, en stilling på UIA, drift av kafé i Kulturhuset og aktivitet 
på Lomtjønn. Beliggenheten på Kvarstein er en strategisk god beliggenhet langs busstraséen.
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Navnet A3 Ressurs
Navnet på bedriften ble endret i 2001. Vennesla Snekkerverksted ble et altfor snevert begrep for å beskrive 
vår virksomhet som attføringsbedrift. Det ble holdt en intern navnekonkurranse, og det nye navnet ble  A3 
Ressurs Vennesla AS. Både A3 og Ressurs har en dobbelt betydning. 

A3: Man hadde tre arbeidsmarkedstiltak som alle begynte på bokstaven A. Underveis har sammensetning og 
navn på arbeidsmarkedstiltak endret seg, uten at vi av den grunn har sett det nødvendig å bytte navn, fordi 
den andre betydningen fremdeles gir mening. Denne betydningen handler om at vi ønsker at det skal være 
høyt under taket hos oss. Bedriften er ikke bare for de som er «A4-mennesker». A3 er i overført betydning et 
mye videre format, med plass til ”alle”.

Ressurs: Vår jobb er å finne fram til ressursene hos den enkelte. Det blir en grunnleggende tanke at alle har 
ressurser og  alle kan, selv om man har forskjellige forutsetninger. Vi skal bidra til å få fram disse ressursene.
Samtidig ønsker vi å være et ressurssenter i Vennesla for de som trenger våre tjenester. Bedriften er et offent-
lig eid aksjeselskap og skal tjene innbyggerne i Vennesla.
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Anbud og slutt på Arbeid med bistand

I 2015 ble tiltaket Arbeid med bistand anbudsutsatt. To tiltak ble slått sammen og lagt ut på anbud. Disse to 
tiltakene var Oppfølging, som fra før var anbudsutsatt, og Arbeid med bistand, som var forbeholdt forhånds-
godkjente tiltaksarrangører.

Skjermet sektor/forhåndsgodkjente tiltaksarrangører:
Begrepet «skjermet sektor» betyr at det ligger en post på statsbudsjettet som er skjermet for anbud og som 
skal tildeles forhåndsgodkjente tiltaksarrangører. A3 Ressurs er en forhåndsgodkjent tiltaksarrangør, noe det 
stilles strenge krav for å bli. Blant annet må man være sertifisert i henhold til godkjente kvalitetstandarder. 
De fleste i bransjen har valgt å bruke Equass, som står for European Quality Assurance in Sosial Services. 
Dette er en europeisk kvalitetsstandard, der man blir godkjent for to år av gangen.

Anbudskonkurransen:
I tillegg til anbud på Oppfølging, var det også lagt ut anbud på tiltaket Avklaring. Dette tiltaket har i stor 
grad blitt omgjort til APS-plasser, noe som også har skjedd hos oss. I Vest-Agder var det kun Varodd som nå 
hadde tiltaket Avklaring. 

A3 Ressurs valgte å inngå et samarbeid med Varodd om disse anbudene. Varodd var underleverendør for A3 
Ressurs på anbud Oppfølging i Vennesla, og A3 Ressurs var underleverandør for anbud Avklaring i den sone 
av Kristiansand som Vennesla ble liggende i.

I likhet med resten av bransjen i Vest-Agder nådde ikke A3 opp i konkurransen. Dette er selvfølgelig drama-
tisk for bedriften, siden det gjelder 58 av våre 117 tiltaksplasser, tilsvarende 5 stillinger ordinært ansatte. For 
å løse situasjonen på kort sikt har vi valgt å inngå et samarbeid med Lindhus utleie om drift av asylmottak. 
A3 skal bistå i den faglige driften av mottaket. Ved denne løsning oppnår vi flere ting: Vi slipper å si opp an-
satte, det er større sjanse for å beholde kompetansen i bedriften og vi gjør erfaringer vi tror vil kunne komme 
til nytte ved neste  korsvei. Den korsvei vi her tenker på, er når det store antall flyktninger som har kommet 
til landet, skal bosettes og integreres i det norske samfunnet. I en slik situasjon har A3 Ressurs mye å bidra 
med; språktrening, arbeidstrening og formidling til jobb. Fremmedspråklige har gjennom årene vært en av 
målgruppene for A3 Ressurs, noe som betyr at våre ansatte har god kompetanse for å bidra inn mot asylmot-
taket.
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Slutt for Arbeid med bistand:
De som har jobbet med Arbeid med bistand i Vest-Agder, har hatt jevnlige samlinger, der de har utvekslet 
erfaringer og kunnskap. På forsommeren og før jul har det vært faste treff, som har gått på omgang hos 
tiltaksarrangørene i fylket. Noen samlinger har vært sammen med Aust-Agder. Den siste samlingen ble holdt 
hos A3 Ressurs 15. desember 2015. Det var en spesiell anledning, der man takket hverandre for mange års 
godt samarbeid. Noen ville bli arbeidsledige, noen hadde lykkes med å få i gang nye prosjekter. Bildet viser 
gjengen som var samlet hos A3 Ressurs.
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Styret for A3 Ressurs 2015  

Styreleder: Nina Schei Ledang
Nestleder: Torgeir Haugaa
Styremedlem: Kirsten J. Horrigmo
Styremedlem: Liv Tone Drivenes Larsen
Styremedlem: Rune B. Opedal, ansattes representant
Vararepresentant:   Heidi Engestøl
Vararepresentant:   Merete B. Breilid, ansattes representant
Sekretær/
Saksbehandler:   Reidar J. Hanssen, daglig leder

Styret har holdt 5 møter i 2015 og behandlet 33 saker.  Sakene er nummerert slik at samme sak 
kommer opp med nytt nummer i nytt møte.  Det er derfor en del av de samme sakene som går igjen 
gjennom året. Av viktige saker som styret har jobbet med i 2015, i tillegg til enhver tid å følge med på 
økonomien i selskapet, har vært anbudsutsetting av tiltak, samt avvikling av jubileumsåret 2015.  

Generalforsamling med Plan- og økonomiutvalget ble holdt 9. juni på Herredshuset.

                             
    Fra venstre: Kirsten J. Horrigmo, Rune B. Opedal, Nina Schei Ledang, Liv Tone Drivenes Larsen 
                        og Torgeir Haugaa.
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Attføringsarbeidet i 2015

Situasjonen rundt tiltakene
2015 har vært et spesielt år for A3 Ressurs. Det var året da Arbeid med bistand ble lagt ut på anbud, et anbud 
vi ikke vant. Tiltaket skal avvikles gradvis i perioden august-oktober 2016.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) skal omdannes til et nytt tiltak, som blir kalt Arbeids-
forberedende trening (AFT). Vi følger spent med på hvordan dette tiltaket skal utformes. Tilbakemelding så 
langt tyder på at det fremdeles skal tildeles forhåndsgodkjente tiltaksarrangører, slik A3 Ressurs er, og ikke 
legges ut på anbud.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ønsker regjeringen, som en del av kommunereformen, å legge direkte under 
kommunene. Bransjeorganisasjonen ASVL har jobbet hardt for at dette ikke skal skje, da man tror at det i 
stor grad vil sparke beina under bransjen. Foreløpige tilbakemeldinger tyder på at saken foreløpig er lagt på 
is, men at det skal gjennomføres forsøksprosjekter i noen kommuner.

Studier med støtte kommer til å bli lagt ut på anbud i løpet av året.

Equass
A3 Ressurs er Equass-sertifisert. Equass står for European Quality Assurance in Sosial Services, som er en 
europeisk kvalitetsstandard, tilsvarende en ISO-sertifisering. Bedriften skal sertifiseres annet hvert år og var 
gjennom en ny sertifisering høsten 2015. Dette er en milepæl hver gang, som det ligger et betydelig arbeid 
bak. Equass-standarden skal sikre kvalitet i attføringsarbeidet.

Brukerundersøkelser
Vi holder jevnlige brukerundersøkelser for å få tilbakemelding fra de som er i våre tiltak. Disse 
undersøkelsene viser at de fleste som vi får inn i tiltak er godt fornøyd med måten de blir behandlet på og 
den jobben som gjøres. Samarbeidet med arbeidsledere, jobbkonsulenter og veileder i Studier med støtte 
karakteriseres som godt, og de fleste tilbakemelder at tiden i tiltak hos A3 Ressurs gjør noe positivt med 
deres livskvalitet.
At vi får så gode tilbakemeldinger fra brukere av tiltak, er vi selvsagt fornøyd med. Samtidig tar vi med oss 
de tilbakemeldinger som handler om forhold som kan forbedres og jobber for å bli stadig bedre.

Om å nå sine mål
I handlingsplaner settes det opp mål for den enkelte. Og det holdes fokus på om målene blir nådd. Dette er 
også et ledd i våre brukerundersøkelser, der brukerne blir bedt om å svare på i hvor stor grad de når sine mål. 
Svarene tilsier at brukerne i stor grad når sine mål gjennom våre tiltak. 

Klagebehandling
I henhold til Equass er det etablert et klagebehandlingssystem, der brukerne skal ha mulighet til å klage 
dersom det er noe de ikke er fornøyd med. Brukerne blir informert om dette systemet når de kommer inn i 
tiltaket. Vi har i 2015 mottatt to klager som vi har behandlet etter fastsatte prosedyrer. Nav er informert om 
de mottatte klager.
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Informasjonshefte
Det er laget et informasjonshefte for alle tiltakene, som jobbsøkere får utdelt når de blir innskrevet i tiltak. 
Dette heftet inneholder informasjon om rettigheter og plikter, om forskjellige sider ved prosessen de skal inn 
i, om mulige hjelpeinstanser det går an å spille på, samt informasjon om A3 Ressurs. 

Resultater i 2015

Varig tilrettelagt arbeid (20 plasser) er et tilbud til personer med uføretrygd. Det ligger ikke som et krav 
at man skal ut i ordinært arbeid, men muligheten skal hele tiden holdes åpen. I 2015 har 26 personer vært 
inne i tiltaket. 4 personer ble søkt inn og 4 personer har blitt skrevet ut av tiltaket. Derav 2 fordi de flyttet fra 
kommunen, 1 gikk over til annet arbeidsmarkedstiltak og 1 sluttet av helsemessige årsaker.  

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet handler om kartlegging, arbeidstrening og motivasjon for videre 
løp. Vi har 27 plasser i dette tiltaket, og i begynnelsen av året hadde vi 10 ekstra, midlertidige tiltaksplasser, 
fram til 31. mars. 
26 personer ble skrevet ut av tiltaket i 2015. Av de som har blitt skrevet ut, har 7 gått til jobb og 4  til andre 
arbeidsmarkedstiltak. Det siste må karakteriseres som et positivt resultat, da det for de flestes vedkommende 
er en overgang til Arbeid med bistand, som betyr et skritt nærmere jobb. Av de resterende søkte 8 stk om 
uførepensjon. Resten var sammensatte årsaker; flyttet, sykdom, rusbehandlling, møtte ikke. 

Arbeid med bistand (58 plasser). 30 personer har blitt skrevet ut av tiltaket i 2015. Av disse har 16 gått til 
jobb, en formidlingsprosent på 53,3. 8 personer har søkt uførepensjon. Resten er skrevet ut grunnet sykdom, 
medisinsk/sosial rehabilitering, rusproblematikk eller ikke klar for arbeid/møtte ikke. Kravet fra Nav er 65 
% til formidling. Vi ligger under det kravet, noe som har sammensatte årsaker. Blant annet har tiltaket til en 
viss grad vært brukt i stedet for APS-tiltaket, fordi det ikke var ledig i APS. Et annet moment er at vi aldri 
sier nei til innsøkninger fra Nav. Vi setter Nav’s behov foran målet om å oppnå best mulig resultater. Uansett 
årsaker har vi jobbet hardt og målrettet for å oppnå de resultater som kreves, og er ikke fornøyd selv før det 
målet er nådd.

Studier med støtte (12 plasser) er rettet mot studenter med fra moderate til alvorlig psykiske lidelser, som 
får bistand til å gjennomføre studiene. Tiltaket har blitt bygd opp ved flere studiesteder i landet. A3 Ressurs 
drifter en stilling på Universitetet i Agder på vegne av Nav. Tiltaket er teknisk sett et Arbeid med bistand-
tiltak, og statistikken for året inngår derfor i Arbeid med bistand-statistikken. Her har vi imidlertid valgt å 
skille tiltakene.

Tilbakemeldinger fra studentene er gode, og det viser seg at de som kommer inn i tiltaket får den hjelp og 
veiledning de trenger. 

I 2015 har 9 studenter blitt skrevet ut av tiltaket, enten fordi de var ferdig med studiene, eller fordi de ikke 
trengte denne bistand lenger. Av disse 9 var 4 studenter klare for jobb eller hadde fått jobb. 1 fortsatte 
studiene på egen hånd og egenfinansiert. Resten ble skrevet ut til fortsettelse av utdanning eller andre tiltak. 



24

Årsregnskap 2015/utsikter framover

I likhet med 2014 har vi kommet litt på plussiden i 2015, noe vi er fornøyd med. Vi skulle dog hatt 
større overskudd, for å bygge opp en større egenkapital og for å ha midler til å gjennomføre planlagte 
investeringer. I det følgende kommenteres noen forhold som har betydning for bedriftens økonomiske 
situasjon.

Anbud
Tiltak legges for tiden ut på anbud. A3 Ressurs nådde ikke opp i anbudsrunden for Arbeid med bistand i 
2015, noe som innebærer at vi mister 58 tiltaksplasser og 5 stillinger. Som en midlertidig løsning har vi 
inngått et samarbeid om drift av asylmottak. 

Pensjon
I 2014 ble det gjennomført en frivillig overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning i 
KLP.  I 2015 valgte man å ta denne saken et skritt videre, ved en tvungen overgang. Bakgrunnen for dette 
er det som skjer i attføringsbransjen for tiden, der tiltak blir lagt ut på anbud og bransjen i mye større grad 
blir privatisert og kommersialisert. Med en tradisjonell kommunal pensjonsordning har vi ingen mulighet 
til å konkurrere i dette markedet. Selv om vi har gått over til innskuddsbasert pensjon, blir vi likevel 
stående med en betydelig pensjonsryggsekk, både ved de forpliktelser som fremdeles vil ligge i den gamle 
ordningen, og ved at noen ansatte blir værende i den gamle ordningen, på grunn av alder, eller på grunn av 
delvis uførepensjon. Denne pensjonsryggsekken vil kunne bli en økonomisk utfordring for bedriften i årene 
framover. Ikke bare vil det hemme oss i konkurransen, det vil også kunne bli en belastning hvis bedriften 
blir nedskalert, og samme ryggsekk må deles på færre stillinger.

Egenkapital
Egenkapitalprosenten, som regnes i prosent av totalkapitalen, har gått betydelig ned de siste årene. 
(Totalkapital=Sum eiendeler og sum egenkapital og gjeld). For noen år siden gikk den ned fordi 
totalkapitalen økte. Årsaken til dette var større omsetning. Dernest gikk den betydelig ned ved den fusjon 
som ble gjennomført i 2014, mellom eiendomsselskapet og driftsselskapet. Denne saken bli orientert om 
ved fremleggelsen av forrige årsregnskap. Fordi eiendommen har en betydelig større verdi enn den bokførte, 
ligger det imidlertid en skjult egenkapital i selskapet, anslått til ca kr. 2,5 mill. 

Utsikter framover
Et viktig spørsmål for A3 Ressurs og hele bransjen er hvordan vi skal møte anbudsregimet. Det er en stor 
overgang å gå fra å være en forhåndsgodkjent tiltaksarrangør, der man har faste rammer å forholde seg til, 
til å skulle konkurrere i et marked med store nasjonale og til dels internasjonale aktører. Løsningen må være 
samarbeid med andre Attførings- og Vekst-bedrifter. Det kreves betydelige ressurser for å regne anbud, og de 
små aktørene vil slite med å hevde seg. 

De øvrige tiltakene er også i støpeskjeen, og det blir viktig å følge godt med på den utvikling som skjer. Vi 
må jobbe strategisk godt med hele vår tjenesteyting og produksjon, både for å gi et godt attføringsfaglig 
tilbud, men også for å tjene penger på det vi leverer av produkter og tjenester.
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