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Daglig leder har ordet
Store endringer for A3 Ressurs
I 2017 har det blitt gjort betydelige endringer i organisasjonen A3 Ressurs. Det har blitt dannet
en ny selskapsstruktur. Fra ett selskap til tre selskaper. Et eierselskap på toppen med to datterselskaper, der det ene er attføringsselskapet som Nav skal godkjenne og det andre et kommersielt selskap. Eierselskapet heter A3 Ressurs Holding AS og datterselskapene heter A3 Ressurs
Vennesla AS og A3 Ressurs Utvikling AS. Attføringsselskapet har beholdt sitt gamle navn.
Grunnen til denne endringen er tilpasning til Navs regelverk, samtidig som vi mener at vi ved
denne modellen står sterkere rustet til å møte framtiden. Det tradisjonelle attføringsselskapet får
kun lov å holde på med tiltak i skjermet sektor, samt anbud som gjelder personer med nedsatt
arbeidsevne. Dersom man ikke vinner anbud, eller dersom tiltak i skjermet sektor blir regulert
ned, står man i fare for å måtte si opp folk. Det blir vanskelig å jobbe langsiktig med personell
og kompetanse. I det kommersielle selskapet A3 Ressurs Utvikling AS står man friere til å ta
andre typer oppdrag som ligger innenfor vårt kompetanseområde, men som man ikke får lov å
holde på med i attføringsselskapet. Da A3 Ressurs ikke vant anbudene i 2016, inngikk vi avtale
om å være underleverandør på drift av Vennesla Asylmottak. På denne måten slapp vi å si opp
folk. Dette hadde vi i fremtiden ikke kunnet gjøre i det tradisjonelle attføringsselskapet. Ved
selskapsomdannelsen var planen å legge asylmottaket i Utviklingsselskapet. Imidlertid ble asylmottaket lagt ned samtidig som selskapene ble omdannet. Dermed har det foreløpig ikke vært
aktivitet i A3 Ressurs Utvikling AS.
Underskudd på driften i 2017
2017 har vært et untaksår for A3 Ressurs. Vi har fått et betydelig underskudd på driften. Dels
handler dette om at asylmottaket, som i denne perioden hadde tilført A3 Ressurs viktige inntekter, ble lagt ned. Vi har ikke fort nok greid å erstatte disse inntektene. Dels har prosessen med
omdannelsen av selskapsstrukturen vært en dyr affære for en bedrift av vår beskjedne størrelse.
Det jobbes hardt med å redusere kostnader og øke inntekter.
Åpning av ny butikk
5. mai 2017 åpnet A3 Ressurs ny butikk i lokalene på Kvarstein. Butikken har fått navnet Sans
Vennesla og har et bredt varesortement knyttet til el.- og biopeiser, uteromsprodukter, interiørprodukter mm. Noe kommer fra vårt eget snekkerverksted og noe fra andre leverandører. En
flott gapahuk utgjør en viktig del av utstillingen. Det er meningen at vi skal kunne tilby levering
og oppsett av denne type gapahuk. Kombinert med butikken er det også opprettet en nettbutikk.
Vi ser at det tar tid å innarbeide ny butikk, noe vi var forberedt på. Derfor jobbes det planmessig
og langsiktig for å få opp besøkstall og omsetning.
Avtale om nytt lager i Hunsfos Næringspark
Det har over tid vært jobbet med avtale om nytt lager i Hunsfos Næringspark. Mot slutten av
2017 ble en 10-årig avtale ferdigforhandlet. Avtalen innebærer også leie av et kontor i kontorfelleskapet i parken. For A3 Ressurs er det viktig å være tilstede i Hunsfos Næringspark, ikke
minst for å ha kontakt med de mange bedriftene som etablerer seg der, med tanke på å skaffe
jobb til våre arbeidssøkere. Lagervirksomheten vil være en viktig del av vårt arbeidstreningsprogram.
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Hva skjer med attføringsbransjen?
2015-2016 innebar et paradigmeskifte for attføringsbransjen. En stor og viktig del av de tradisjonelle
arbeidsmarkedstiltakene ble konkurranseutsatt. På landsbasis har dette ført til at store nasjonale og
til dels internasjonale aktører har vunnet anbud. I Vest-Agder ble resultatet at ingen tradisjonelle
attførings- og vekstbedrifter nådde opp i konkurransen, til tross for at mange av dem har kunnet vise
til gode resultater over tid. Dette dramaet har utspilt seg i det stille. Ingen har gått på barikadene, i
motsetning til da en kjent rusinstitusjon på Sørlandet sto i fare for å bli lagt ned. Da ble det overskrifter og stor aktivitet. Man kan spørre seg hvorfor. Kanskje mangler bransjen noen frontfigurer som
kan opptre i det offentlig rom? Uansett svar, så ser vi at attføringsbransjen i mye større grad enn før
er blitt privatisert og kommersialisert. Dette er en ønsket politisk utvikling. Men tilbake står det store
spørsmålet: Hva med det samfunnsoppdrag som attførings- og vekstbedriftene har hatt? Skal offentlig eide bedrifter fremdeles spille en rollle i dette viktige arbeidet? Bedrifter som ikke har profitt som
formål, men som har en genuin interesse av å gjøre en god jobb for å bistå arbeidssøkere som trenger
et tilrettelagt løp.
For å møte anbudsframtida og for å kunne konkurrere med store nasjonale og internasjonale aktører,
må man ha ressurser og økonomi. Det er ikke lett for en liten aktør å hevde seg i dette markedet. Det
skjer for tiden sonderinger for hvordan bransjen på Sørlandet sammen kan møte de nye utfordringene.
Takk for god innsats!
Jeg vil nok en gang takke for et begivenhetsrikt år!
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 2018!
Med hilsen

Reidar J. Hanssen
Daglig leder
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5. mai 2017: Åpning av Sans Vennesla
Etter grundige forberedelser ble butikken Sans åpnet 5. mai 2017 i A3-Huset på Kvarstein.
Vareutvalget er bredt: Bio- og elpeiser, baker- og pizzaovner, uteromsmøbler, interiørartikler samt noen produkter innen kortreist mat.
Leder for butikken er Christin E. Prosgaard. Hun la ned en formidal jobb for å få butikken klar til åpning.
To ganger i året har man vært på varemessen i Lillestrøm. Produktene i butikken kommer fra leverandører i
Norge, Sverige og Danmark. I tillegg har man en del egenproduserte artikler fra snekkerverkstedet på Kvarstein. En flott gapahuk er en viktig del av utstillingen. Denne har vi fått mange spørsmål om, og vi tar sikte
på å kunne gi tilbud på bygging av gapahuk. Siden Arnfinn Haugland, som har stått for bygging av gapahuken, nå går av på pensjon, jobbes det med andre løsninger for å kunne bygge slike.
Erfaring med butikken så langt er at vi får mye positiv respons fra de som kommer innom. Vi ser imidlertid
at det tar tid å innarbeide en ny butikk, og jobber planmessig med hvordan vi skal markedsføre Sans på best
mulig måte, ikke minst gjennom sosiale medier.
En nettbutikk er etablert i tilknytning til Sans, og denne har vi forventninger til.

Fra venstre: Bjørnar Abusland, Rune B. Opedal og Arnfinn Haugland.
Arnfinn Haugland har bygget gapahuken.

6

Under:
Oppslag i Vennesla Tidende i
forbindelse med åpning av
Sans Vennesla.

Over: Eksempel på interiøret i butikken.
Under: Banner festes på taket.
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Styret for A3 Ressurs 2017
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Sekretær/
Saksbehandler:

Nina Schei Ledang
Torgeir Haugaa
Daniel Bakken
Liv Tone Drivenes Larsen
Øistein Rosen, ansattes representant
Geir Wehus
Mette Flottorp, ansattes representant
Reidar J. Hanssen, daglig leder

Styret har holdt 5 møter i 2017 og behandlet 37 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 2017, har vært omdannelse av
selskapsstukturen og ny leieavtale for lager i Hunsfos Næringspark.
Generalforsamling med Plan- og økonomiutvalget ble holdt 13. juni på Herredshuset.

Fra venstre: Øistein Rosen, Nina Schei Ledang, Liv Tone Drivenes Larsen, Torgeir Haugaa
og Daniel Bakken
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A3 Ressurs
Heleid av Vennesla kommune

Generalforsamling

Plan- og økonomiutvalget

A-aksjer

A-aksjer

A3 Ressurs Holding AS

B-aksjer

B-aksjer

A3 Ressurs Vennesla AS

A3 Ressurs Utvikling AS

- A-aksjene har stemmerett i generalforsamling
- B-aksjene har møterett, men ikke stemmerett i generalforsamling
- Dette innebærer at Plan- og økonomiutvalget er generalforsamling for alle tre selskapene
- Samme styre i alle tre selskaper
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A3 Ressurs Vennesla AS
Heleid av Vennesla kommune

Generalforsamling

Plan- og økonomiutvalget

Styret

Daglig leder
Adm/pers/marked/nestleder

Produksjonsavdeling

Attføringsavdeling

Kafé Smia

VTA

Butikk Sans
”Formannskap
et”
Lager Hunsfos
”Formannskap
et”
Snekkerverksted
ig
”Formannskap
Vaktmestertj.
et”
”Formannskap
et”
Kantine/renhold

AFT

Anbud

”Formannskap
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Vår visjon er:
Vi skal gjøre oss selv overflødige
Våre verdier er:
Glede
– vi har medarbeidere som formidler humor og arbeidsglede.
Raus
– vi har medarbeidere som generøst deler sin kunnskap.
Empati
– vi har medarbeidere som ser den enkelte basert på likeverd og
respekt.
Integritet
– vi har medarbeidere med allsidig kompetanse som opptrer
profesjonelt.
Engasjement
– vi har medarbeidere som er engasjert og løsningsfokusert.
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Attføringsarbeidet i 2017

Situasjonen rundt tiltakene
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) ble fra 1. oktober 2017 omdannet til et nytt tiltak, som blir
kalt Arbeidsforberedende trening (AFT). Det har blitt lagt ned mye arbeid i å forberede det nye tiltaket. Ny
kravspesifikasjon har blitt utarbeidet, nye opplæringsplaner har kommet på plass, og det har blitt jobbet med
å få på plass et godt faglig opplegg og gode rutiner for tiltaket.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) fortsetter som før, selv om regjeringen ønsker å kommunalisere tiltaket,
dvs legge det direkte under kommunene. Denne saken er foreløpig lagt på is. Det skal dog kjøres noen
prøveprosjekter rundt i landet.
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 gjennomførte en ny sertifisering høsten 2017. En ny Equass-standard er under innføring, og ved neste
sertifisering i 2019 skal vi sertifiseres i henhold til den nye Equass-standarden.
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 og jobbkonsulenter/veiledere 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. Det har i 2017 vært tre saker som vi definerer som klager. Det har vært dialog med Nav rundt
sakene, som behandles etter fastsatte prosedyrer.
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Informasjonshefte
Det er laget et informasjonshefte for 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 2017
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) (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. Ved inngangen til året
var det 22 personer i tiltaket, det samme tallet var det ved utgangen av året. 5 personer ble skrevet inn, 5
personer gikk ut. Av disse 5 gikk 1 til jobb kombinert med uførepensjon, 1 flyttet ut av kommunen og 3
sluttet på grunn av sykdom/medisinsk behandling. Det går nå an å søke om 6 måneders permisjon fra VTA
for å prøve seg i ordinær jobb. Dette er et positivt virkemiddel som vi ser at noen benytter seg av. Noen av
disse får etablert et arbeidsforhold som de blir værende i, gjerne kombinert med uførepensjon. De skrives
så ut av VTA og vil over tid ha muligheten til å nedgradere uførepensjonen. Vi ser dette som en positiv
utvikling i forhold til VTA-tiltaket.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) handler om kartlegging, arbeidstrening og motivasjon for
videre løp. Vi har hatt 27 plasser i dette tiltaket, som ble avsluttet 30. september 2017.
23 personer ble skrevet ut av tiltaket i 2017. Av disse gikk 5 til jobb (21,7 %), 1 er tilbakeført Nav på vei til
jobb, 3 personer flyttet ut av kommunen. Resten, 14 personer ble skrevet ut på grunn av sykdom/medisinsk/
sosial rehabilitering. En stor del av disse har antagelig søkt uførepensjon. Kravet til APS har vært 30 % til
jobb og 40 % til aktive tiltak.
Arbeidsforberedende trening (AFT)
Gjelder perioden 1. oktober 2017 til 31. desember 2017. 27 plasser.
10 personer ble skrevet ut av tiltaket i perioden. Av disse gikk 4 til jobb eller utdanning. 2 til annet aktivt
tiltak. 2 har søkt uførepensjon. 2 sluttet på grunn av sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering. Kravet til AFT
er 50 % til jobb eller utdanning. Resultatet i perioden er 40 % til jobb eller utdanning.
Vi ser en økt gruppe unge mennesker i tiltakene, noe som er et resultat av overordnede føringer.
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Årsregnskap 2017/utsikter framover
Omdanning av selskapsstrukteren
Omdanning av selskapsstrukturen i A3 Ressurs skjedde fra 1/9-2017. Ved denne omdannelsen ble det holdt
en takst på eiendommen, som resulterte i en bokført verdiøkning på kr. 3 170 790, etter en takst på kr. 8,5
mill. Ved omdannelsen var det en viktig forutsetning fra Nav sin side at det ikke måtte trekkes verdier
ut av attføringsselskapet. Da vi valgte å la eiendommen bli liggende i holdingsselskapet, ble det gjort
transaksjoner mellom selskapene ved salg og tilbakekjøp av eiendommen. Disse transaksjonene skulle
tilfredsstille at verdier ikke ble trukket ut av attføringsselskapet. Gevinsten av verdiøkningen falt med Kr.
1 997 316 på A3 Ressurs Holding AS og kr. 1 173 474 A3 Ressurs Vennesla AS. Dette fremkommer som
inntekter i regnskapene.
Overskudd i regnskap, underskudd på drift
Dersom vi hadde lagt fram et konsernregnskap, ville disse tallene blitt nullet ut. Denne gevinsten ville da
stått som en skjult egenkapital. På selve driften har A3 Ressurs i 2017 et betydelig underskudd. Årsaken til
underskuddet er sammensatt, men viktige momenter er:
• Asylmottaket: Lagt ned 1/9. Det har en periode vært en viktig del av inntektsgrunnlaget, som vi ikke fort
nok har greid å erstatte.
• I tillegg har vi valgt å avskrive et mulig tap på kr. 300 000. Firmaet som drev asylmottaket har
betalingsproblemer. Det jobbes med en løsning, men siden denne foreløpig ikke er på plass, har vi valgt
å avskrive et mulig tap.
• Prosessen rundt selskapsomdannelsen har vært kostbar.
Før avskriving av tap viste resultatregnskapet samlet sett et underskudd på kr. 631 000. I tillegg til de
forannevnte forhold, er det også forhold i produksjonen som spiller inn. Mye har blitt endret i 2017,
endringer som på kort sikt koster penger, men som på sikt skal gi positive tall til regnskapet. Spesielt er
disse forhold knyttet til butikk og lager. Butikken Sans ble startet opp 5. mai 2017 og har således vært i
en oppstartsfase. Det tar tid å innarbeide ny butikk. Lageret har vært i en endringsfase. Den gamle avtalen
gikk ut i 2017, og det har over tid pågått en prosess rundt leie av et nytt og mer hensiktsmessig lagerlokale
i Hunsfos Næringspark. Denne prosessen har tatt tid, noe som innebærer at vi har vært i en mellomfase
i forhold til lagervirksomheten. Nytt lager skal være på plass 1. juni 2018, og da vil vi ha et godt og
hensiktsmessig lager, der det nå jobbes for å få inn nye kunder.
Pensjon
Jeg må nok en gang minne om problematikken rundt pensjon. Ved at A3 Ressurs tidligere har vært i den
ytelsesbaserte ordningen til KLP, sitter vi med en stor pensjonsryggsekk, som innebærer store faktura
hvert år. En tilsvarende problematikk har det vært rundt idéelle organisasjoner. En egen stortingsmelding
har behandlet denne saken og det anbefales at Stortinget skal dekke kostnaden for disse organisasjonene.
Personlig mener jeg at attførings- og vekstbedrifter som har vært i den samme ordningen, står i akkurat
samme situasjon og burde få dekket sin kostnad. Slik det er nå, vil A3 Ressurs ha en utgift pr år tilsvarende
en stilling for å dekke opp for historiske pensjonskostnader.
A3 Ressurs Utvikling AS
Det har foreløpig ikke vært aktivitet i dette selskapet. A3 Ressurs Utvikling AS er et mer kommersielt
selskap, der vi kan ta oppdrag som attføringsselskapet A3 Ressurs Vennesla AS ikke får lov å holde på med.
Typisk ville asylmottaket ha ligget i dette selskapet. Men så skjedde altså det at asylmottaket ble lagt ned
samtidig som selskapsomdannelsen ble gjennomført.
Utsikter framover
A3 Ressurs er inne i en sterk omstillingsfase, som begynte da store tiltak ble konkurranseutsatt i 2015-2016.
Vi mistet da 70 av våre 117 tiltaksplasser, og har jobbet hardt for å rigge oss for en ny framtid. Denne
prosessen står vi midt opp i. Det er krevende tider, men vi har tro på at vi skal greie å omstille bedriften slik
at A3 Ressurs fremdeles skal spille en rolle i det viktige samfunnsoppdrag som vi mener vi har.
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