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Daglig leder har ordet

Jubileumsåret 2020
A3 Ressurs hadde 25 års-jubileum i 2020. På grunn av koronasituasjonen ble det en dempet feiring. Først
og fremst ble jubiléet markert med en fest 1. desember. Festen ble lagt opp etter koronarestriksjoner, med 50
inviterte gjester. Det ble en flott markering, ikke bare av jubiléet, men også av at Varodd AS overtar eierskapet og at daglig leder gjennom 25 år går over i pensjonistenes rekker.
En bedret økonomisk situasjon
Etter noen krevende år, kommer vi i 2020 ut på pluss-siden, med et greit resultat. Det var i 2016-2017, da
vi ikke vant anbud og mistet 70 tiltaksplasser, at økonomien ble krevende. Det var ikke mulig å redusere
utgiftene tilsvarende tapte inntekter, og bedriften gikk med underskudd. Etter målrettet arbeid har vi nå greid
å komme på pluss-siden. Det er vi svært godt fornøyd med.
Gode produksjonsarenaer
Organisasjonskartet viser de forskjellige produksjonsavdelinger. Snekkerverksted, vaktmester/utegruppe,
lager/logistikk, butikken Sans, kaféen Smia, monteringsavdeling og kantine/renhold er alle gode arenaer for
arbeidstrening og tilrettelagt arbeid. Med mulighet til å jobbe med fagbrev og kompetansebevis er produksjonsområdene gode attføringsfaglige arenaer, relatert til arbeidsmarkedet rundt oss. I forhold til størrelsen
på bedriften er det imidlertid krevende å satse så bredt som vi har gjort. For å opprettholde nødvendige
ressurser til alle oppgaver, blir det viktig å ha en viss inntjening, som bør være større enn den er i dag. Det
pågår en kontinuerlig prosess for å bedre inntjeningen.
Helse, miljø og sikkerhet
Det jobbes planmessig med HMS. Et godt arbeidsmilø er grunnleggende viktig.
At man kan jobbe i trygge omgivelser, med god trivsel. Deler av produksjonen
har et skadepotensial. Det jobbes med maskiner og utstyr som kan forårsake
skade, både på mennesker og utstyr. Det pågår en kontinuerlig prosess for å
forebygge skader. I 2020 har vi hatt én skade som er meldt inn som skade. Det
var et uhell med spikerpistol.
Vi oppfatter at trivselen i bedriften er god, og vi samarbeider med
bedriftshelsetjenesten når det er behov for det.
Et godt omdømme
A3 Ressurs har en sterk plass og et godt omdømme i Vennesla. Vi har lagt vekt på å profilere oss som en
viktig aktør i lokalsamfunnet gjennom 25 år. Det er Vennesla’s innbyggere vi skal yte tjenester gjennom våre
arbeidsmarkedstiltak. Som en aktør i Vennesla har vi lagt vekt på å være tilstede på sentrale steder, i sentrum
ved kafé Smia/Kulturhuset, i Hunsfos Næringspark ved lager/logistikk-virksomhet og kontor i kontorfellesskapet og med hovedbase på Kvarstein langs busstraséen og med nærhet til Kristiansand. Når vi skal hjelpe
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folk ut i jobb, opererer vi i et arbeidsmarked som dekker hele regionen. Når bedriften nå har blitt en del av
Varodd-konsernet, ligger det som en forutsetning av A3 Ressurs skal bestå som et lokalt basert selskap i
Vennesla. Vi mener at vårt omdømme og tilstedeværelse på viktige steder i Vennesla, kombinert med et langsiktig og godt samarbeid med Nav Vennesla/Nav Midt-Agder, gir en god basis for videreutvikling av bedriften i Vennesla, under et nytt og spennende eierskap.
Takk for meg!
Etter 25 år som daglig leder i A3 Ressurs har tiden kommet til å si takk for meg. Jeg blir 67 år i februar 2021
og vil fra 1. mars være pensjonist. Det er meningen at jeg skal være behjelpelig i en overgang, men skal fra
den dato ikke ha ansvar. Prosessen rundt ansettelse av ny daglig leder pågår i skrivende stund, og det blir
spennende å se hvem som overtar. Uansett vil jeg ønske han/henne lykke til i en spennende jobb.
Det har vært 25 innholdsrike år. Det som har vært mest interessant for meg personlig, har vært det store
spennet i arbeidsoppgaver. Og mange flotte mennesker å jobbe med.
Når jeg nå blir pensjonist, blir det selvfølgelig en stor overgang. Med kone som har blitt AFP-pensjonist,
barn og barnebarn i nærheten og forskjellige interesser tror jeg at jeg skal få nok å fylle dagene med.
Jeg vil takke alle jeg har samarbeidet med gjennom alle disse årene!
Takk til dedikerte og dyktige medarbeidere!
Takk til kompetente og gode styrer og styreledere!
Takk til ansatte i Varig tilrettelagt arbeid og deltakere i de forskjellige tiltak!
Takk til Nav for godt samarbeid!
Takk til bedriftens eier gjennom disse årene, representert ved rådmann og formannskap!
Takk til andre samarbeidspartnere, kunder og leverandører!
Lykke til videre!
A3 Ressurs 19/2-2021

Med hilsen

Reidar J. Hanssen
Daglig leder
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Styret for A3 Ressurs 2020
Det har skjedd endringer i styresammensetningen i A3 Ressurs i løpet av 2020. Nina Schei Ledang var
styreleder fram til januar 2020. På ekstraordinær generalforsamling 14. januar 2020 ble hun erstattet av
Oddvar Omdal. Dette skjedde fordi Nina var blitt leder av kontroll-utvalget i Vennesla og kunne da ikke
samtidig være styreleder i A3 Ressurs. Oddvar Omdal ledet styrets arbeid i prosessen med Varodd fram
til den var kommet i mål høsten 2020. På ordinær generalforsamling 9. juni 2020 ble Daniel Bakken
erstattet av Andreas Ingebretsen som representant for Plan- og økonomiutvalget i styret. Etter ordinært
generalforsamling så styret slik ut:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vararepresentant:
Sekretær/
Saksbehandler:

Oddvar Omdal
Torgeir Haugaa
Andreas Ingebretsen
Liv Tone Drivenes Larsen
Øistein Rosen, ansattes representant
Rune B. Opedal, ansattes representant
Reidar J. Hanssen, daglig leder

Styret har holdt 4 møter i 2020 og behandlet 24 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 2020, har først og fremst vært prosessen
mellom Vennesla kommune og Varodd AS om eierskapet. Denne saken ble landet i ekstraordinær
generalforsamling i A3 Ressurs 15. september 2020. Ellers har som alltid bedriftens økonomiske
situasjon stått på dagsorden i styret. I tillegg har styret gjennom årets møter blitt informert om hvordan
A3 Ressurs har forholdt seg til korona-situasjonen.
Dato for Varodds overtagelse av aksjene i A3 Ressurs ble satt til 30. november 2020. Da ble et nytt styre
etablert som ser slik ut:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vararepresentant:
Sekretær/
Saksbehandler:

Tor Arve Monan
Finn Arstad
Odd Aril Aas
Tove Frikstad
Oddvar Omdal
Øistein Rosen, ansattes representant
Rune B. Opedal, ansattes representant
Reidar J. Hanssen, daglig leder

Det nye styret hadde sitt første møte 15. januar 2021.
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Ny eierstruktur

A3 Ressurs
Heleid av Vennesla kommune

Til høyre vises det forrige organisasjonskartet for A3 Ressurs, med Vennesla
kommune som eier, Plan- og økonomiutvalget som generalforsamling og selskapene
med A- og B-aksjer. A3 Ressurs Holding AS
er morselskap for A3 Ressurs Vennesla AS
og A3 Ressurs Utvikling AS.
Når Varodd AS overtar aksjene fra Vennesla
kommune, vil kommunens eierandel i
Varodd AS øke, som plansjen nedenfor viser.
Nederst vises Varodds nye organisasjon når
fusjonen er gjennomført. A3 Ressurs Holding
AS fusjoneres med Varodd AS, eiendommen,
som har ligget i A3 Ressurs Holding AS,
legges inn i Varodd Eiendom AS, og
A3 Ressurs Vennesla AS og A3 Ressurs
Utvikling AS inngår som datterselskaper
under Varodd AS.
På neste side vises organisasjonskartet for
A3 Ressurs Vennesla AS.

Generalforsamling

Plan- og økonomiutvalget

A-aksjer

A-aksjer

A3 Ressurs Holding AS

B-aksjer

A3 Ressurs Vennesla AS

B-aksjer

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

Varodd AS

Varodd Arbeid
og inkludering
AS

Mindus AS

A3 Ressurs
Vennesla AS

A3 Ressurs
Utvikling AS

Varodd
Velferdsteknologi
AS

Able Nordic AS
(DK)
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Varodd Eiendom
AS

A3 Ressurs Vennesla AS

Generalforsamling

Styret

Daglig leder
Adm/pers/marked/nestleder

Produksjonsavdeling

Attføringsavdeling

Kafé Smia

Varig tilrettelagt
arbeid

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

Arbeidsforberedende
trening

Andre attføringsfaglige
oppdrag
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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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A3 Ressurs med stor milepæl

Mer enn én milepæl
2020 innebærer mer enn én milepæl for A3 Ressurs, ja faktisk tre milepæler. Først har vi 25 års-jubiléet,
dernest ble 2020 året da A3 Ressurs ble fusjonert med Varodd og til slutt takker daglig leder gjennom 25 år
av og går over i pensjonistenes rekker.

25 års-jubileum
25 års-jubiléet er en stor begivenhet for A3 Ressurs. Det har vært 25 spennende og begivenhetsrike år. Fra
starten i 1995 gjennomgikk bedriften en kontinuerlig utvikling gjennom årene og vokste til å bli den neststørste tiltaksarrangøren av arbeidsmarkedstiltak i Vest-Agder, målt i antall tiltaksplasser. I flere år beholdt
A3 Ressurs den posisjonen, helt fram til 2016-2017. Da ble mye av det vi holdt på med anbudsutsatt. A3
Ressurs vant ikke anbudene og mistet 70 av sine ca 120 tiltaksplasser. Det ble en skikkelig nedtur, og årene
etterpå har gått med til å bygge oss opp på nytt. Etter strevsomme år med økonomiske utfordringer, kom
man i 2020 ut på pluss-siden igjen, noe som vi er godt fornøyd med.
Bedriften startet opp under navnet Vennesla Snekkerverksted AS i leide lokaler hos Olav Moen på Kvarstein.
Restaurering av gamle møbler var en viktig del av arbeidsoppgavene, og vi fikk oppdrag fra private, bedrifter og forsikringsselskaper. Underveis endret bedriften navn til A3 Ressurs Vennesla AS, dette på bakgrunn
av at selskapet etter hvert ble mye mer enn kun et snekkerverksted.
Gjennom årene har A3 Ressurs jobbet med mange spennende prosjekter, alt fra Inn på tunet på Føreland i
Hægeland til Studier med støtte på Universitetet i Agder. Mye kunne vært skrevet og fortalt om en interessant historie gjennom 25 år. Om endrede rammebetingelser og krevende utfordringer. Om interessante og
givende arbeidsdager. Om flere års arbeid med å skaffe nye lokaler, som til slutt lyktes i 2012. Om drift av
kafé Smia i Kulturhuset i Vennesla, om drift av lager i Hunsfos Næringspark. Oppsummert kan man si at A3
Ressurs har vært en viktig aktør i Vennesla gjennom disse 25 årene. Mange har blitt hjulpet ut i jobb, mange
har tatt viktige skritt i livet sitt, mange har fått gjøre viktige avklaringer rundt sin livssituasjon og mange har
fått et tilbud om tilrettelagt arbeid.

Fusjon med Varodd AS
Det skjer mange fusjoner og sammenslåinger i attføringsbransjen. Ofte er disse initiert av eierne, og bak
prosessene ligger en intensjon om at slik attføringsmarkedet har utviklet seg, er det bedre å satse på større og
mer robuste enheter, enn små og mellomstore lokale selskaper.
Denne beskrivelsen passer godt på det som har skjedd med A3 Ressurs. Over tid har Vennesla kommune
som eier hatt tanker om en fusjon mellom A3 Ressurs og Varodd, siden Vennesla kommune både har vært
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Faksimile fra Vennesla Tidende 8/12-20.

eneeier av A3 Ressurs, samtidig
som de har vært tredje største eier
i Varodd. Da anbudsregimet traff
oss med full kraft i 2016-2017,
kom vi til den erkjennelse at det
ville bli vanskelig å overleve i
dette markedet ved å stå alene.
Det ville være bedre å ha en stor
og sterk aktør i ryggen.
Prosessen ble jobbet aktivt med
i ca to år før vi var i mål. Når
avtalene til slutt kunne skrives
under, tror vi at dette ble en god
og fremtidsrettet løsning for A3
Ressurs. Det ligger som en tydelig forutsetning at A3 Ressurs skal
bestå som et lokalt basert selskap i
Vennesla, fortsette å gi et tilbud til
personer fra Vennesla og fortsette
samarbeidet med Nav Vennesla,
som nå har blitt Nav Midt-Agder.
Daglig leder takker av
Daglig leder Reidar J. Hanssen
har vært med siden oppstart av
bedriften i 1995. Han fyller 67 år
i februar 2021 og har da valgt å
gå over i pensjonistenes rekker.
Dette faller sammen i tid med at
Varodd AS overtar eierskapet. Et
nytt styre blir da etablert, og det
passer greit at det nye styret da
kan ansette en ny daglig leder.
Jubileumsfesten 1. desember
2020 var en markering både av 25
års-jubiléet, av at Varodd overtar
eierskapet og at daglig leder gjennom 25 år går av med pensjon.
Selv om festen måtte nedskaleres
på grunn av koronasituasjonen,
ble det en flott markering av alle
disse begivenheter.
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A3 Ressurs - en positiv faktor i nærmiljøet
Vi vil trekke fram to oppslag i Vennesla Tidende i 2020, som viser A3 Ressurs som en positiv faktor i nærmiljøet i Vennesla. To helt forskjellige saker, men som på hver sin måte fremhever nettopp dette.

Kafé Smia - et treffsted i Kulturhuset
A3 Ressurs har sammen med firmaet Mat & Mening AS drevet kafé Smia siden 2013.
• Kaféen er et sosialt møtested for mange mennesker i Vennesla.
• Kaféen bidrar til liv og røre i Kulturhuset.
• Kaféen er et godt arbeidssted for våre arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid og våre arbeidssøkere i
Arbeidsforberedende trening.
Renate Nordskog fra Mat & Mening har ledet Smia på en utmerket måte gjennom disse årene. Oppslaget
i Vennesla tidende 6/11-20 forteller en historie om en stamgjest som blir gjort ære på ved sin 80-årsdag.
Han fremhever Smia som et unikt sted, hvor han har sitt faste bord. I anledning dagen ble det laget et eget
”bordkort” som en gave til Jan Alstad. Arbeidsleder Gunnar Johannes Mykjåland i snekkerverkstedet til A3
Ressurs har laget ”bordkortet”, og tatt idéen fra utformingen av Kulturhuset.

Renate Nordskog er leder på Smia.
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Rydding av trær langs elva
A3 Ressurs har fått i oppdrag fra Vennesla kommune å
rydde trær langs elva for på den måten å åpne opp utsikten fra sentrum mot elva. Oppdraget skulle gjennomføres
i løpet av en tre-årsperiode. Etter to år er mye av vegetasjonen fjernet. Noen trær skal stå igjen.
Oppdraget har vært krevende. Terrenget er svært bratt
flere steder, og det ligger langs vei. A3 Ressurs har måttet ta flere sertifikater for ”arbeid langs vei” for å kunne
gjennomføre oppdraget. Det har blitt lagt stor vekt på
sikkerhet, både i forhold til arbeid langs vei og i forhold
til det bratte og krevende terrenget langs elva.
Det har en stor verdi å åpne opp dette området, slik at
den vakre utsikten mot vannet blir tilgjengelig for fastboende og de som ferdes i området.

Rasim Gashi dirigerer trafikken mens bil og tilhenger lastes opp.

Faksimile fra Vennesla Tidende 4/12-20.
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Willy Jensen - 25
år i A3 Ressurs

Willy Jensen har jobbet i Varig tilrettelagt arbeid i A3 Ressurs siden bedriften ble startet i 1995.
Vi spør Willy: Hva har vært best med å jobbe i A3 Ressurs?
- Godt samhold blant de ansatte. Mye fint arbeid.
Willy er en skikkelig arbeidskar og deltar på mange type jobber. Enten det handler om rydding av skog og
trær, eller det handler om flytteoppdrag eller kjøreoppdrag, så er Willy med. Han står på og jobber.
Willy sprer godt humør. Når han kommer om morgenen, er det alltid med et glad ”god morgen”. Han har
omsorg for sine arbeidskamerater og vil at alle skal ha det bra.
Willys fotballinteresse er godt kjent. Han er engasjert i Vindbjart og har sitt favorittlag i England, nemlig
Tottenham. Ved morgenkaffen går ofte praten om hvordan det går med Tottenham og andre lag vi følger med
på. Han har hatt flere turer til England for å gå på fotballkamp med Tottenham.

Tur til Prekestolen 2015.
Willy er modig!
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Willy Jensen i aksjon på 25 års jubileumsfesten til A3 Ressurs.
Han hadde laget en quiz som slo godt an og
var et humørfylt bidrag i festen.

En dag i uka jobber Willy på Scantrade. Han er på hils med mange i Vennesla og ”alle” kjenner Willy.
Ved festlige anledninger i A3 Ressurs er Willys spesialitet å bidra med en quiz. Willys quizer skaper alltid
mye humor og latter. På jubileumsfesten til A3’s 25 årsjubileum bidro Willy med quiz og bildene viser hans
engasjement.
For noen år siden var Willy vokalist i Vennesla Pizza & Rock’n Roll Band. Et av hans kjente nummer var
en parodi på ”Olga/Solo-reklamen”. Fremdeles kan Willy ved bursdagsanledninger opptre med en bursdagssang i kjent ”Olga-stil”, til stor fornøyelse for tilhørerne.

Venstre:
På tur til Kragerø i 2010. På Kragerø Resort, hvor A3 Ressurs har
vært på tur flere ganger, er det
mulighet for både spa og badstu.
Willy har kost seg. Dessuten:
Artig å prøve gravemaskinen,
også for ”store gutter”!
Høyre:
Her er vi ved 20 års-jubiléet.

Legg merke til at kaka er sjokoladekake og ikke bløtkake!
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Jubileumsfest
1. desember 2020 feiret A3 Ressurs 25 års jubileum. Festen handlet dog ikke kun om 25 års-jubiléet. Den
var også en markering av at daglig leder Reidar J. Hanssen går av på pensjon etter 25 år som daglig leder i
A3 Ressurs. Og en markering av at Varodd AS kommer inn på eiersiden i bedriften. På grunn av koronasituasjonen måtte festen nedskaleres til 50 deltakere. Det ble likevel en flott fest for ansatte, styre og inviterte
gjester. Festen ble holdt i festlokalet i Hunsfos Næringspark.
Daglig leder Reidar J. Hanssen holdt en tale der han trakk linjer tilbake til bedriftens oppstart og mintes 25
spennende år. Han benyttet anledningen til å takke ansatte, styret og samarbeidspartnere for godt samarbeid.

Tidligere styreleder Nina Schei Ledang ledet festen.
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Jubilanter blir hedret
Fra venstre: Willy Jensen har jobbet i Varig tilrettelagt arbeid i 25 år.
Nestleder Rune B. Opedal har 20 år i A3.
Arbeidsleder Svein Ivedal har 10 år i A3.

Jubilantene får gaver.

Daglig leder Reidar
J. Hanssen takkes av
ansatte.
Til høyre: Rune B.
Opedal takker på
vegne av arbeidsledere
og jobbkonsulenter.
Nede til høyre: Willy
Jensen takker på vegne
av de ansatte i Varig
tilrettelagt arbeid.
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Over: Ordfører Nils Olav Larsen taler
og gratulerer A3 Ressurs med 25 årsjubiléet.
Til høyre: Rådmann Svein Skisland
overrekker gave til avtroppende daglig
leder.
Under: Styreleder Oddvar Omdal takker
av daglig leder Reidar J. Hanssen.
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Til venstre: Styreleder i Mat & Mening AS Kristian A. Jakobsen takker for
mangeårig samarbeid rundt drift av Kafé
Smia i Kulturhuset.
Til høyre: Direktør Dag Sandvik i arbeidsgiverorganisasjonen ASVL, som A3
Ressurs er tilsluttet, skulle vært tilstede,
men måtte melde avbud på grunn av
koronasituasjonen. I stedet fikk vi en
videohilsen fra Sandvik.

Til høyre og under:
Nav er A3 Ressurs sin oppdragsgiver og viktigste
samarbeidspartner. Rolf Velle, som er leder for
Nav Midt-Agder, som kontoret i Vennesla nå heter, holdt tale og overrakte blomst til både daglig
leder og til ansatte i A3 Ressurs. At representant
for Nav på denne måten rettet en oppmerksomhet
både til daglig leder og ansatte, ble satt stor pris
på.
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Ansatte, her representert ved jobbkonsulent Randi H. Vågenes, og gjester koste
seg under festen. Bevertningen var god og
ga en julebordsramme rundt festen.

Bare Flaks beskriver seg selv som en seriøst tullete gruppe som driver med improvisert teater. De
underholdt og skapte mye latter i salen. Imponerende hva de kunne ta på sparket.
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Festen ble avsluttet med at administrerende
direktør Tor Arve Monan fra Varodd ble introdusert.
Monan fikk overrakt en symbolsk stafettpinne i
form av en koronameter av daglig leder Reidar
J. Hanssen. Deretter holdt han en tale der han
introduserte seg selv og bedriften han representerer, som overtar eierskapet til A3 Ressurs.
Han pointerte at A3 Ressurs skal fortsette sitt
gode arbeid i Vennesla.
Med seg hadde Monan sin bandkollega Øistein
Sangesland. Disse to spilte og sang og avsluttet
festen på en flott måte.
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Attføringsarbeidet i 2020
Situasjonen rundt tiltakene:
Arbeidsforberedende trening (AFT) har vært gjennomført i 2020 med 27 godkjente plasser.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) har gjennomført med 30 godkjente plasser.
Equass
A3 Ressurs er Equass-sertifisert. Equass står for European Quality Assurance in Sosial Services, som er en
europeisk kvalitetsstandard, tilsvarende en ISO-sertifisering. I mars 2020 ble A3 Ressurs sertifisert etter ny
Equass-standard, med svært godt resultat. Sertifiseringen gjelder for en tre-årsperiode. Equass bidrar til å
sette fokus på kvalitet i attføringsarbeidet.
GDPR
Den nye personopplysningsloven, som trådte i kraft i 2018 og som har vært mye omtalt i media, innbefatter
for vår del at det ble laget ny databehandleravtale med Nav. Denne blir fornyet hvert år. Det stilles strenge
krav til behandling av personopplysninger, noe personopplysningsloven og databehandleravtalen med Nav
legger føringer for.
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 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 2020 ikke vært saker av denne typen. I de tilfeller slike saker oppstår, er det dialog med
Nav rundt sakene, som behandles etter fastsatte prosedyrer.
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.
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Resultater i 2020
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tilbud til personer med uføretrygd. 30 plasser i tiltaket.
Det var 31 personer i tiltaket i begynnelsen av året og 32 personer i slutten av året. 7 har begynt og 6 har
sluttet.
I halvårlige samtaler med arbeidstakerne holder man hele tiden fokus på å kunne gå videre mot ordinært
arbeidsliv. Det gis mulighet til å kunne ta ut permisjon for å prøve seg i ordinært arbeidsliv. Èn har benyttet
seg av dette i 2020 og er i ekstern bedrift ved årets slutt. Selv om disse forsøkene ikke alltid gir et positivt
resultat, mener vi at det er positivt at noen vil prøve seg.
Av de som har sluttet, har fire personer sluttet fordi helsen ble for dårlig.
Varig tilrettelagt arbeid handler i stor grad om livskvalitet. Ved å ha denne jobben å gå til får man et sosialt
fellesskap, får brukt sin restarbeidsevne og får en bedre hverdag. Selvfølgelig betyr det økonomiske også
noe, ved den bonuslønn som utbetales. Vi ser at Varig tilrettelagt arbeid i A3 Ressurs betyr mye for de som
jobber her, og vi tror at dette tiltaket også bidrar til at helseapparatet og kommunale tjenester blir mindre
belastet enn de ellers ville blitt. Ved at mor eller far går på jobb, i stedet for å sitte hjemme, vil også Varig
tilrettelagt arbeid kunne bidra til å bryte den onde sirkelen som heter utenforskap.
Arbeidsforberedende trening (AFT). 27 plasser i tiltaket.
24 personer har gått gjennom tiltaket i løpet av året, mot 22 året før.
Av de 24 personer som har blitt skrevet ut av tiltaket, har 7 gått til arbeid og 3 til utdanning. Målet er at 50%
skal gå til arbeid og utdanning. Vårt resultat er 42 %. Gjennomsnitt for fylket var 41 % i 2020. Så lenge vi
ikke når resultatmålene, er vi ikke fornøyd. 2020 har vært preget av korona-epidemien. Det har i stor grad
vært jobbet med digital oppfølging, og våre jobbkonsulenter har i perioder vært på hjemmekontor. Den
digitale oppfølgingen innebærer bruk av forskjellige typer digitale verktøy. Blant annet har A3 Ressurs laget
flere podcast for dette bruk. For øvrig merker vi at arbeidsmarkedet har vært vanskelig og at arbeidsgivere
sliter.
Av de som har blitt skrevet ut av tiltaket har 3 personer gått over i et behandlingsopplegg. 6 har avsluttet på
grunn av sykdom. 2 personer er registrert til å ha søkt uførepensjon. Dette tallet er nok høyere, men vi har
ikke alltid kontroll med status på en uføresak når personen skrives ut fra tiltaket.
Selv om resultatet ved utskrift fra tiltaket i henhold til statistikken ikke alltid er positivt, så ser vi at
den enkelte ofte har tatt store steg, slik at utbyttet av tiltaket har vært betydelig, selv om det ikke vises i
statistikken. Vi bidrar på denne måten til at vår visjon «vi skal gjøre oss selv overflødig» faktisk kan bli en
realitet. At mennesker blir friskere, får en mulighet til å ta styring i eget liv og gjøre valg som er bra for seg
selv, er positivt for dem det gjelder, samt positivt sett i ett samfunnsøkonomisk perspektiv.
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Årsregnskap 2020/utsikter fremover
Overskudd

Etter noen år med en krevende økonomi, kom vi ut på pluss-siden i 2020. Et resultat på kr. 676 228 er vi
godt fornøyd med.

Koronasituasjonen

Som for mange andre bedrifter har også A3 Ressurs vært sterkt berørt av koronasituasjonen i 2020. Det
gjelder både i forhold til det attføringsfaglige arbeidet og i forhold til økonomien. Etter første halvår la
daglig leder fram tall som viste at koronasituasjonen hadde kostet oss i økte utgifter/tapte inntekter ca kr.
500 000. Det ble laget en krisepakke også for attføringsbransjen, og A3 Ressurs fikk tildelt kr. 173 734,-.

Nye VTA-plasser

Som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken har det de siste årene blitt opprettet et betydelig antall
nye plasser i Varig tilrettelagt arbeid. A3 Ressurs har også fått tildelt nye VTA-plasser. I den kommunale
budsjettbehandlingen høsten 2019 ble det satt av midler til kommunal egenandel for 5 nye VTA-plasser, dvs
kr. 200 000. Dette innebar at dersom det kom til å bli opprettet nye VTA-plasser i 2020, ville A3 Ressurs
kunne ta i mot dem. Dette skjedde imidlertid ikke. Midlene står ved lag også i kommunens budsjett for 2021.
Foreløpige signaler tyder på at nye VTA-plasser ikke er på trappene foreløpig.

De tre selskapene

I A3 Ressurs Holding AS ligger eiendommen og evt det som måtte være av utleie av eiendom. I A3 Ressurs
Utvikling AS ligger leieavtalen på lager i Hunsfos Næringspark. Det siste har blitt gjort for å minimalisere
risiko ved denne avtalen, siden den måtte være 10-årig. A3 Ressurs Vennesla AS er attførings- selskapet som
skal godkjennes av Nav. Siden det er attføringsselskapet som driver lageret, er det gjort en fremleieavtale
mellom de to selskapene. Og siden eiendommen til Holding blir brukt av attføringsselskapet, er det gjort
en leieavtale mellom disse to selskapene. I praksis betyr dette at slik driften er nå, skal både Holding og
Utvikling gå i null, og driften av disse to selskapene dekkes da av attføringsselskapet.

Utsikter fremover

At vi nå har greid å snu underskudd til overskudd, er en god ting. Vi får håpe dette vedvarer. Den nye
organiseringen av bedriften tror vi vil bidra til å trygge A3 Ressurs økonomisk. En vedvarende utfordring
for A3 Ressurs gjennom alle år har vært den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Selv om denne ble lukket
for noen år siden, og man gikk over til innskuddsbasert pensjon, ligger det likevel betydelige forpliktelser i
denne ordningen i årene fremover. En del av avtalen mellom Vennesla kommune og Varodd AS, ble at
Vennesla kommune overtar forpliktelsene knyttet til denne ordningen. Det vil i seg selv være en betydelig
lavere kostnad for Vennesla kommune enn for A3 Ressurs, da A3 Ressurs var en del av en lukket ordning,
uten nye medlemmer inn i ordningen, noe som innebærer betydelig høyere kostnader enn den ordinære
ordningen, som Vennesla kommune er en del av.
Som en del av avtalen mellom kommunen og Varodd AS, ble også at Varodd AS skulle tilføre kr. 4,5 mill til
A3 Ressurs til styrking av egenkapitalen og til videreutvikling av bedriften.
Summen av disse forhold innebærer en styrking av A3 Ressurs for framtida.
Vi håper også at det nye eierskapet vil tilføre verdifull kompetanse og ressurser til å jobbe med det
attføringsfaglige, men også til videreutvikling av produksjonene. A3 Ressurs har lagt lista høyt i forhold til
å tilby et bredt spekter av gode og varierte arbeidsplasser, med godt faglig innhold. For å ha nok ressurser på
alle arenaer er det fremdeles behov for å oppnå bedre inntjening.
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Til generalforsamlingen i A3 Ressurs Vennesla AS

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert A3 Ressurs Vennesla AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 676 228. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
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•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke
fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Kristiansand, 9. mars 2021
KPMG AS

Øystein A. Kvåse
Statsautorisert revisor
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Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert A3 Ressurs Holding AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 446. Årsregnskapet består
av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
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•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke
fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Kristiansand, 9. mars 2021
KPMG AS

Øystein A. Kvåse
Statsautorisert revisor
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Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert A3 Ressurs Utvikling AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 273. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
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•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke
fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Kristiansand, 9. mars 2021
KPMG AS

Øystein A. Kvåse
Statsautorisert revisor
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