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Daglig leder har ordet
2011: Et viktig år
Flere forhold gjør 2011 til et viktig år i A3 Ressurs sin historie. At vi til slutt greide å lande prosessen med
å skaffe nye lokaler til bedriften er en viktig milepæl. Takk til alle som har vært delaktig i det av ansatte og
ikke minst styret. Det har i løpet av de siste to årene blitt holdt flere styremøter enn vanlig, nettop for å ro i
land denne prosessen. En spesiell takk til styreleder Bjørn Robstad, som har stått på for at vi skulle nå dette
målet.
Godkjenningen i henhold til sertifiseringsordningen Equass er også en milepæl. Takk til alle ansatte som har
stått på for at vi skulle greie det!
Vi har også greid å snu en negativ økonomisk utvikling. Selv om vi ikke kan lene oss tilbake og tro at ting
går av seg selv, har vi i hvert fall greid å snu en utvikling fra et underskudd i 2010 til et overskudd i 2011.
Takk til alle ansatte for at dere har stått på og jobbet! Her har virkelig alle bidratt!
Antall tiltaksplasser
For andre år på rad er A3 Ressurs den nest største tiltaksarrangøren i fylket målt i antall tiltaksplasser. Det er
intet mål å være størst mulig, men vi ser dette likevel som en anerkjennelse av den jobben vi har gjort over
flere år.
De ansatte og kompetanse
A3 Ressurs har flere medarbeidere som har jobbet i bedriften i flere år. Disse, sammen med de nye som har
kommet til underveis, utgjør en verdifull kompetanse. Kompetansen, kombinert med et stort engasjement og
et stort hjerte for de personer vi skal bistå i ulike prosesser, gjør at jeg føler meg trygg på at A3 Ressurs har
en ryggrad til å møte framtiden. Bedriften har også mange ansatte med stor kreativitet og evne til nytenkning. Dette er også viktige egenskaper å bruke i tiden framover.
Takk for godt samarbeid!
Jeg vil nok en gang benytte anledningen til å takke ansatte for godt utført jobb i 2011. Takk til Nav for godt
og konstruktivt samarbeid! Takk til styret som har stått på for å finne løsning på lokalitetene! Takk til våre
brukere som har vært tålmodige med oss i travle arbeidsdager! I tiltaket Varig tilrettelagt arbeid har vi en
trofast gjeng som har jobbet hos oss i flere år og som også utgjør en viktig ressurs for bedriften. Takk også til
dere! Takk til tverrfaglige samarbeidspartnere som er viktige for at vi kan gjøre en god jobb! Takk til kunder
som satser på oss! Vi ser fram til å bygge oss opp i nye lokaler og satser på et godt 2012…

Med hilsen

Reidar J. Hanssen
Daglig leder
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Styret for A3 Ressurs 2011
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sekretær/
Saksbehandler:
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Vararepresentant:

Bjørn Robstad, pensjonist, personlig valgt representant
Einar Robstad, pensjonist, personlig valgt representant
Aslak Wegge, utviklingssjef Vennesla Kommune
Torhild Bransdal, politisk representant
Rune B. Opedal, ansattes representant
Reidar J. Hanssen, daglig leder
Heidi Engestøl, organisasjonssjef Vennesla Kommune
Line Vennesland, politisk representant
Marit Adriansen, ansattes representant

Styret har holdt 9 møter i 2011 og behandlet 44 saker. Sakene er nummerert slik at samme sak
kommer opp med nytt nummer i nytt møte. Det er derfor mange av de samme sakene som har
gått igjen gjennom året, hvorav en sak har vært den viktigste, nemlig nye lokaler. Denne saken
er også grunnen til at det er blitt holdt flere møter enn det som har vært vanlig tidligere år.
Generalforsamling med Plan- og økonomiutvalget ble holdt 7. juni på Herredshuset.
Styret har også blitt holdt orientert om og vært delaktig i prosessen omkring innføring av
kvalitetssikringssystemet Equass.

Foran fra venstre: Einar Robstad og Torhild Bransdal
Bak fra venstre: Bjørn Robstad, Rune B. Opedal og Aslak Wegge
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Prosessen rundt nye lokaler:

A3 Ressurs kjøpte Norcon-bygget
Prosessen med å skaffe nye lokaler for A3 Ressurs Vennesla AS har pågått over flere år. Det har blitt
jobbet med flere prosjekter, noe som betyr at vi har brukt betydelig med tid på dette over en lang periode. Desto bedre er det nå å ha landet.
A3 Ressurs kjøpte eiendomsselskapet Norcon Eiendom AS 1. september 2011. Selskapet fikk navnet
A3 Ressurs Eiendom AS. I perioden fra 1. september 2011 fram til Norcon Engineering flytter ut 15.
juli 2012 har de leid lokalene av oss.
Det nye A3 Ressurs-bygget er totalt på 1425 kvm i 3 etasjer. Det består av verksted, kontorer, kantine,
undervisningsrom, møterom og heis. Store deler av bygget kan vi flytte rett inn i. Imidlertid vil vi ikke
greie å samle alt i dette bygget. Planen er inntil videre å beholde lokalene på Lomtjønn.
Beliggenheten på Kvarstein er strategisk god i forhold til våre aktiviteter. Det er viktig å ha god atkomst med buss, noe som er tilfelle her. I Nav-sammenheng snakker man nå om en region, der tiltaksplasser sees i sammenheng i regionen, som består av kommunene Vennesla, Kristiansand, Søgne og
Songdalen. Selv om A3 Ressurs er og skal være basert i Vennesla, åpner dette likevel opp for en større
fleksibilitet i bruk av tiltaksplasser, der brukere fra for eksempel Mosby kan komme til oss.
Ikke minst er denne beliggenheten god i forhold til kundebesøk. Større muligheter for salg av våre
produkter er et fortrinn med denne beliggenheten.
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Parallellt med at A3 Ressurs nå etablerer
seg i nye lokaler på Kvarstein er man i
dialog med de nye Hunsfos-eierne. Etter at
Hunsfos gikk konkurs, jobbes det nå med
planer om å utvikle området for ny næringsvirksomhet. Forhåpentligvis kommer
mange bedrifter til å etablere seg i området.
Allerede er det tegnet kontrakter, og lokalene begynner å fylles med nytt liv. Dette er
det viktig for A3 Ressurs å være med på.
Det ligger her et stort potensiale til å skaffe
arbeidsplasser til mennesker vi skal bistå
i en slik prosess, og forhåpentligvis også
til å skaffe arbeid til bedriften. På hvilken
måte A3 Ressurs kan være tilstede på ”nye”
Hunsfos er foreløpig ikke avklart, men vi
jobber med å finne gode og hensiktsmessige
løsninger på dette.
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pantone: 369

Vår visjon er:
Vi skal bidra til økt livskvalitet gjennom
kvalifisering og meningsfullt arbeid.

Våre verdier er:

C: 65 %
M: 0 %
Y: 100 %
K: 0 %

Integritet
– vi har medarbeidere med allsidig kompetanse som opptrer
profesjonelt.
Empati
– vi har medarbeidere som ser den enkelte basert på likeverd og
respekt.
Engasjement
– vi har medarbeidere som er engasjert og løsningsfokusert.
Glede
– vi har medarbeidere som formidler humor og arbeidsglede.
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Brukerundersøkelser i A3 Ressurs
Brukermedvirkning og brukertilfredshet er viktige begreper i vårt arbeid, og sertifiseringsordningen Equass,
som vi er godkjent i henhold til, legger også føringer på dette. Vi må kunne synliggjøre at vi har minimum
60 % fornøyde brukere.
Brukermedvirkning og måling av brukertilfredshet ivaretas på flere måter. Viktige elementer i dette er
brukersamtaler der brukerne gis anledning til å tilbakemelde. På den måten forsøker vi å fange opp om
brukerne er fornøyd eller ikke. I tillegg gis alle brukerne anledning til å tilbakemelde gjennom å fylle
ut et evalueringsskjema ved avslutning av tiltak. På denne måten mener vi å ha en god oversikt over
brukertilfredshet. Og at vi ligger godt innforbi kravet om min. 60 % fornøyde brukere.
For å systematisere dette arbeidet ytterligere valgte vi å gjennomføre en brukerundersøkelse i tidsrommet
9. – 25. mai 2011, der vi satte som mål å involvere alle brukerne i et visst tidsrom. Etter planen skal en ny
tilsvarende undersøkelse gjennomføres høsten 2012.
Svarprosent:
Det har vist seg vanskelig å få svar fra alle brukerne. Vi la opp til å gjennomføre undersøkelsen anonymt.
Det betyr at deltakerne i tiltak der det ikke er mulig å samle gruppen under ett, ble bedt om å sende inn
besvarelsen i ettertid. Ikke alle har sendt inn. I det hele tatt er ikke svarprosenten god nok, og dette er et
forhold vi må evaluere med tanke på neste brukerundersøkelse. Totalt ble svarprosenten 65.
Spørsmålene som ble brukt, med gjennomsnittlig score til høyre, (høyest tall/høyest score:)

Kommentar til spørsmål 1: I tiltaket Studier med støtte ble ordet ”arbeid” byttet ut med ”studier”.
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Begrepet livskvalitet:
Spørsmål 1 tar sikte på å sette fokus på begrepet livskvalitet. A3 Ressurs visjon lyder: Vi skal bidra til økt
livskvalitet gjennom kvalifisering og meningsfullt arbeid. Brukernes livskvalitet er vårt høyeste siktemål.
Livskvalitet kan handle om mange forhold, og hva som er god livskvalitet vil kunne variere fra menneske
til menneske. Vårt hovedmål handler om arbeid og derfor ønsket vi i denne brukerundersøkelsen å finne ut
hvor viktig arbeid er for brukernes livskvalitet. Undersøkelsen bekrefter at:
1. Arbeid er viktig for brukernes livskvalitet.
2. A3 Ressurs bidrar gjennom sitt arbeid til å øke brukernes livskvalitet.
Om å nå sine mål:
Spørsmål 2 har et dobbelt siktemål. I tillegg til at dette spørsmålet sammen med de to neste skal gi svar på
hvor tilfreds brukerne er med oss, skal dette spørsmålet også bidra til å gi svar på i hvor stor grad brukerne
når sine mål. Undersøkelsen bekrefter at:
• Brukerne når sine mål gjennom våre tiltak.
• Skal man ta svaret helt bokstavelig, kan man ut av det trekke at 83 % av brukernes mål er oppnådd.
Måling av brukertilfredshet:
Spørsmål 2-4 skal gi svar på om brukerne er tilfreds. Vi har valgt å definere at en bruker er tilfreds når
svaret ligger mellom 3 og 6. Ut fra dette svarte 100 % av brukerne at de var tilfreds.
Konklusjon:
En brukerundersøkelse handler også om å stille spørsmålet: Hva kan vi bli bedre på? Dette spørsmålet
stiller vi oss selv med jevne mellomrom, og vi strekker oss etter å gjøre en stadig bedre jobb. Denne
undersøkelsen vil også bli brukt til å finne forbedringspunkter.
Et forhold vi jobber med er å bli enda mer spesifikke når handlingsplaner settes opp, slik at det skal være
mulig i enda større grad å etterprøve om brukerne når sine mål.
Det er imidlertid tilfredsstillende å få tilbakemelding på at vi gjør en akseptabel jobb i forhold til brukerne.
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Studier med støtte
Vilje viser vei er et samlebegrep på tiltak som springer ut fra ”Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk
helse 2007-2012”. Denne strategiplanen omfatter ”alle med psykiske lidelser og vansker, også de som i
tillegg har rusmiddelproblemer og andre utfordringer”. Den er en videreføring av Opptrappingsplanen for
psykisk helse (1998-2008).
A3 Ressurs har de siste årene hatt flere tiltak i denne kategorien. Studier med støtte er ett av dem.
Studier med støtte er et tilbud til studenter med psykiske helseproblemer som trenger støtte, rådgiving
og tilrettelegging i studiehverdagen. Tiltaket ble startet opp 1/8-2009 og er et samarbeidsprosjekt mellom
studiested, Studentsamskipnaden, tiltaksarrangør (i dette tilfelle A3 Ressurs) og Nav. Det betyr at A3
Ressurs drifter dette tiltaket med en stilling som har kontor på UIA. Tiltaket skal kunne gi tilbud til
studenter både fra Vennesla og andre steder i Vest-Agder og teoretisk sett fra hele landet. Kriteriet er at
de er studenter ved UIA, Campus Gimlemoen. Veileder jobber med ca 12 studenter. Tiltaket har vist
seg å være en god hjelp for disse studentene til å mestre studiehverdagen bedre og til å gjennomføre sine
studier og avlegge de nødvendige eksamener. Målet er selvfølgelig at disse studentene ikke bare skal greie
å gjennomføre studiene, men finne seg en jobb etterpå. Veilederen har imidlertid kun ansvar for dem i
studietiden. En student sier det slik: ”Dette tiltaket har vært avgjørende for meg for å nå mine mål”.
Tabellen nedenfor viser eksamensresultatene for SMS-studentene:

*To studenter som deltok ved studiestart høst-11 valgte å avslutte studiene i oktober 2011. Disse
studentene er ikke tatt med i noen av tabellene:
Det gjøres for tiden en kartlegging/evaluering av tiltaket på landsbasis. Denne evalueringen skal bidra
til å avklare hvordan Studier med støtte skal drives i fremtiden. A3 Ressurs har ansvar for å drive
tiltaket ut 2012.
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Vi ble Equass-godkjent!

Equass er en europeisk kvalitetstandard som alle attføringsbedrifter og vekstbedrifter skal godkjennes i
forhold til. Bakgrunnen for dette kravet er at Riksrevisjonen for noen år siden kom fram til at Nav hadde for
dårlig kontroll med og oppfølging av arbeidsmarkedstiltak og tiltaksbedrifter. På denne bakgrunn
ble det bestemt at det måtte etableres et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon. De to arbeidsgiverorganisasjonene Arbeidssamvirkenes Landsforening (Vekst-bedriftene) og Attføringsbedriftene
bestemte i samråd med Arbeidsdirektoratet at Equass var et fornuftig system å satse på.
Equass står for European Quality in Sosial Services. Det er en europeisk standard for hele
velferdssektoren, men et nytt system i Norge. De fleste kjenner til begrepet ”ISO-sertifisering.” Dersom
man skal sammenligne med en ISO-sertifisering, kan man si at en ISO-sertifisering er en kvalitetsstandard
for produksjon, mens Equass er en kvalitetsstandard for arbeid med mennesker. Man skal kvalitetssikre det
tjenestetilbudet man gir i forhold til brukerne.
10. og 11. oktober 2011 hadde A3 Ressurs besøk av Equass-revisoren. Det var stor spenning knyttet til
besøket og vi ventet i spenning på resultatet. Revisoren sender saken til Brüssel, hvor godkjenning blir gitt.
Gleden var stor da vi fikk vite at vi bestod prøven.
Det ligger en betydelig jobb bak dette prosjektet. Tanken bak Equass er imidlertid at dette ikke skal være et
skippertak, men at man skal ha kontinuerlig fokus på kvalitet. Våre overordnede mål for kvalitetspolitikken
er formulert i en plakat som er gjengitt på side 16. Hvert annet år skal vi gjennom en ny godkjenning. På
denne måten skal Nav ha sikkerhet for at de tjenester vi leverer har en høy kvalitet.
I denne omgang gratulerer vi oss selv med et godt Equass-resultat!
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Årsregnskap 2011
Etter at A3 Ressurs for første gang i sin 15-årige historie i 2010 gikk på et underskudd, har vi i 2011 greid å
snu resultatet positivt. Det er et resultat av:
•
•

God jobbing på alle plan, fra styret til hver enkelt ansatt i bedriften.
Streng økonomistyring, der situasjonen har blitt fulgt opp måned for måned.

Resultatet har ikke kommet av seg selv. Fremdeles er den økonomiske situasjonen krevende, der utfordring
nr. 1 er å ikke bruke mer ressurser enn rammene fra Nav faktisk tillater. Dette vil være en prosess som må
fortsette.
Vi har nådd to store mål i 2011, nemlig kjøp av nye lokaler og sertifisering på Equass. Begge disse forhold
har vi brukt mye tid på. Nye lokaler har vi jobbet med i 3-4 år, og Equass i to år. Dette har foregått ved siden
av den daglige driften og lagt beslag på mye ressurser. Equass vil være en kontinuerlig prosess og vil således
legge beslag på ressurser også framover. Utfordringen her vil være å inkorporere det i den daglige driften,
slik at kvalitetsarbeidet i henhold til Equass blir en naturlig del av arbeidet hver dag. De nevnte prosesser
fremkommer imidlertid ikke i regnskapet, bortsett fra de direkte utgifter knyttet til det. Begge deler må
likevel sees på som investeringer for framtiden, som har kostet mye penger, selv om det ikke fremkommer i
regnskapet.
Kjøp av Norcon-bygget som et eiendomsselskap gjør at vi i 2011 opererer med to regnskaper. Styret for A3
Ressurs er generalforsamling for Eiendomsselskapet. De viktigste tallene fra dette regnskapet fremkommer
i noter i A3 Ressurs-regnskapet. Hvorvidt vi skal fortsette å operere med et eiendomsselskap eller fusjonere
det inn i A3 Ressurs Vennesla AS, er en vurdering som må gjøres etter hvert. Uansett må regnskapene
for disse to selskap sees i sammenheng. Det er A3 Ressurs som har tatt opp lån fra KLP for kjøp av
eiendomsselskapet. Renter og avdrag på dette lånet fremkommer i A3 Ressurs-regnskapet. Avskrivninger på
bygget fremkommer derimot i regnskap for A3 Ressurs Eiendom AS.
2012 vil være et spesielt år med flytting og dertil hørende avbrudd i produksjonen. Vi har et klart mål i
våre strategiplaner om å øke inntjening fra egen produksjon. Imidlertid kan vi ikke forvente dette på kort
sikt, men må bygge oss gradvis opp etter at vi har flyttet virksomheten til det nye A3 Ressurs-bygget, og
forhåpentligvis deler av virksomheten til ”nye” Hunsfos.
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www.a3ressurs.no

