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Daglig leder har ordet
Milepæler i 2012
Å flytte inn i nye lokaler var en stor milepæl for A3 Ressurs. Det har pågått en prosess over flere år for å
finne nye lokaler, og det var en stor dag da vi lykkes med det. A3-Huset som vi har kalt bygget, har en flott
beliggenhet. Vi flyttet inn i august, og gjennom høsten arbeidet vi for å etablere oss i bygget. Fremdeles
gjenstår ting vi ønsker å gjøre, men så langt er vi godt fornøyd. Til og med en butikk har det blitt plass til.
Ikke nok med at vi har flyttet i nye lokaler. Vi har også leid et lokale på Hunsfos. Dette er et lagerlokale på
1700 kvm hvor vi skal drive lager/distribusjon. Vi anser det som viktig å være tilstede på Hunsfos, hvor det
er i ferd med å bli etablert mange arbeidsplasser.
Spennende er det også at vi har gjort avtale om drift av kaféen i Kulturhuset.
Grunnen til denne ekspansjonen er at vi ønsker å skape flere gode praksisplasser, relatert til det øvrige
arbeidslivet. I tillegg har vi som et mål å tjene mer penger på produksjon av varer og tjenester, for å bli mer
robust økonomisk til å gjøre en god attføringsfaglig jobb.
Equass
Høsten 2011 ble vi serfisert i henhold til Equass, som er en europeisk kvalitetsstandard som alle attføringsog vekstbedrifter skal sertifiseres i henhold til. Allerede til høsten 2013 skal vi resertifiseres, og det er viktig
å holde et kontinuerlig fokus på dette viktige kvalitetsarbeidet. Ikke minst er det viktig at Equass er implementert i det daglige arbeidet og at alle ansatte har et sterkt fokus på kvalitet.
Attføringsfaglige resultater
Det pågår et kontinuerlig arbeid for å oppnå bedre resultater på formidling. Kravet fra Nav er at 70 % av de
som skrives ut fra Arbeid med bistand skal gå til jobb, samtidig som det blir større press på hvor lenge man
kan være i tiltaket. En sentral problemstilling i dette handler om hvem som faktisk søkes inn i Arbeid med
bistand. Det er begrenset hva vi kan gjøre med det. Imidlertid har vi fokus på hvordan vi kan gjøre en raskere og bedre avklaring av kandidatene. Vi ønsker at flest mulig av de som søkes inn i Arbeid med bistand først
skal ha gått gjennom et opplegg i tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, et opplegg som skal kvalitetssikre at kandidaten faktisk er klar for jobb. Fordi vi har betydelig flere tiltaksplasser i Arbeid med bistand
enn i Arbeidspraksis vil dette kun være mulig å gjennomføre et stykke på vei. Likefullt jobbes det med å nå
målene om større formidling. I denne prosessen inngår en trimming av hele organisasjonen i A3 Ressurs for
å sette oss i stand til å nå disse målene.
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Omorganisering
Det foregår for tiden en omorganisering av bedriften. I stedet for at hvert tiltak er definert som en avdeling
med en avdelingsleder, er planen at bedriften skal organiseres ut fra to hovedfokusområder, nemling produksjon og attføring, med en anvarlig for hvert område. Vi er nå i en mellomfase i forhold til dette, slik at det for
øyeblikket er vanskelig å tegne et helt riktig organisasjonskart (side 9).
Takk for godt samarbeid!
Jeg vil nok en gang benytte anledningen til å takke ansatte for godt utført jobb i 2012! Takk til Nav for godt
og konstruktivt samarbeid! Takk til styret som har tatt viktige avgjørelser! 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 et spennende 2013…

Med hilsen

Reidar J. Hanssen
Daglig leder
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Over: Det var en fornøyd daglig
leder Reidar J. Hanssen som 5.
desember 2012 tok i mot samarbeidspartnere, naboer og andre
interesserte til fest i nye lokaler.
Øverst til venstre: Vennesla Veterankorps deltok med musikk.
Venstre: Elever fra Vennesla
Kulturskole danset og sang.

Ordfører Torhild
Bransdal foresto den
offisielle åpning av
bygget, som fikk
navnet A3-Huset.
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5. desember 2012

Åpningsfest i nye
lokaler
Det ble en verdig og flott markering da vi denne dagen
inviterte til fest.
Over: Odd Sevland, tidligere medlem av Complex var
konferansier. Han har en egen evne til å skape både latter og ettertanke.
Øverst til høyre: Hilsen ved styreleder Nina Schei
Ledang.
Høyre: Dia Husein fikk overakt diplom av Leif Rasmussen for sitt engasjement som bedriftsleder.
Under: Hilsen ved Nav-leder Rolv Velle.
Nederst til høyre: Fornøyde ansatte, Anita Sneltvedt,
Marianne Kiledal og Merete Breilid.
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Styret for A3 Ressurs etter avholdt generalforsamling 2012
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sekretær/
Saksbehandler:
Vararepresentant:
Vararepresentant:

Nina Schei Ledang, personlig valgt representant
Einar Robstad, pensjonist, personlig valgt representant
Aslak Wegge, utviklingssjef Vennesla Kommune
Kirsten H. Johansen, politisk representant
Espen Sødal, ansattes representant
Reidar J. Hanssen, daglig leder
Heidi Engestøl, organisasjonssjef Vennesla Kommune
Rune B. Opedal, ansattes representant

Styret har holdt 7 møter i 2012 og behandlet 40 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. Viktige saker som styret har jobbet med i 2012 har vært leie av et 1700 kvm stort lager
på Hunsfos og avtale for drift av kaféen i Kulturhuset, en avtale som ble sluttført i 2013.
Generalforsamling med Plan- og økonomiutvalget ble holdt 12. juni på Herredshuset.

Fra venstre: Aslak Wegge, Kirsten H. Johansen, Espen Sødal, Nina Schei Ledang og Einar Robstad.
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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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pantone: 369

Kvalitetspolitikk for A3 Ressurs
A3 Ressurs vil holde en høy kvalitet på sitt arbeid.
Det gjelder:
C: 65 %
M: 0 %
Y: 100 %
K: 0 %

• Tilbudet til brukerne
• Samhandling med Nav og andre
samarbeidspartnere
• Bedriften som arbeidsplass
• Produkter og tjenester vi leverer

Vi forplikter oss til å jobbe for kontinuerlig forbedring
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Attføringsarbeidet i A3 Ressurs
Samfunnsoppgave
A3 Ressurs har en viktig samfunnsoppgave ved å ivareta de som faller utenfor arbeidslivet. Det er vårt
egentlige formål, se for øvrig utdrag fra § 3 i vedtektene på side 9.
Dette formålet oppfylles i flere tiltak og på flere arenaer. Med Nav som oppdragsgiver og med
kvalitetsverktøyet Equass i bunn.
A3 Ressurs har gjennom årene vært gjennom en rivende utvikling. Ting henger sammen på den måten at for
å gjøre en god attføringsfaglig jobb må vi ha en robust økonomi, gode arbeidstreningsplasser, kompetente
ansatte og et godt nettverk i næringslivet for øvrig. Vi jobber for å bli stadig bedre.
Brukertilfredshet
Brukermedvirkning og brukertilfredshet er viktige begreper i vårt arbeid. I henhold til Equass må vi kunne
synliggjøre at vi har fornøyde brukere. Vi foretar måling av brukertilfredshet når deltakere skrives ut av
tiltak. Disse målinger viser at de aller fleste av våre brukere er fornøyd, noe vi synes er bra.
I tillegg til denne form for måling av brukertilfredshet, er planen av og til å kjøre en konsentrert
brukerundersøkelse der alle brukerne av våre tiltak i et bestemt tidsrom blir bedt om å svare på en
brukerundersøkelse. Vi hadde en slik undersøkelse i mai 2011. Planen var å holde en nye brukerundersøkelse
høsten 2012. På grunn av stort arbeidspress ble dette utsatt til våren 2013.
Begrepet livskvalitet
A3 Ressurs visjon lyder: Vi skal bidra til økt livskvalitet gjennom kvalifisering og meningsfullt arbeid.
Brukernes livskvalitet er vårt høyeste siktemål. Samtidig kan dette begrepet problematiseres, noe som
faktisk også bør gjøres. 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 ønsker vi i våre
brukerundersøkelser å finne ut hvor viktig arbeid er for brukernes livskvalitet. Undersøkelsene bekrefter at:
1. Arbeid er viktig for brukernes livskvalitet.
2. A3 Ressurs bidrar gjennom sitt arbeid til å øke brukernes livskvalitet.
Det som imidlertid kan problematiseres er at for noen
vil begrepet livskvalitet ikke samstemme med hva
samfunnet ønsker og krever. Nav’s klare mål er flest
mulig i arbeid, og det vil i flere tilfeller være en
motsetning i hva enkelte mener de klarer av arbeid og
hva samfunnet faktisk forventer. At statistikkene viser
at en stor andel av den yrkesaktive befolkning er på
uførepensjon, og at utviklingen med unge uføre er
foruroliggende, tilsier at det må være en restriktiv
politikk på å innvilge uførepensjon. Noe som tilsier at
begrepet livskvalitet i noen tilfeller kan være et
vanskelig begrep å forholde seg til.
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Om å nå sine mål
Det er viktig å sette opp mål for den enkelte. Og det er viktig å ha fokus på om målene blir nådd. Dette er
også et ledd i våre brukerundersøkelser, der brukerne selv 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. Disse klagene skal behandles etter en bestemt prosedyre. I 2012 har det ikke blitt mottatt klager i
vårt klagebehandlingssystem.

Tiltaksplasser:
A 3 Ressurs har pr i dag følgende tiltaksplasser:
• Varig tilrettelagt arbeid: 20 plasser
• Arbeidspraksis i skjermet virksomhet: 27 plasser
• Arbeid med bistand: 58 plasser
• Studier med støtte: 12 plasser
Totalt blir dette 117 tiltaksplasser. Det leveres ved hvert årsskifte utførlige rapporter til Nav om de
forskjellige tiltak.
Studier med støtte:
I den følgende oppsummering av tall er Studier med støtte holdt utenom. Det lages egen årsmelding for
dette tiltaket. Denne årsmeldingen overleveres Nav Vest-Agder og Universitetet. Resultatene viser at
tiltaket fungerer etter hensikten. Studenter med fra moderate til alvorlige psykiske lidelser får bistand til å
gjennomføre sine studier og bli aktive jobbsøkere. Noen har faktisk stått klar med jobb når studiet var ferdig.
Tiltaket Avklaring:
Tiltaket Avklaring er for en prøveperiode på et år fra 1/7-2012 omgjort til Arbeidspraksis i skjermet
virksomhet (APS). I dette ligger en rasjonalisering av tiltaksstrukturen. Målet er ikke bare å forenkle, men
å oppnå bedre resultater på formidling. For å oppnå det, ser vi det som viktig at de som søkes inn til Arbeid
med bistand er ferdig avklart for jobb. Denne avklaringen skal i størst mulig grad gjøres før kandidatene
søkes inn i tiltaket og da fortrinnsvis i APS.
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Lavterskelplasser:
7 av APS-plassene er lavterskel-plasser. 17 personer har vært inne i tiltaket gjennom året, derav har 10
personer blitt skrevet ut. Disse 10 inngår i tallene under. Et godt resultat fra dette tiltaket vil for noen kunne
være å bli motivert til rusbehandling, noe som sånn sett ikke er et ”godt resultat” i statistikken, siden det
inngår under passive tiltak. 2 personer fra VTA har gått av på alderspensjon, noe som også inngår i passive
tiltak. Dette viser at bak tallene ligger momenter som er positive, selv om statistikken egentlig sier noe
annet.
Å fylle opp tiltaksplassene:
Å fylle opp tiltaksplassene er et viktig anliggende både for A3 Ressurs og for Nav. Vi får nå betalt for
brukte tiltaksplasser og trukket hvis tiltaksplassene står tomme. Dette gjelder APS og VTA. I 2012 var
tiltaksplassene fylt opp 100 %, noe som også var tilfelle i 2011. Dette er resultat av et planmessig og
strukturert samarbeid mellom Nav og A3 Ressurs.
Attføringsmessige resultater:
A3 Ressurs har i 2012 gitt et tilbud til 209 personer. (2011: 230 personer) Av disse har 103 personer blitt
skrevet ut av tiltak. Resultatet for disse 103 ser slik ut (tall for 2011 i parentes):
(Kategorien klar til jobb var knyttet til tiltaket Avklaring, der man brukte denne betegnelsen.)
Aktive tiltak:

Sum aktive tiltak:
Passive tiltak:
Flyttet ut av kommunen:
Sum utskrevet:

Jobb (som innebærer med lønnstilskudd, uten
lønnstilskudd, arbeid kombinert med trygd)
Arbeidspraksis/hospitering
Klar til jobb
Skole/utdanning
Andre aktive tiltak
Innebærer behandling/rehabilitering, søkt uføre,
sykdom, fengsel, alderspensjon i VTA, annet.
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14 (17)
9 (10)
0 (6)
15 (22)
24 (24)
62 (84)
41 (41)
0
(3)
103 (128)

Årsregnskap 2012

Vi var spent på det økonomiske resultatet for 2012. Året var krevende med flytting i nye lokaler. Vi flyttet
inn i Venneslaveien 128, fra nå av kalt A3-Huset, i august og brukte høsten på å etablere oss. Fremdeles
gjenstår ting vi ønsker å gjøre med lokalene, men så langt er vi godt fornøyd. Det ble lagt ned en stor innsats
i forhold til flytteprosessen og 5. desember inviterte vi til stor åpningsfest. Bygget ble høytidelig åpnet av
ordfører Torhild Bransdal.
Bygget er kjøpt i form av et eiendomsselskap som har fått navnet A3 Ressurs Eiendom AS. A3 Ressurs
Vennesla AS tok opp et lån på kr. 7 mill i KLP ved kjøp av eiendomsselskapet. Det foreligger eget regnskap
for dette selskapet, hvorav de viktigste tallene står som note i regnskapet til A3 Ressurs Vennesla AS.
Eiendomsselskapet gikk med et overskudd på kr. 8 487 i 2012, etter at det var blitt overført kr. 100 000 som
utbytte til morselskapet.
At vi tross flytteprosess og arbeid med nye lokaler greide å komme ut med et overskudd er vi godt fornøyd
med. Det har blitt lagt ned en betydelig innsats fra medarbeiderne for å greie dette. Det fremgår av
regnskapene at vi i 2012 har investert kr. 1,4 mill av egne midler til opprusting av lokaler og utstyr.
A3 Ressurs er inne i en ekspansiv fase. I tillegg til å flytte inn i nye lokaler, har vi leid et lagerlokale på
Hunsfos på 1700 kvm og gjort avtale om drift av kaféen i Kulturhuset. Dette gjøres for å skape gode
praksisplasser, men også for å tjene mer penger på egen produksjon. Vi har som et mål at vi skal øke
egeninntjeningen for å bli mer robuste og kunne stå bedre rustet til å gjøre en god attføringsfaglig jobb.
Den ekspansjonen som skjer, gjør at 2013 også blir et krevende år økonomisk. Om vi dette året skulle
komme ut med røde tall, vil det ikke være unaturlig i en slik fase.
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