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Daglig leder har ordet
Milepæler i 2013
Lager på Hunsfos
1. januar 2013 inngikk vi leieavtale for et lagerlokale på
Hunsfos. Lageret er på 1700 kvm. Hensikten med denne
virksomheten er å skape gode arbeidstreningsplasser,
samtidig som det skal gi inntjening til A3 Ressurs. Vi
drifter her lager/logistikk for noen virksomheter og er
på denne måten underleverandør til andre bedrifter. Det
er også viktig for oss å være tilstede på Hunsfos, der det
vil bli mange arbeidsplasser i årene framover. Målet er
at noen våre arbeidssøkere skal finne sin arbeidsplass i
bedrifter på Hunsfos.

Kafé Smia
20. april 2013 startet vi opp drift av kafé Smia i Kulturhuset i Vennesla. Ca 200 mennesker var tilstede
ved åpningen. Kaféen har vært vellykket på den
måten at intensjonen med et treffsted i Kulturhuset
har blitt innfridd. Imidlertid ligger det ikke uventet
økonomiske utfordringer i å få driften til å gå rundt.
Det var vi forberedt på og har jobbet kontinuerlig
med å forme et konsept som er bærekraftig. Vi er i
kontinuerlig dialog med kommunen om dette.

Equass-resertifisering
21.-22. oktober 2013 gjennomgikk vi
resertefisering i Equass. Equass er en
europeisk kvalitetsstandard som alle
attførings- og vekstbedrifter må sertifisereres i henhold til. Det er et omfattende system og en betydelig jobb
som ligger bak sertifisering i 2011 og
resertifisering i 2013. Utfordringen vil
hele tiden være å ha et kontinuerlig
fokus på kvalitet i henhold til Equass.
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Nytt organisasjonskart
Den observante leser vil legge merke til at vi nå har tegnet et nytt
organisasjonskart. Fra å være organisert i avdelinger i henhold til
tiltaksstruktur, har vi nå valgt å la organisasjonskartet gjenspeiles av at vår virksomhet har to hoved-fokus, nemlig attføring og
produksjon. Attføringsarbeidet er vår egentlig hensikt og formål,
men for å gjøre den jobben på en god måte, må vi også ha en viss
egenproduksjon. Vi er nøye med å si at alle ansatte i A3 Ressurs er
attføringsarbeidere, siden det er vårt samfunnsoppdrag.

Økonomi
2013 har vært et strevsomt år økonomisk. Det var ikke uventet, siden vi har startet mye nytt på en gang. Sånn sett er jeg fornøyd med
et moderat underskudd på ca kr. 81 000. Bak dette resultatet ligger
en formidabel jobb av alle involverte parter, da først og fremst styret
og ansatte.

Takk for godt samarbeid!
Jeg vil nok en gang benytte anledningen til å takke ansatte for
godt utført jobb i 2013. Takk til Nav for godt og konstruktivt
samarbeid! Takk til styret som har stått på for å finne løsning
på saker av betydning for A3 Ressurs. 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 fortsatt godt samarbeid i 2014!
Med hilsen

Reidar J. Hanssen
Daglig leder
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20. april 2013:

Oppstart av kafé Smia i Kulturhuset
I samarbeid med Mat&mening startet A3 Ressurs 20. april 2013 opp drift av kafé Smia i Kulturhuset
i Vennesla. Dette skjedde etter at det var holdt en navnekonkuranse i samarbeid med Vennesla Tidende. Navnekonkuransen fikk stor oppslutning, og Torbjørg Sletten fra Øvrebø gikk av med seieren.
Den offisielle åpning av kaféen ble foretatt av ordfører Torhild Bransdal med over 200 mennesker til
stede. Kulturskolen bidro med underholdning, og det ble servert smaksprøver.
Kaféen skal være et møtested i Kulturhuset, og som sådan fungerer kaféen etter intensjonen. Utfordringen er imidlertid å få så gode inntekter at det skapes en bærekraftig drift. Det jobbes kontinuerlig
med å tilpasse driften for å oppnå dette.
Nedenfor vises noen bilder fra åpningsdagen.
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Renate Nordskog er daglig leder på Smia
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Butikk og lager
På denne og neste side vises bilder fra våre aktiviteter knyttet til butikk og lager.
Butikk
Nederst på denne siden vises noen bilder fra vår butikk på Kvarstein. I butikken selges møbler fra FNKY’s
nettbutikk. Spesielt populære er deres kinosofaer. I butikken kan man også få kjøpt A3’s egne produkter,
slik som postkassestativ, bord/benk, varmepumpehus og skilt. I snekkerverkstedet lages i tillegg forskjellige
produkter tilpasset barnehager og skolegårder med universell utforming.
Lager
1. januar 2013 inngikk A3 Ressurs leieavtale for et lager på Hunsfos. Lageret er på 1700 kvm.
FNKY er en viktig kunde her. De driver nettbutikk og er en virksomhet i sterk ekspansjon. I nettbutikken har
de møbler, Hifi-utstyr med mer. A3 Ressurs drifter lager, tar i mot bestillinger fra nettbutikken og sender ut
varer.
FNKY har utviklet avanserte lydsystemer tilpasset installasjon i el-punkter i hus, hytter og større bygg. Disse
produktene blir solgt til Elko, som er en stor aktør innen el-installasjoner i alle slags bygg. A3 Ressurs er
også involvert i dette spennende prosjektet.
Sykkelpikene er en annen kunde på lageret. Disse er nå kjøpt opp av FNKY. Sykkelpikene forhandler sykler
og diverse ”fancy” sykkelutstyr.
På neste side vises et utklipp fra Vennesla Tidende 13. august 2013, samt noen bilder som beskriver aktiviteten i lageret.
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Bildet er hentet fra www.elko.no
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Styret for A3 Ressurs 2013
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sekretær/
Saksbehandler:
Vararepresentant:
Vararepresentant:

Nina Schei Ledang, personlig valgt representant
Aslak Wegge, utviklingssjef Vennesla kommune
Liv Tone Drivenes Larsen, personlig valgt representant
Kirsten H. Johansen, politisk representant
Rune B. Opedal, ansattes representant
Reidar J. Hanssen, daglig leder
Heidi Engestøl, organisasjonssjef Vennesla kommune
Marit Adriansen, ansattes representant

Styret har holdt 7 møter i 2013 og behandlet 48 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 2013 har vært pensjonsordning for ansatte
i A3 Ressurs og oppstart av kaféen i Kulturhuset.
Generalforsamling med Plan- og økonomiutvalget ble holdt 11. juni på Herredshuset.

Fra venstre: Aslak Wegge, Nina Schei Ledang, Rune B. Opedal, Liv Tone Drivenes Larsen
og Kirsten H. Johansen.
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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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Attføringsarbeidet i 2013

A3 Ressurs har en samfunnsoppgave i å ivareta mennesker som i kortere eller lengre tid faller utenfor det
ordinære arbeidslivet. Vårt oppdrag er gitt av Stortinget, og attførings- og vekstbedriftenes mandat er en
viktig del av arbeidsmarkedspolitikken.
Det er Nav som skal sørge for at det som politikerne bestemmer, gjennomføres i praksis. Nav har naturlig
nok et stadig fokus på om man får igjen for de penger som investeres i denne bransjen. Vi for vår del ønsker
å gjøre en best mulig jobb.
For å sikre kvalitet i attføringsarbeidet, ble det for noen år siden bestemt at det skulle innføres et
kvalitetssystem med ekstern revisor. Valget falt på Equass (European Quality in Social Services), som altså
er en europeisk kvalitetsstandard, tilsvarende en ISO-sertifisering. A3 Ressurs ble resertifisert i 2013, noe
som er en viktig milepæl.
Kravene som Nav setter til kvalitet og resultat, sammen med Equass-standarden, gjør at vi stadig må skjerpe
oss. For tiden oppnår ikke A3 Ressurs Nav’s resultatkrav til formidling. Det kan det være flere årsaker til.
En ting er i alle fall sikkert, vi jobber bevisst og systematisk med å bruke ressursene på best mulig måte
for å oppnå ønskede resultater. Alle veiledere og tilretteleggere har tatt en utdannelse i karriereveiledning,
som inneholder gode verktøy for avklaring og formidling. Parallelt med å være bevisst på ressursbruk og
arbeidsmetoder, jobbes det også intensivt mot markedet. A3 Ressurs planlegger en offensiv i 2014 for å nå
lenger ut i arbeidet mot bedrifter med mulige arbeidsplasser.
Brukerundersøkelser
Vi holder jevnlige brukerundersøkelser for å få tilbakemelding fra brukere av 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, tilretteleggere og veiledere karakteriseres som godt, og de fleste
tilbakemelder at tiden i tiltak hos A3 Ressurs gjør noe positivt med deres livskvalitet, selv om ikke alle ender
opp med jobb i det ordinære arbeidsliv. Selv om målet er at alle skal ut i ordinært arbeid, er dette ikke alltid
realistisk. At en da kan komme til en avklaring omkring arbeidsevne, er et viktig skritt i prosessen for noen.
At vi får så gode tilbakemeldinger fra brukere, er vi selvsagt fornøyd med.
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 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 2013 har vi ikke mottatt klager i vårt
klagebehandlingssystem.
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Informasjonshefte
Det er laget et informasjonshefte for alle tiltakene, som brukere av tiltak får utdelt når de blir innskrevet i
tiltaket. 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 litt om bedriften A3 Ressurs. Dette heftet er
en del av kvalitetssikringen i henhold til Equass.
Studier med støtte
Tiltaket studier med støtte er rettet mot studenter med fra moderate til alvorlig psykiske lidelser, som får
bistand til å gjennomføre studiene. A3 Ressurs drifter en stilling på Universitetet i Agder på vegne av Nav.
Tilbakemeldinger fra studentene er gode, og det viser seg at de som kommer inn i tiltaket får den hjelp og
veiledning de trenger. Tiltaket har blitt bygd opp ved flere studiesteder i landet, men det er foreløpig uavklart
hvordan tiltaket skal organiseres i fremtiden.
Resultater i 2013
Varig tilrettelagt arbeid (20 plasser) er et tilbud til personer med uføretrygd. Det ligger ikke som et krav
at man skal ut i ordinært arbeid, men muligheten skal hele tiden holdes åpen. Det har skjedd flere ganger
tidligere at personer har kommet ut i jobb fra dette tiltaket. I 2013 har 4 personer blitt skrevet ut. Årsaker
til at personer har blitt skrevet ut, har stort sett handlet om helsemessige forhold. I tillegg har vi hatt inne 3
personer som vikarer.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (27 plasser) handler om kartlegging, arbeidstrening og motivasjon
for videre løp. 27 personer har blitt skrevet ut av tiltaket i løpet av året. 3 har gått til jobb, 2 til egenfinansiert
utdanning, 10 til andre aktive tiltak, for eksempel Arbeid med bistand, og 12 har gått til passive løsninger.
Passive løsninger kan for eksempel handle om å gå tilbake til medisinsk behandling eller rusbehandling.
Arbeid med bistand (58 plasser + 12 plasser i Studier med støtte, som teknisk sett er et AB-tiltak og derfor
inngår i statistikkene til AB). 59 personer har blitt skrevet ut i løpet av året. Av disse har 28 gått til jobb, som
er en formidlingsprosent på 47,5. 3 har gått til egenfinansiert utdanning, 8 til andre aktive tiltak og 20 til
passive tiltak, derav 7 søkt uførepensjon. Formidlingskravet fra Nav er på 70 % og til aktive tiltak 10 %. Det
betyr at vi ligger betydelig under kravet på formidling, mens vi på aktive tiltak ligger på 18,6 %. Hvorfor det
er slik og hva som kan gjøres for å forbedre tallene, har vi selvsagt sterkt fokus på. Gjennomsnittet for ABtiltak i fylket ligger på 53,3 %, så vi ligger også under gjennomsnitt for fylket. Vi skal gjøre vårt for å bedre
denne statistikken, men må samtidig, sammen med Nav, se på hvem som faktisk blir søkt inn i tiltaket. Siden
Arbeid med bistand er et formidlingstiltak, er det meningen at de som søkes inn i tiltaket skal være klare for
jobb, men at de trenger bistand for å komme dit, og ikke at det ligger i kortene at de går mot en uførepensjon og at tiden i tiltaket brukes som en avklaring av arbeidsevne. Det er mange utfordringer knyttet til dette,
utfordringer som vi må ha fullt fokus på i tiden framover.
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Årsregnskap 2013

2013 var et krevende år økonomisk. Flere store prosjekter ble igangsatt samtidig. I 2012 flyttet vi inn i
nye lokaler, som i seg selv har vært et stort løft. I 2013 startet vi opp drift av lager på Hunsfos og kafé i
Kulturhuset, begge deler store løft for A3 Ressurs.
Lageret på Hunsfos er på 1700 kvm, og meningen er at vi skal kunne tilby lager/logistikk-tjenester til
bedrifter. De største kundene er for tiden FNKY og NTC. For FNKY holder vi lager/utsendelse av varer fra
deres nettbutikk, fnky.no. FNKY er et firma i vekst og en spennende samarbeidspartner. For NTC holder vi
lager av deres komfortpakker som leveres til NSB. Det er samtidig viktig for oss å være tilstede på Hunsfos,
der det vil bli etablert mange arbeidsplasser i årene framover.
Kafé Smia ble startet opp 20. april 2013. Vi var forberedt på at kaféen ville bli en utfordring økonomisk,
og har kalkulert med å måtte bruke tid for å få dette prosjektet til å gå rundt. Det jobbes kontinuerlig med å
tilpasse driften for å få den bærekraftig.
At vi ut fra disse omstendigheter kom ut med kun et lite underskudd er vi fornøyd med.
A3 Ressurs jobber i en utfordrende bransje. På den ene siden har vi et samfunnsoppdrag med å ivareta
personer som står utenfor arbeidslivet og hjelpe flest mulig tilbake til arbeidslivet. I dette arbeidet har vi
et utstrakt samarbeid med andre bedrifter, som tar et samfunnsansvar. På den andre siden skal vi skape
gode arenaer for arbeidstrening også internt og er avhengig av inntekter av den virksomheten vi driver. En
generell problemstilling er at vår virksomhet av noen blir oppfattet som konkurransevridende. Til dette er
å si at vi i størst mulig utstrekning forsøker å operere som underleverandør for andre bedrifter for å unngå
slike problemstillinger. I den grad vi opererer i et marked i konkurranse med lokale aktører, er det viktig
å fremheve at våre vilkår ikke er så rosenrøde som noen kanskje tror, men at vi tvert i mot står overfor
utfordringer som andre ”vanlige” bedrifter ikke gjør.
Sentral problemstilling i bedriftens økonomi er for tiden pensjonsordningen. Slik vi ser det er ikke dagens
ytelsesbaserte pensjon bærekraftig i det lange løp. Det vil være ønskelig å gå over til innskuddsbasert
pensjonsordning for nye ansatte.
De økonomiske rammene vi får tildelt fra Nav er også en vedvarende problemstilling for bedriften. A3
Ressurs er store på tiltaket Arbeid med bistand, og dette tiltaket må subsidieres betydelig med bedriftens
egne midler for å få det til å gå rundt. Samtidig er tiltaket så viktig for den jobben vi er satt til å gjøre at
vi av den grunn må beholde det. Det skal nå foretas en gjennomgang fra sentralt hold av rammene for de
forskjellige tiltakene. Vi håper at denne gjennomangen vil resultere i en bedring av rammebetingelsene for
dette tiltaket.
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www.a3ressurs.no

