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Daglig leder har ordet
Avvikling av tiltak
Arbeid med bistand og Studier med støtte ble avviklet i løpet av 2016. Disse tiltakene ble lagt ut
på anbud, og i likhet med resten av den tradisjonelle attføringsbransjen i Vest-Agder vant ikke
A3 Ressurs fram i anbudskonkurransen. Dette innebar at bedriften mistet 70 av sine 117 tiltaksplasser.
Vi inngikk en avtale om å være underleverandør til Vennesla asylmottak. På grunn av denne avtalen har vi sluppet å si opp folk. Selv om noen likevel har valgt å slutte, er det dog positivt at vi
har sluppet å gå til oppsigelser, noe mange av våre kollegabedrifter rundt om i landet har måttet
gjøre etter anbudskonkurransen.
Attføringsbransjen er for tiden i stor endring. Store nasjonale og til dels internasjonale aktører
har kommet inn på markedet. Det foregår en kommersialisering av bransjen. Uansett hva man
måtte mene om denne utviklingen, er A3 Ressurs innstilt på å være en aktør i dette markedet i
årene framover. Det er viktig for oss å kunne fortsette å være en lokal bidragsyter i Vennesla,
i forhold til de som i kortere eller lengre tid faller ut av arbeidsmarkedet. Vi ser imidlertid at
små lokale aktører vil ha begrensede muligheter til å hevde seg mot nasjonale og internasjonale
selskaper. Derfor jobbes det med å finne samarbeidskonstellasjoner i bransjen for å kunne møte
denne utviklingen.
For tiden sitter A3 Ressurs igjen med 20 plasser i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid og 27 plasser i
tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Sistnevnte tiltak skal fra 1/7-2017 omdannes til et
nytt tiltak, nemlig Arbeidsforberedende trening. Vi jobber med å forberede AFT-tiltaket og har
ambisjon om å levere et kvalitativt godt AFT-tiltak.
Investeringer i 2016
Vi har gjort et par store løft i 2016. Oppgradering av ventilasjonsanlegget og nytt tilbygg på
baksiden av hovedbygget er viktige investeringer som er gjort i løpet av året.

Ventilasjonsanlegg oppgradert
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Nytt tilbygg

Takk for god innsats!
Når 2016 er tilbakelagt, vil jeg benytte anledningen til å takke for et begivenhetsrikt år.
Takk for godt utført arbeid på alle plan!
Takk til dedikerte ansatte!
Takk til et kompetent styre!
Takk til ansatte i VTA og deltakere i de forskjellige tiltak!
Takk til Nav for godt samarbeid!
Takk til andre samarbeidspartnere, kunder og leverandører!
Vi ser fram til et spennende 2017!

Med hilsen

Reidar J. Hanssen
Daglig leder
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Styret for A3 Ressurs 2016
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Sekretær/
Saksbehandler:

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

Styret har holdt 6 møter i 2016 og behandlet 46 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 2016, i tillegg til enhver tid å følge
med på økonomien i selskapet, har vært strategiprosess, samt rigging av selskapet i forhold til ny
markedssituasjon.
Generalforsamling med Plan- og økonomiutvalget ble holdt 7. juni på Herredshuset.

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

Generalforsamling
Plan- og økonomiutvalget

Styret

Daglig leder
Adm/pers/mark/nestleder

Produksjonsavdeling

Attføringsavdeling

Káfe Smia

VTA

Lager
”Formannskap
et”
Butikk/kontor
”Formannskap
et”
Snekkerverkst.
ig
”Formannskap
Vaktmestertj.
et”
”Formannskap
et”
Mont./Renhold

APS

AB

”Formannskap
et” bistand avsluttet 31/10-2016
Arbeid med
Studier med støtte avsluttet 31/12-2016
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Jobbsenter/
formidling

SMS

Vår visjon er:
Vi skal gjøre oss selv overflødige
Våre verdier er:
Glede
– vi har medarbeidere som formidler humor og arbeidsglede.
Raus
– vi har medarbeidere som generøst deler sin kunnskap.
Empati
– vi har medarbeidere som ser den enkelte basert på likeverd og
respekt.
Integritet
– vi har medarbeidere med allsidig kompetanse som opptrer
profesjonelt.
Engasjement
– vi har medarbeidere som er engasjert og løsningsfokusert.
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Attføringsarbeidet i 2016

Situasjonen rundt tiltakene
2016 har vært et spesielt år for A3 Ressurs. Det var året da Arbeid med bistand ble avviklet og erstattet av et
anbud vi ikke vant. Studier med støtte ble også lagt ut på anbud, et anbud vi av forskjellige grunner valgte
ikke å gå inn på.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) skal omdannes til et nytt tiltak, som blir kalt Arbeidsforberedende trening (AFT). Vi jobber med forberedelser til å igangsette dette tiltaket, som etter planen skal
startes opp 1. juli 2017.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) fortsetter som før, selv om regjeringen ønsker å kommunalisere tiltaket,
dvs legge det direkte under kommunene. Denne saken er foreløpig lagt på is. Det skal dog kjøres noen
prøveprosjekter rundt i landet.
Equass
A3 Ressurs er Equass-sertifisert. Equass står for European Quality Assurance in Sosial Services, som er en
europeisk kvalitetsstandard, tilsvarende en ISO-sertifisering. Bedriften skal sertifiseres annet hvert år og skal
ha ny sertifisering høsten 2017. En ny Equass-standard er under utarbeidelse, nemlig Equass 2018. I 2017
kan vi velge om vi vil sertifiseres i henhold til den gamle standarden, eller gå for den nye. Vurdering av dette
må gjøres i tiden framover.
Brukerundersøkelser
Vi holder jevnlige brukerundersøkelser for å få tilbakemelding fra de som er i våre tiltak. Disse
undersøkelsene viser at de fleste som vi får inn i tiltak er godt fornøyd med måten de blir behandlet på og
den jobben som gjøres. Samarbeidet med arbeidsledere og jobbkonsulenter/veiledere karakteriseres som
godt, og de fleste tilbakemelder at tiden i tiltak hos A3 Ressurs gjør noe positivt med deres livskvalitet.
At vi får så gode tilbakemeldinger fra brukere av tiltak, er vi selvsagt fornøyd med. Samtidig tar vi med oss
de tilbakemeldinger som handler om forhold som kan forbedres, og jobber for å bli stadig bedre.
Om å nå sine mål
I handlingsplaner settes det opp mål for den enkelte. Og det holdes fokus på om målene blir nådd. Dette er
også et ledd i våre brukerundersøkelser, der brukerne blir bedt om å svare på i hvor stor grad de når sine mål.
Svarene tilsier at brukerne i stor grad når sine mål gjennom våre tiltak.
Klagebehandling
I henhold til Equass er det etablert et klagebehandlingssystem, der brukerne skal ha mulighet til å klage
dersom det er noe de ikke er fornøyd med. Brukerne blir informert om dette systemet når de kommer inn
i tiltaket. Det har i 2016 vært tre saker som vi definerer som klager. Det har vært dialog med Nav rundt
sakene, som behandles etter fastsatte prosedyrer.
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Informasjonshefte
Det er laget et informasjonshefte for alle tiltakene, som jobbsøkere får utdelt når de blir innskrevet i tiltak.
Dette heftet inneholder informasjon om rettigheter og plikter, om forskjellige sider ved prosessen de skal inn
i, om mulige hjelpeinstanser det går an å spille på, samt informasjon om A3 Ressurs.
Resultater i 2016
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. I 2016 har 24 personer vært
inne i tiltaket. 4 personer ble søkt inn og 4 personer har blitt skrevet ut av tiltaket. 1 gikk til jobb, 1 valgte å
pensjonere seg og 2 sluttet av helsemessige årsaker.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet handler om kartlegging, arbeidstrening og motivasjon for videre
løp. Vi har 27 plasser i dette tiltaket.
26 personer ble skrevet ut av tiltaket i 2016. Av de som har blitt skrevet ut, har 2 gått til jobb, 1 til
egenfiansiert utdanning og 3 til andre arbeidsmarkedstiltak. Av de resterende søkte 13 stk om uførepensjon.
Resten var sammensatte årsaker; flyttet, sykdom, rusbehandlling, møtte ikke. Det høye tallet som har søkt
uførepensjon er ikke et positivt tall i statistikkmessig sammenheng og i forhold til kravene fra Nav, men det
må påpekes at man faktisk gjør en viktig jobb for Nav i disse sakene, der det er påkrevd med en skikkelig
utredning i forhold til restarbeidsevne.
Arbeid med bistand (58 plasser). Dette tiltaket ble avsluttet 31/10-2016. Da var 24 personer i et aktivt løp,
og disse ble søkt over til ny tiltaksarrangør. Resten ble avsluttet. Av de 51 personer som ble avsluttet i løpet
av året, har 11 personer gått til jobb. 14 personer har søkt uførepensjon. Resten har blitt skrevet ut grunnet
sykdom, medisinsk/sosial rehabilitering, rusproblematikk eller ikke klar for arbeid, feil innsøkt.
Studier med støtte (12 plasser) er rettet mot studenter med fra moderate til alvorlig psykiske lidelser, som
får bistand til å gjennomføre studiene. Tiltaket ble avsluttet 31. desember 2016.
Tilbakemeldinger fra studentene har vært gode, og det viser seg at de som kommer inn i tiltaket får den hjelp
og veiledning de trenger.
I 2016 har 7 studenter blitt skrevet ut av tiltaket, enten fordi de var ferdig med studiene, eller fordi de ikke
trengte denne bistand lenger. Av disse 7 var 2 studenter klare for jobb eller hadde fått jobb. 3 fortsatte
studiene på egen hånd og egenfinansiert. 1 student som hadde studiet finansiert av Nav, valgte også å
fortsette studiet på egen hånd. 1 student søkte om permisjon grunnet fødsel.
Det man kan lese ut av disse resultatene, er at studentene har fått bistand i en fase de har trengt det. At de har
valgt å fortsette studier på egen hånd, er et positivt resultat.
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Årsregnskap 2016/utsikter framover
Vi er godt fornøyd med det økonomiske resultatet for 2016. I det følgende kommenteres noen forhold som
har betydning for bedriftens økonomiske situasjon.
Bemanning
Etter anbudsrundene mistet vi 70 tiltaksplasser og 6 stillinger. I og med avtale om å bistå i drift av
asylmottak har vi sluppet å si opp folk. Flere har imidlertid valgt å slutte, og fra å ha ligget på et antall av ca
20 ansatte er vi nå nede i ca 15.
Pensjon
A3 Ressurs har gått over fra ytelsesbasert pensjon til innskuddsbasert. Selv om vi har gjort dette grepet,
og selv om antall ansatte har gått ned, vil vi likevel bli stående med en betydelig regning fra den gamle
ordningen, som vil følge oss i mange år framover.
Investeringer
Det gjøres for tiden store investeringer i A3 Ressurs. Oppgradering av ventilasjonsanlegget og utbygg på
baksiden av bygget er de største enkeltposter i 2016. Det er viktige løft som blir tatt, som bidrar til å ruste
oss for fremtiden. Imidlertid ligger det en balansegang mellom det å satse offensivt, mot det å beholde en
forsvarlig likviditet og ha regnskaper som går i pluss.
Produksjonsvirksomhet
Produksjonsvirksomheten har to siktemål; den ene er at den skal ha et attføringsfaglig siktemål, den andre
er at den skal gi en inntjening til bedriften. Som organisasjonskartet viser har A3 Ressurs et bredt spekter av
produksjonsaktiviteter. Det betyr at vi kan tilby forskjellige typer praksis og arbeidstrening. I det nye tiltaket
Arbeidsforberedende trening, som avløser tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, vil fagopplæring bli
et viktig moment. A3 Ressurs har blitt godkjent som lærebedrift i flere fag og planlegger et godt samarbeid
med andre bedrifter for å få til en god fagopplæring. Det ligger en balansegang i å vurdere hvor bredt en skal
satse på produksjon. Det er nok lettere å få til en god inntjening dersom en ikke sprer seg for mye. Disse
vurderinger må gjøres kontinuerlig. Hvor mye produksjonsvirksomhet vi skal ha, må også vurderes opp mot
hvor mange personer vi til enhver tid skal gi et tilbud.
Utsikter framover
Bedriften står igjen med 20 plasser i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid og 27 plasser i tiltaket Arbeidspraksis
i skjermet virksomhet. Disse tiltakene er de siste som er igjen innenfor skjermet sektor, som vil si at de er
fritatt for anbudsutsetting. Andre typer oppdrag vil måtte komme som anbud. Det blir viktig å rigge oss for
det nye anbudsregimet, noe som blir en viktig oppgave å jobbe med for styret og ledelsen i A3 Ressurs.
Nye regler for hva denne type aksjeselskap får lov å holde på med, reiser flere spørsmål, som tilsier at vi må
vurdere både drift og organisering i tiden framover.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

www.a3ressurs.no

