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Med hilsen 

Reidar J. Hanssen
Daglig leder

Daglig leder har ordet

Krevende økonomisk situasjon
2018 har i likhet med 2017 vært et krevende år økonomisk sett. Dette handler om en kombinasjon av fakto-
rer, som er kommentert i forbindelse med regnskapene, på side 14. Det jobbes planmessig og målrettet for å 
komme på pluss-siden igjen. 

En bransje i endring
Den tradisjonelle attføringsbransjen er i sterk endring:
1. Anbudsutsetting: Resultat av anbudsutsettingen som har skjedd de siste årene, er at store nasjonale og til 

dels internasjonale selskaper har kommet inn på banen. For små lokale aktører er det vanskelig å hevde 
seg i dette markedet.

2. Nav overtar i større grad selv oppgaver som attføringsbransjen har utført i mange år.
3. Frivillige organisasjoner skal løftes opp og fram. Det ligger i den offisielle politikken og er en utvikling 

som også vi heier på. Imidlertid mener vi det vil være behov for klargjøring og grenseoppganger i for-
hold til hvem som skal gjøre hva, både lokalt og nasjonalt.

Selv om tidene er krevende og den tradisjonelle attføringsbransjen er under press, ser vi likevel at bedriftene 
i arbeidsgiverorganisasjonene Arbeid og Inkludering og ASVL evner å fornye seg. (A3 Ressurs er medlem i 
ASVL). Både vi og våre kollegabedrifter jobber planmessig og fremtidsrettet for å tilpasse oss nye tider.

Takk for god innsats!

Jeg vil nok en gang 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 2019!
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Styret for A3 Ressurs 2018  

Styreleder: Nina Schei Ledang
Nestleder: Torgeir Haugaa
Styremedlem: Daniel Bakken
Styremedlem: Liv Tone Drivenes Larsen
Styremedlem: Øistein Rosen, ansattes representant
Vararepresentant:   Geir Wehus
Vararepresentant:   Mette Flottorp, ansattes representant
Sekretær/
Saksbehandler:   Reidar J. Hanssen, daglig leder

Styret har holdt 5 møter i 2018 og behandlet 34 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 2018, har vært strategi rundt hvordan 
vi skal tilpasse bedriften til det nye attføringsmarkedet, samt oppfølging av den økonomiske 
situasjonen, som for tiden er krevende. Disse to sakene henger jo også sammen.

Generalforsamling med Plan- og økonomiutvalget ble holdt 12. juni på Herredshuset.

                             
    Fra venstre: Øistein Rosen, Nina Schei Ledang, Liv Tone Drivenes Larsen, Torgeir Haugaa 
                        og Daniel Bakken
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- 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
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Produksjonsavdeling Attføringsavdeling

Daglig leder
Adm/pers/marked/nestleder

   Styret

   Generalforsamling
   Plan- og økonomiutvalget

  Kafé Smia

  Butikk Sans

   Lager Hunsfos

   Snekkerverksted

   Vaktmestertj.

    Monteringsavd.

     Varig tilrettelagt 
              arbeid

    Arbeidsforberedende  
              trening

Andre attføringsfaglige 
              oppdrag

   A3 Ressurs Vennesla AS
   Heleid av Vennesla kommune

Kantine/renhold
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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.

Vår visjon er:

Vi skal gjøre oss selv overflødige
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Julemarkedet i Vennesla  

A3 Ressurs deltok i likhet med mange andre aktører på julemarkedet i Vennesla. Smia hadde lange åpnings-
tider og godt besøk. I julegada deltok Sans med en bod, også denne godt besøkt. De som står bak julemarke-
det, har gjort en formidabel jobb. Også alle deltakere, kulturskolen, de som hadde boder osv har lagt ned et 
betydelig arbeid. Dette gjelder også for A3 Ressurs sin del, og det gjelder både Smia og Sans. Før neste års 
julemarked må vi se hvordan vi skal bruke erfaringene fra årets deltakelse til å lage opplegg for neste år.

På bildet ser vi boden til Sans, der Christin E. Prosgaard og Tom Jarle Bäckstrøm er ”på vakt”. 

Forsidebildet er også fra julemarkedet og viser ”julekula”, som sto nederst i julegada.



12

Attføringsarbeidet i 2018

Situasjonen rundt tiltakene:
Arbeidsforberedende trening (AFT) har vært gjennomført i 2018 med 27 godkjente plasser. Tiltaket var nytt 
i 2017 og avløste da tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS).

Varig tilrettelagt arbeid (VTA): Vi startet året med 21 godkjente plasser. Det ble en økning av plasser 
gjennom året, sist i begynnelsen av 2019. Etter den siste økningen står vi med 29 godkjente plasser. Det 
jobbes for tiden med å fylle opp de sist godkjente plassene. 

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 gjennomførte en ny sertifisering høsten 2017. En ny Equass-standard er under innføring, og ved neste 
sertifisering i 2019 skal vi sertifiseres i henhold til den nye Equass-standarden.

GDPR
Den nye personopplysningsloven, som trådte i kraft i 2018 og som har vært mye omtalt i media, innbefatter 
for vår del at det har blitt laget ny databehandleravtale med Nav. Loven handler om hvordan man behandler 
personopplysninger av forskjellig slag.

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 2018 ikke vært saker som vi har definert som klagesaker. I de tilfeller slike saker oppstår, 
er det dialog med Nav rundt sakene, som behandles etter fastsatte prosedyrer. 



13

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. 

Resultater i 2018

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 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. Ved inngangen til året var det 
22 personer i tiltaket, og ved utgangen av året var det 27 personer i tiltaket. 11 personer ble skrevet inn, 6 
personer gikk ut. Av disse 6 gikk 1 til Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO). 2 sluttet på grunn 
av sykdom/medisinsk behandling og 3 av andre årsaker. Det går an å søke om 6 måneders permisjon fra 
VTA for å prøve seg i ordinær jobb. 1 person var i slik permisjon ved årsskiftet. 1 har vært i slik permisjon 
og kommet tilbake.  

Arbeidsforberedende trening (AFT)
27 plasser.
Det har vært en gjennomstrømning på 33 personer i tiltaket gjennom året. 35 har begynt og 33 har sluttet. 
Ved slutten av året sto det 29 personer på lista og 8 personer ventet på oppstart.

Av de 33 som har sluttet har 11 gått til jobb i en eller annen form og 4 til utdanning. 8 har gått ut i aktive 
tiltak i form av medisinsk behandling eller andre tiltak. 3 har avsluttet på grunn av sykdom og 7 har søkt 
varig uførepensjon.

Disse tallene viser oppsummert at 45 % har gått til arbeid eller utdanning og 55 % til andre utfall enn arbeid 
eller utdanning. Målet er at 50 % skal gå til arbeid eller utdanning. Det innebærer at vi lå under målet om 50 
%, men samtidig over gjennomsnittet i Vest-Agder, som lå på noe over 41 %.

Vi har en klar målsetting om å klare målet på 50 %. Samtidig avhenger dette mye av hvem som søkes inn i 
tiltaket. Ut fra en totalvurdering av tiltaket i 2018 må vi si oss fornøyd med det oppnådde resultat.
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Årsregnskap 2018/utsikter fremover

Økonomiske utfordringer

Også 2018 ble et krevende år økonomisk for A3 Ressurs. Vi gikk på et underskudd på kr. 291 414. Årsakene 
til underskuddet er flere:
• Den generelle situasjonen etter at bedriften mistet mer enn halvdelen av sine tiltaksplasser (70 av 117) i 

2016. I etterkant av anbudsprosessen det året, der vi ikke vant anbud, har situasjonen for bedriften i stor 
grad vært preget av å måtte finne sin identitet på nytt. Omlegging av AS-strukturen, som ble gjennomført 
i 2017, har vært en del av denne prosessen.

• Pensjonsryggsekk: A3 Ressurs har inntil for få år siden hatt samme pensjonsordning som Vennesla 
kommune, nemlig ytelsesbasert pensjon i KLP. Denne ordningen gikk man for få år siden bort fra, og 
over til innskuddsbasert pensjon i samme selskap. Bare noen få ble igjen i den gamle ordningen, blant 
annet ut fra alder. Problemet er at bedriften vil måtte betale inn til denne ordningen i ”all fremtid”. 
Vi må i mange år framover regne med en kostnad på fra en halv til en million i året på den gamle 
pensjonsordningen. Når bedriften har blitt kraftig nedskalert, og gått fra en omsetning på ca kr. 25 mill 
til en omsetning på ca kr. 15 mill, blir dette en tung bør å bære. NOU 2016:12 Ideell opprydding/Statlig 
dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader omhandler samme problematikk knyttet 
til ideelle organisasjoner. A3 Ressurs har jobbet for at Vekst-bedrifter (medlemsbedrifter i ASVL) skulle 
komme inn under samme ordning, men uten å lykkes.

• Satsing på produksjon: For å kunne gi et godt tilbud til de ansatte i Varig tilrettelagt arbeid 
og arbeidssøkerne i Arbeidsforberedende trening, har man valgt å satse på varierte og gode 
produksjonsområder, relatert til arbeidsmarkedet rundt oss. Ikke minst har investering i nytt lager på 
Hunsøya vært en stor satsing. Her skal vi tilby lager- og logistikk-tjenester til bedrifter. I den fasen vi 
er nå, jobbes det med å få inn nye kunder, noe som er nødvendig for å kunne forsvare investeringer og 
utgifter knyttet til det nye lageret.  

Det har gjennom året vært jobbet mye med å få opp inntekter og ned kostnader. Dette arbeidet vil fortsette 
med uforminsket styrke, spesielt med tanke på å få opp inntektene. 

Nye VTA-plasser

A3 Ressurs gikk inn i 2018 med 21 tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid. Gjennom året har vi fått flere 
nye plasser i tiltaket, sist i begynnelsen av 2019, slik at vi nå er oppe i 29 plasser. Varig tilrettelagt arbeid er 
et spleiselag mellom stat og kommune med en fordeling på 80/20. De nye plassene vi har fått gjennom det 
siste året, har blitt gjennomført ved at noen midler som Vennesla kommune har bidratt med til A3 Ressurs 
i henhold til gamle avtaler, har blitt omdisponert til å dekke kommunens andel av nye VTA-plasser. På den 
måten har de nye VTA-plassene blitt etablert uten at kommunen har måttet trå til med friske midler. Det 
innebærer at A3 Ressurs ikke har fått full uttelling økonomisk av nye VTA-plasser, men har likevel vært en 
løsning som har bidratt til at det faktisk har blitt opprettet nye VTA-plasser i Vennesla, noe som dekker et 
viktig behov i kommunen. 
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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 nytt 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. 

Omdannelsen av selskapsstrukturen skjedde med virkning fra 1. oktober 2017. Det går derfor ikke an å 
sammenligne tallene for selskapene for 2017 og 2018.

Utsikter fremover

Det blir av avgjørende betydning at vi nå greier å snu underskudd til overskudd. Det jobbes planmessig og 
langsiktig for å lykkes med det.
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Revisjonsberetninger
for

A3 Ressurs Vennesla AS
A3 Ressurs Holding AS
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