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Daglig leder har ordet

Krevende økonomisk situasjon
A3 Ressurs er fremdeles i en krevende økonomisk situasjon. Sentralt i denne problematikken er kostnader 
knyttet til den gamle ytelsesbaserte pensjonsordningen. Her ligger en kostnad på ca kr. 1 mill i året, som 
kommer på toppen av de ordinære kostnader ved driften. Med et budsjett på ca kr. 16 mill sier det seg selv at 
dette er en  betydelig utfordring. 

Prosess omkring en mulig fusjon
Det har over tid pågått en prosess med Varodd omkring en mulig fusjon. Bakgrunnen for denne saken er at 
Vennesla kommune som deleier i Varodd og ene-eier av A3 Ressurs har ønsket å se disse to bedriftene i sam-
menheng. Samtidig har attføringsmarkedet utviklet seg på en måte som tilsier at det vil være en fordel for en 
bedrift som A3 Ressurs å være en del av en større sammenheng. Det er ikke tilfeldig at slike sammenslutnin-
ger har blitt mer og mer vanlig. Ofte er det eierne som initierer slike løsninger.

Gode produksjonsarenaer
Organisasjonskartet viser de forskjellige produksjonsavdelinger. Snekkerverksted, vaktmester/utegruppe, 
lager/logistikk, butikken Sans, kaféen Smia, monteringsavdeling og kantine/renhold er alle gode arenaer 
for arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid. Med mulighet til å jobbe med fagbrev og kompetansebevis er 
produksjonsområdene gode attføringsfaglige arenaer, relatert til arbeidsmarkedet rundt oss.

A3 Ressurs 25 år i 2020
A3 Ressurs ble stiftet i 1995 og het den gang Vennesla Snekkerverksted AS. 
Det har vært 25 år med en rivende utvikling og opp- og nedturer. Krevende år 
har det vært noen ganger, men i det store og hele har det vært et eventyr å være 
med på. Noen av våre dyktige ansatte har vært med i mange år og bidratt til å 
løfte bedriften til det den har blitt, en viktig aktør i attføringsbransjen i Agder. 
Mange er de som gjennom alle disse årene har blitt hjulpet til jobb eller fått
viktige avklaringer rundt veien videre for den enkelte. A3 Ressurs er en viktig
samfunnsaktør i Vennesla. Planen er å lage en markering av jubiléet til høsten.
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Med hilsen 

Reidar J. Hanssen
Daglig leder

Helse, miljø og sikkerhet
Det jobbes planmessig med HMS. Et godt arbeidsmilø er grunnleggende viktig. At man kan jobbe i trygge 
omgivelser med god trivsel. I produksjonen jobbes det med maskiner og utstyr som kan forårsake skade. Det 
pågår en kontinuerlig prosess for å forebygge at nettopp det skal skje. Vi oppfatter at trivselen i bedriften er 
god, og vi samarbeider med bedriftshelsetjenesten når det er behov for det.

Et godt omdømme
A3 Ressurs har en sterk plass og et godt omdømme i Vennesla. Vi har lagt vekt på å profilere oss som en 
aktør i lokalsamfunnet. Det er Vennesla’s innbyggere vi skal yte tjenester gjennom våre arbeidsmarkedstil-
tak. Som en aktør i Vennesla har vi lagt vekt på å være tilstede på sentrale steder, i sentrum ved kafé Smia i 
Kulturhuset, i Hunsfos Næringspark ved en betydelig lager/logistikk-virksomhet og et kontor i kontorfelles-
skapet og med hovedbase på Kvarstein langs busstraséen og med nærhet til Kristiansand. Når vi skal hjelpe 
folk ut i jobb, opererer vi i et arbeidsmarked som dekker hele regionen. Dersom A3 Ressurs blir en del av en 
større organisasjon med base i Kristiansand, ligger det som en viktig forutsetning at bedriften skal bestå som 
en lokal aktør i Vennesla.

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 2020!
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Styret for A3 Ressurs 2019  

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 2019 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. Av viktige saker som styret har jobbet med i 2019, har vært strategi rundt 
hvordan bedriften skal rigges i fremtiden. Skal vi fortsette å stå på egne bein, eller skal vi søke 
sammenslutning med andre bedrifter i bransjen? Ikke minst har styret jobbet med den økonomiske 
situasjonen, som fremdeles er krevende.
Generalforsamling med Plan- og økonomiutvalget ble holdt 11. juni på Herredshuset.

                             
    Fra venstre: Øistein Rosen, Nina Schei Ledang, Liv Tone Drivenes Larsen, Torgeir Haugaa 
og Daniel Bakken. Ved årsskiftet 2019-2020 gikk Nina Schei Ledang av som styreleder, siden hun ble 
leder i Kontrollutvalget i Vennesla. Oddvar Omdal kom da inn som styreleder. 
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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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Trefelling langs elva

A3 Ressurs har fått i oppdrag av Vennesla kommune å felle trær og rydde opp langs elva mellom rundkjø-
ringene i sentrum. Dette gjøres for å åpne opp utsikten mot elva. Jobben er krevende, langs vei og i bratt 
terreng. Flere sertifikater måtte tas for å kunne jobbe langs veien. Arbeidet ble påbegynt i 2019 og fortsetter i 
2020. Selv om det er en krevende jobb, er det samtidig en givende jobb. Vi setter pris på å kunne være med å 
forskjønne området. Det vil bli en stor forbedring å få åpnet opp mot vannet.

Over: Dette er området som skal ryddes, mellom rund-
kjøringen ved broa, ned mot den andre rundkjøringen. 
Noen utvalgte trær skal imidlertid stå igjen.

Til venstre: Svein Ivedal og Asbjørn G. Johannessen er 
ledere for prosjektet. Her er Svein Ivedal i aksjon med 
motorsaga.

Under: Alle greiner hugges opp til flis.
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Over: Faksimile fra Vennesla Tidende

Til høyre og under: Traktor er et nød-
vendig arbeidsverktøy i denne jobben. 
Hvert tre må felles og trekkes opp med 
vinsjen på traktoren. Noen stokker er 
ganske kraftige. I og med at vi ikke kan 
stå med traktoren på veien, kan det bli 
langt å vinsje trærne.
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Høstmarked på Kvarstein
6. september 2019 inviterte Sans til høstmarked på Kvarstein. Mye folk møtte opp, og arrangementet ble 
vellykket på alle måter. Vennesla veterankorps spilte, og Harley-klubben stilte opp med sine motorsykler og 
tilbød tur til de som ønsket/våget. På baksiden av bygget var det hesteridning og leker for barn. Utstillerne 
var fornøyd med salget. At været ble bra betydde selvfølgelig mye. Kanskje må dette arrangementet bli en 
årviss foretéelse?
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Attføringsarbeidet i 2019

Situasjonen rundt tiltakene:
Arbeidsforberedende trening (AFT) har vært gjennomført i 2019 med 27 godkjente plasser. 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA): Vi startet året med 25 godkjente plasser. Det ble en økning av plasser 
gjennom året, slik at vi mot slutten av året sto med 30 godkjente plasser. 

Equass
A3 Ressurs er Equass-sertifisert. Equass står for European Quality Assurance in Sosial Services, som er 
en europeisk kvalitetsstandard, tilsvarende en ISO-sertifisering. I 2018 kom en ny Equass-sertifisering, 
som bedriften ble sertifisert i henhold til i begynnelsen av 2020. Equass bidrar til å sette fokus på kvalitet i 
attføringsarbeidet.

GDPR
Den nye personopplysningsloven, som trådte i kraft i 2018 og som har vært mye omtalt i media, innbefatter 
for vår del at det ble laget ny databehandleravtale med Nav. Denne ble fornyet i 2019. Det stilles strenge 
krav til behandling av personopplysninger, noe personopplysningsloven og databehandleravtalen med Nav 
legger føringer for.

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 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 2019 vært tre saker vi har definert som klagesaker. I de tilfeller slike saker oppstår, er det 
dialog med Nav rundt sakene, som behandles etter fastsatte prosedyrer. 

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. 
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Resultater i 2019

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tilbud til personer med uføretrygd. 30 plasser i tiltaket.
Det var 27 personer i tiltaket i begynnelsen av året og 31 personer i slutten av året. 13 har begynt og 9 har 
sluttet.
I halvårlige samtaler med arbeidstakerne holder man hele tiden fokus på å kunne gå videre mot ordinært 
arbeidsliv. Det gis mulighet til å kunne ta ut permisjon for å prøve seg i ordinært arbeidsliv. To har benyttet 
seg av dette i 2019. Selv om disse forsøkene ikke alltid gir et positivt resultat, mener vi at det er positivt at 
noen vil prøve seg. En person har gått over til en stilling i ordinært arbeidsliv. 
Av de som har sluttet, har tre personer sluttet fordi helsen ble for dårlig. En har gått til alderspensjon. En 
flyttet ut av kommunen.
Varig tilrettelagt arbeid handler i stor grad om livskvalitet. Ved å ha denne jobben å gå til får man et sosialt 
fellesskap, får brukt sin restarbeidsevne og får en bedre hverdag. Selvfølgelig betyr det økonomiske også 
noe, ved den bonuslønn som utbetales. Vi ser at Varig tilrettelagt arbeid i A3 Ressurs betyr mye for de som 
jobber her, og vi tror at dette tiltaket også bidrar til at helseapparatet og kommunale tjenester blir mindre 
belastet enn de ellers ville blitt. Ved at mor eller far går på jobb, i stedet for å sitte hjemme, vil også Varig 
tilrettelagt arbeid kunne bidra til å bryte den onde sirkelen som heter utenforskap.

Arbeidsforberedende trening (AFT). 27 plasser i tiltaket.
22 personer har gått gjennom tiltaket i løpet av året, mot 33 året før. Det innebærer at gjennomsnittstiden i 
tiltaket har vært betydelig lenger i 2019 enn i 2018. 

Av de 22 personer som har blitt skrevet ut av tiltaket, har 7 gått til arbeid og 2 til utdanning. Målet er at 50% 
skal gå til arbeid og utdanning. Vårt resultat er 41 %, mot 45 % året før. Så lenge vi ikke når resultatmålene, 
er vi ikke fornøyd. Et viktig spørsmål er hvor lang tid en skal bruke i tiltaket. Normal tid er inntil ett år, men 
det kan i noen tilfeller forlenges ut over ett år. Noen ganger lykkes det ved å bruke mer tid, men ikke alltid. 

8 personer har gått over i et behandlingsopplegg. 4 har avsluttet på grunn av sykdom.
Kun 1 person er registrert til å ha søkt uførepensjon. Dette tallet er nok høyere, men vi har ikke alltid 
kontroll med status på en uføresak når personen skrives ut fra tiltaket. 

Selv om resultatet ved utskrift fra tiltaket i henhold til statistikken ikke er positivt, så ser vi at den enkelte 
ofte har tatt store steg, slik at utbyttet av tiltaket har vært betydelig, selv om det ikke vises i statistikken. 
Vi bidrar på denne måten til at vår visjon «vi skal gjøre oss selv overflødig» faktisk kan bli en realitet. At 
mennesker blir friskere, får en mulighet til å ta styring i eget liv og gjøre valg som er bra for seg selv, er 
positivt for dem det gjelder, samt positivt sett i ett samfunnsøkonomisk perspektiv. 
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Årsregnskap 2019/utsikter fremover

Økonomiske utfordringer

Også 2019 ble et krevende år økonomisk for A3 Ressurs. Vi gikk på et underskudd på kr. 136 630. Selv 
om det er en bedring fra året før, så understreker det like fullt den krevende økonomiske situasjonen 
bedriften står i. Sentralt i denne problematikken er den mye omtalte ”pensjonsryggsekken”. Å finne løsning 
på denne situasjonen er svært viktig. I 2019 hadde A3 Ressurs totalt inkl arbeidsgiveravgift kr. 1,4 mill 
i pensjonskostnader. Derav er i overkant kr. 1 mill knyttet til den gamle ytelsesbaserte ordningen. Med 
1,9 stilling aktive i den ordningen er det et skyhøyt beløp, og med et totalbudsjett på ca kr. 16 mill er 
dette en betydelig og alt for stor del av budsjettet. Grunnen til at denne ordningen er så kostbar, er for det 
første at ytelsesbasert pensjon i KLP i seg selv er dyr og dernest at vi er del av en lukket ordning med høy 
gjennomsnittsalder og uten tilsig av nye medlemmer. Signalene er at den vil bli dyrere etter hvert.

Saken kan sammenfattes slik: A3 Ressurs har inntil for få år siden hatt samme pensjonsordning som 
Vennesla kommune, nemlig ytelsesbasert pensjon i KLP. Rammebetingelsene for attføringsbransjen har blitt 
endret på en måte som gjorde det umulig å holde seg med en ytelsesbasert pensjonsordning. Derfor valgt 
man å lukke denne ordningen og gå over til innskuddsbasert pensjon i samme selskap. Bare noen få ble, 
ut fra visse kriterier, igjen i den gamle ordningen. Problemet er at bedriften vil måtte betale inn til denne 
ordningen i ”all fremtid”. 

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.

Det jobbes på alle måter med å dekke inn disse kostnadene, både ved å redusere utgifter og ved å øke 
inntekter. Men det er uten tvil en tung bør å bære, på grensen av hva vi kan greie.

Nye VTA-plasser

Som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken har det de siste årene blitt opprettet et betydelig antall 
nye plasser i Varig tilrettelagt arbeid. A3 Ressurs har også fått tildelt nye VTA-plasser. I den kommunale 
budsjettbehandlingen høsten 2019 ble det satt av midler til kommunal egenandel for 5 nye VTA-plasser, dvs 
kr. 200 000. Dette innebar at dersom det kom til å bli opprettet nye VTA-plasser i 2020, ville A3 Ressurs 
kunne ta i mot dem. Signalene i begynnelsen av 2020 er imidlertid at det ikke kommer til å bli opprettet nye 
VTA-plasser dette året.
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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. 

Utsikter fremover

Med den betydelige pensjonsutgiften vil det være vanskelig å få budsjettene til å gå opp. A3 Ressurs 
kan imidlertid ikke fortsette å gå med underskudd. 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

A3 Ressurs Utvikling AS
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www.a3ressurs.no


