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1 Innledning
1.1 Om rapporten
Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens
bestemmelser om selskapskontroll §§ 77 nr. 5 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg
§§ 13 og 14.
Kontrollutvalget er i kommuneloven § 77 nr. 5 gitt oppgaven med å ”påse at det føres
kontroll med kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.”
Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune vedtok i møte 15. juni 2010, sak 19/10, å
gjennomføre selskapskapskontroll ved Asvo Nøtterøy AS. Vestfold Interkommunale
kontrollutvalgssekretariat ble på vegne av kontrollutvalget bedt om å utføre
selskapskontroll i form av eierskapskontroll.

1.2 Formål
Formålet med selskapskontroll fremgår av forskrift om kontrollutvalg § 14
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere
om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper
gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.
Eierskapskontroll innebærer kontroll med at virksomheten drives i tråd med gjeldende
virksomhetslov, egne vedtekter og formål for etablering. Aktuelle problemstillinger er:
•
•
•
•
•
•
•

Drives virksomheten i henhold til formål, lover og regler?
Er det utarbeidet rutiner for rapportering til eier?
Utøver generalforsamlingen sin myndighet i tråd med lover og regler?
Sørger styret for forsvarlig forvaltning av selskapet?
Foreligger det eiermelding/eierstrategi?
Drives selskapet i tråd med intensjonene og innenfor rammene av aktuelle
kommunestyrevedtak?
Har selskapet en økonomisk forsvarlig drift?

1.3 Avgrensing
Vedtak om selskapskontroll av ASVO Nøtterøy AS gjelder eierskapskontroll, ikke
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen er gjennomført for årene 2008/2009.
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Kontrollen er gjennomført for Nøtterøy kommune. Rapporten bygger på følgende
grunnlag:
• Møte med administrativ ledelse ved ASVO Nøtterøy AS
• Spørsmålsskjema til styret og generalforsamling
• Vedtekter for Asvo Nøtterøy AS
• Lov om aksjeselskaper
• Aktuelle kommunestyrevedtak i Nøtterøy kommune
• Regnskap for 2009
• Sentrale selskapsdokumenter
I tillegg er det benyttet åpne kilder som Brønnøysundregistrene, www.purehelp.no,
www.proff.no og www.styrevervregisteret.no.
Vi vil rette en takk til ledelsen ved ASVO Nøtterøy AS som velvillig har delt
informasjon og svart på våre spørsmål.

1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer
Kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften
Plikten til å utføre selskapskontroll er hjemlet i kommunelovens § 77 nr.5. jf.
Kontrollutvalgsforskriften § 13 første ledd. Kommuneloven § 80 hjemler innsynsrett
for bl.a. kontrollutvalget i heleide interkommunale selskaper og aksjeselskaper. I
paragrafens siste ledd fremholdes det at kontrollutvalget og kommunens eller
fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets
generalforsamling.
Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven)
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverst myndighet i selskapet
jf. § 5-1. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter
utgangen av hvert regnskapsår, og skal behandle årsregnskap, årsberetning,
fastsettelse av utbytte og eventuelt andre saker som etter lov eller vedtekter er tillagt
generalforsamlingen, jf. § 5-5. Aksjeloven §§ 6-12 og 6-13 regulerer styrets
oppgaver. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette
planer og budsjetter, holde seg orientert om selskapets økonomi og påse at
virksomheten, regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende
kontroll. Styret fører tilsyn med daglig leder og virksomheten for øvrig.
Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.
Formålet med denne forskriften er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å få eller
beholde arbeid ved å fastsette hvordan ulike arbeidsrettede tiltak eller andre tjenester
skal være utformet. Den stiller og konkrete krav til virksomhetens organisering og
selskapsform.
KS Eierforum: Anbefalinger for eierskap, selskapsledelse og kontroll av
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak
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KS eierforum er et kompetansenettverk for offentlig utøvelse av eierskap i kommunal
sektor. Forumet har utarbeidet et hefte med anbefalinger vedrørende kommunalt
eierskap. Disse oppdateres regelmessig og tar for seg områder knyttet til eierskap
som ligger i en gråsone mellom lovreguleringer og etablert praksis.
Selskapets vedtekter
Vedtektene er vedlagt rapporten. Vedlegg 1.
Verdidokument
Selskapet har et verdidokument som gjelder for alle ansatte. Vedlegg 3.

2 Selskapet
2.1 Kort om selskapet - historie
ASVO Nøtterøy AS er organisert som et aksjeselskap 100% eiet av Nøtterøy
kommune. Selskapet ble vedtatt opprettet i 1990, kommunestyresak nr. 13/1990, og
formelt stiftet 2. november 1990.
Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet bygger på en innstilling fra ”Plankomiteen
for Oserød aldershjem” datert 18. mai 1989. Plankomiteens oppdrag var å vurdere
forslag til bruk av nevnte bygg, Oserød aldershjem. Det ble enstemmig innstilt på å
etablere et verksted for psykisk utviklingshemmede som aksjeselskap, med
kommunen som eneaksjonær.
Selskapet ble flyttet fra Oserød til Skjerve høsten 2003. ASVO Nøtterøy AS holder i
dag til i selveiede lokaler på Skjerve, Kirkeveien 275 på Nøtterøy.

2.2 Virksomheten
ASVO Nøtterøy AS er en Vekst-bedrift, det vil si en bedrift som arbeider med
tilrettelegging av arbeidsplasser for mennesker som har spesielt behov for dette i
kortere eller lengre tid .
Selskapets formål fremgår av vedtektene § 3 og lyder:
”Selskapets formål er produksjon og salg av varer og tjenester, inkludert
attføringstjenester og opplæring, for å skape grunnlag for arbeid til yrkeshemmede.”
I følge årsberetningen for 2009 er bedriftens hovedprodukt å gi en meningsfull og
utviklende arbeidshverdag for den enkelte arbeidstaker og arbeidssøker.
ASVO Nøtterøy AS tilbyr arbeidstakere følgende:
•

Praksisplasser
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•

Avklaring, tiltak for kartlegging eller utprøving av arbeidsevne (inntil 12
uker).

•

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbys personer som har behov for arbeid i en
skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.
VTA tilbys personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget
uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.

•

Arbeid med bistand (AB), er hensiktsmessig og nødvendig bistand med
sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært
arbeidsliv. Målgruppen er personer med attføringsstønad.

•

Arbeid med bistand Scala (AB Scala) er hensiktsmessig og nødvendig
bistand med sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i
ordinært arbeidsliv. Målgruppen er sosialhjelpsmottakere.

•

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), tiltak for den som trenger å
styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Kan bare tilbys
personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, med særlig usikre
yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.

Selskapet samarbeider med NAV, Nøtterøy kommune og det offentlige
hjelpeapparatet for øvrig, i tillegg til bred kontakt med næringslivet på Nøtterøy,
Tjøme og i Tønsberg
ASVO Nøtterøy AS produserer en rekke varer og tjenester som ledd i sitt arbeid
knyttet til attføring. Dette er varer og tjenester som tilbys på lik linje med andre
leverandører i markedet. Den forretningsmessige virksomheten omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snekkerverksted
Industrisøm
Montering/pakking
Vedproduksjon
Trefelling
Vaktmestertjenester
Bud- og transporttjeneste
Kantinedrift
ASVO-frukt
Utsetting og service av renovasjonsbeholdere
Foredling av villsauull

2.3 Organisering – drift, styrende organer
ASVO Nøtterøy AS er organisert som aksjeselskap med Nøtterøy kommune som
eneste aksjonær. Aksjekapitalen er på kr 200.000,-.
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Pr. 31.12.2009 har selskapet 62 fast ansatte, hvorav 25 ordinært ansatte og 37 fast
ansatte arbeidstakere. I tillegg har bedriften ca 55 deltakere i tiltaksavdelingen som
får veiledningshjelp og arbeidspraksis i eller utenfor bedriften. Ingunn Rogstad er
daglig leder og har vært ansatt i stillingen siden 01.06.09. Daglig leder har det
daglige ansvaret for driften.
Av selskapets driftsinntekter utgjør tilskudd fra stat, kommune og andre ca 56 % for
2008 og 53 % for 2009. Resterende inntekter kommer fra vare- og tjenestesalg. I
følge daglig leder er målsettingen at driftsinntektene skal fordeles 50-50 mellom
tilskudd og salg.

2.3.1 Generalforsamling
Ordfører i Nøtterøy kommune, Roar Jonstang, er eiers representant i
generalforsamlingen ref. vedtak 17.10.2007 i FS 156/07. Varaordfører Bjørn Kåre
Sevik er valgt som varamedlem.
Selskapets vedtekter § 7 regulerer generalforsamlingen og hvilke saker den skal
behandle.
§ 7 Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den
fastsatte balanse. Selskapet skal ikke utbetale utbytte. Selskapets
overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den
fremtidige driften.
3. Valg av styre.
4. Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamling.
Generalforsamling er avholdt i tråd med vedtekter og lov. Protokollene viser at
generalforsamlingen har behandlet saker som er tillagt organet, og møtene siste tre
år er avhold slik:
• 17.04.2008 – Ordinær generalforsamling
• 02.04.2009 – Ordinær generalforsamling
• 25.03.2010 – Ordinær generalforsamling

2.3.2 Styre
Vedtektene for ASVO Nøtterøy AS fastslår i § 6:
”Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer og en vararepresentant, hvorav
ett medlem velges blant de ikke yrkeshemmede arbeidstagere. (…) I tillegg
har en representant for de yrkeshemmede arbeidstakere rett til å møte med
observatør til styret”
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Selskapet har vedtektsfestet ansattrepresentasjon i styret. Aksjeloven krever at det i
styrer hvor de ansatte har representasjon ”skal det fastsettes en styreinstruks som gir
nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling” (Aksjeloven § 6-23). Slik
instruks er utarbeidet i dokumentet ”Retningslinjer for styrearbeidet i ASVO Nøtterøy
AS”. Dokumentet redegjør generelt for styrets oppgaver og ansvar i tillegg til en
detaljert oversikt over retningslinjer for styrearbeidet i selskapet.
Styreleder godtgjøres pt. med kr 33.550,- pr. år, styremedlemmer med kr 16.775,- pr.
år og varamedlemmer med kr 1.110,- pr. møte. Styrehonorarene fastsettes på
generalforsamling og ble beholdt uforandret på siste generalforsamling 25.03.2010.
Daglig leders lønn fastsettes av styret. Dette er hjemlet i aksjeloven § 6-19 og det
fremgår av styreinstruksen. For tiden utgjør lønnen kr 670.000,- pr. år. I tillegg har
daglig leder firmabil.
Styret består i dag av 5 medlemmer:
Kurt Orre
Oddrun Paulsen
Janne Stenehjem
Ann-Kristin Heian
Marit Jørstad
Ragnar Skau-Nilsen

styreleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem (ansatt)
varamedlem

I foretaksregisteret pr. 14.09.2010, www.brreg.no, er styret kun registrert med 4
styremedlemmer. Et styremedlem er registret som observatør, ikke som
styremedlem. Det anbefales at formalitetene rettes opp.
Kommunelovens kap. 12 A § 80 a slår fast at ”Reglene i aksjeloven § 20-6 om
representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor
kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i
selskapet.” I selskaper med 4 eller 5 styremedlemmer skal hvert kjønn være
representert med minst to. Dette kravet er ikke oppfylt. Det anbefales at
generalforsamlingen ved valg av styre følger kravene i loven.
KS Anbefalinger for eierskap anbefaler at alle som påtar seg styreverv for
kommunale foretak bør registrere seg på www.styrevervregisteret.no. Registerets
formål er å skape åpenhet rundt roller og derigjennom bidra til at allmennhetens tillit
til myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas. Registrering i registeret er frivillig.
Våre søk viser at ingen av styremedlemmene har registrert seg.
I 2008 ble det avholdt 4 styremøter og behandlet 23 saker. I 2009 ble det avholdt 4
styremøter og behandlet 28 saker. Pr. juni 2010 er det avholdt 3 styremøter.
I styreinstruksen ”Retningslinjer for styrearbeidet i ASVO Nøtterøy AS” legges det til
grunn at ”Det normalt skal avholdes 6 faste styremøter i året”. Instruksen ble vedtatt
på styremøte 22.10.2009, sak 22.09.
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3 Selskapsforhold
Selskapets styre og daglig leder mener forutsetningene for fortsatt drift er på plass og
legger det til grunn ved avleggelse av regnskapet. Det synes ikke å foreligge
vedtektsfestede begrensninger for driften.
Selskapets vedtekter var til behandling i generalforsamling 25.03.2010 hvor § 3 formålsparagrafen ble endret. I tillegg ble det gjort rettelser i § 4 vedrørende
selskapets aksjekapital, § 6 angående selskapets styre og § 9 om signatur og
prokura, instruks for daglig leder og ansvar for forvaltningen av selskapet.
Driften er etter vårt skjønn innrettet etter vedtektene, og vedtektsendringer er
innrapportert til foretaksregisteret. Vedtektene tilfredsstiller aksjelovens krav.

3.1 Krav til selskapet
ASVO Nøtterøy AS har i løpet av siste år gjennomgått en omfattende intern prosses i
forbindelse med at bedriften har søkt EQUASS-sertifisering. Hensikten med en slik
sertifisering er å dokumentere at bedriften tilfredsstiller de krav Arbeids- og
velferdsdirektoratet stiller for drift av arbeidsmarkedstiltak.
EQUASS (European Qualitiy in Social Services) er et europeisk system for
kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir
tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene
overfor brukere og andre samarbeidspartnere(www.equass.no).
I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i
arbeidsmarkedssektoren. Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav om
kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en
del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til
kvalitetssikring(www.equass.no).
EQUASS Assurance – basisnivået, kvalitetssikrer tjenestetilbudet ved å bekrefte at
bedriften arbeider i overensstemmelse med de krav som EQUASS Assurance setter.
Dette kan sees på som et grunnleggende nivå for levering av velferdstjenester. En
organisasjon som møter EQUASS Assurance kriteriene er sertifisert for en periode
på 2 år. EQUASS Assurance tilfredstiller NAVs krav til kvalitetssikring
(www.equass.no).
ASVO Nøtterøy AS oppnådde EQUASS-sertifisering 20. april 2010 og ble tildelt
EQUASS Assurance Certificate.
Forskrift om arbeidsrettede tiltak § 11-4 stiller følgende krav til virksomheten:
Tiltaksarrangør skal organiseres som aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal
aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det
Eierskapskontroll 2010 – ASVO Nøtterøy AS
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anses hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte
tilfellet.
For å bli godkjent som tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid må virksomheten i
tillegg oppfylle følgende krav:
1) Varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet.
2) Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode.
3) Det skal ikke utbetales utbytte.
4) Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet.
Begrensningen gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme
omsetning av bedriftens produkter.
ASVO Nøtterøy AS tilfredsstiller forskriftens krav gjennom vedtektenes
formålsparagraf og å være 100 % eid av Nøtterøy kommune. Det er vedtektsfestet at
utbytte ikke utbetales og at overskudd skal forbli i virksomheten. Selskapet eier ikke
annen forretningsvirksomhet.

3.2 Avtalemessige forhold og forpliktelser
ASVO Nøtterøy AS eier selv sine lokaler på Skjerve. Nøtterøy Sparebank har pant i
eiendommen. I forbindelse med drift av kantine i Sentrumsbygg tilbys ASVO Nøtterøy
AS gratis lokaler mot drift av kantine.
Selskapet er godt forsikret i forhold til sin virksomhet, men har bevisst valgt å ikke
tegne styreansvarsforsikring. Dette har vært oppe til behandling og kostnadene med
en slik forsikring er vurdert opp mot risiko.
I forbindelse med oppdrag for VESAR og løyve for gods- og persontransport
foreligger det bankgarantier på henholdsvis kr 50.000,- og kr 30.000,-. Disse er
plassert på egen konto.
Selskapet innehar nødvendige løyver og godkjenninger for driften. Blant disse er
transportløyve og godkjenning av eget bilverksted.
Selskapet har ingen uoppgjorte erstatningskrav, mangelskrav eller
skatte/merverdiavgiftskrav.

3.3 Anskaffelser
ASVO Nøtterøy AS omfattes ikke av reglene om offentlige anskaffelser. Selskapet
har både industriell og forretningsmessig karakter gjennom produksjon og salg av
varer og tjenester. Det drives kommersielt etter forretningsmessige prinsipper. I
årsmeldingen for 2009 går det fram at selskapet har som målsetting å oppnå 5 %
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overskudd på det forretningsorienterte området. Det er styret som fastsetter
økonomiske målsettinger.
For å omfattes av reglene om offentlige anskaffelser må selskapet regnes som et
offentligrettslig organ hvilket blant annet innebærer at organet må ”tjene
allmenhetens behov, og ikke være av industriell eller forretningsmessig karakter.”
(FOA § 1.2 a.).
Selskapet følger interne regler for anskaffelser og praktiserer innhenting av tilbud fra
3 tilbydere ved anskaffelser. Innkjøp over kr 50.000,- skal styrebehandles.
Selskapets signatur innehas av styreleder sammen med ett styremedlem. Styret kan
meddele prokura (vedtektene § 9).

3.4 Bruk av eksterne rådgivere og konsulenter
Av eksterne rådgivere benyttes revisor, regnskapsfører, IT-konsulent, advokat og
bedriftshelsetjeneste. Det opplyses at det pr. juni 2010 er benyttet kr 213.000,- på
ekstern rådgivning/konsulenter. Av regnskapet for 2009 fremgår det at kostnader til
revisor totalt utgjør 38.922,-. Kr 22.115,- er bokført som revisjon og 16.807,- som
andre oppdrag. Bedriftshelsetjeneste er i 2009 kostnadsført med 81.035,-.

3.5 Juridiske forhold
Det foreligger i følge daglig leder ingen tvister for domstolene, konflikter med
samarbeidspartnere eller ansatte.
ASVO Nøtterøy AS innehar rettighetene til domenet www.asvo.no. Villtektstil,
merkenavnet til produktene som lages gjennom foredling av villsauull, innehas av en
ordinært ansatt ved bedriften, Lise Hauge. ASVO Nøtterøy AS har signert en
lisensavtale med Wooltech Lise Hauge som innebærer en engangsutbetaling på kr
50.000,- samt 5 % royalty på salgsvarer som blir produsert under designet
”Villtekstil”, ”Cozy Coast” og ”Yørf”.
Bedriften arbeider med et prosjekt vedrørende et konsept for miljøvennlig kreativ
foredling av villsauull. Prosjektet har som formål å bidra til bedre psykisk helse
gjennom håndverksmessig og kunstnerisk deltakelse i ullforedling og
tilbehørsproduksjon (Årsmelding ASVO Nøtterøy AS 2009). Målet er å få til en
økonomisk bærekraftig avdeling basert på kunst og håndverk.

3.6 Organisasjon - internt
Forvaltningen av selskapet er i vedtektene § 9 tillagt styret og daglig leder. De skal
sørge for tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Det fremgår og av
vedtektene at styret skal utarbeide instruks for daglig leder. Slik instruks foreligger.
I følge daglig leder er det ingen uavklarte ansettelsesforhold i selskapet.
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ASVO Nøtterøy AS er medlem av inkluderende arbeidsliv. I 2009 hadde bedriften et
sykefravær blant funksjonærene på 2,7 %. Medregnet en langtidssykemelding utgjør
sykefraværet 5 % for 2009. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten ble det startet et
prosjekt om kosthold og mosjon for de ansatte. Prosjektet er videreført som en del av
den ordinære driften med bruk av egne ressurser. Videre har arbeidsmiljøet blitt
gjennomgått, og anbefalte tiltak er iverksatt.
Alle bedriftens fast ansatte brukere har i medarbeidersamtaler svart at de er fornøyd
med hvordan bedriften gjennomfører sine oppgaver ovenfor den enkelte.
Ledelsen av bedriften opplyser at de har fokus på HMS. Det er verneombud på huset
som gjennomfører vernerunder. Bedriftshelsetjenesten innkalles ved behov for
målinger eller annet spesialkompetanse. Man har faste rutiner for avviksrapportering
og et HMS-register på maskiner som opereres av arbeidstakere. HMS anses som en
del av internkontrollen. I styrets instruks heter det at styret skal
”Påse at internkontrollen blir etablert i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter,
pålegg fra revisor og retningslinjer gitt av styret til administrasjonen.”

3.7 Miljø
ASVO Nøtterøy AS har eget bilverksted som medfører håndtering av forurensende
stoffer/materiale. Det er i så henseende foretatt nødvendig sikring av utslipp.

3.8 Økonomi
Regnskapet for kontrollerte år er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.
Revisjonsberetningen for 2007, 2008 og 2009 angir ingen bemerkninger til regnskap
eller årsberetning.
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for årene 2007 – 2009 og gir et bilde på
selskapets økonomiske utvikling.

Eierskapskontroll 2010 – ASVO Nøtterøy AS

12

Utarbeidet av:

Nøkkeltall:

2009

2008

2007

Resultat:
Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat
Resultatgrad i %

23 755 899
585 939
581 518
2,47

18 659 467
209 511
170 285
1,3

17 772 302
1 794 129
1 741 550
10,0

Balanseregnskap
Sum eiendeler
Egenkapital
Herav aksjekapital
Sum gjeld

18 050 691
9 146 918
200 000
8 903 772

15 716 464
8 565 400
200 000
7 151 064

15 357 804
8 395 115
200 000
6 962 688

Nøkkeltall:
Totalrentabilitet i %
Likviditetsgrad
Egenkapitalanel i %
Gjeldsgrad

3,9
1,68
50,7
0,97

2,9
2,21
54,5
0,84

12,9
2,65
54,7
0,83

Definisjoner:
• Resultatgrad: resultat før skatt, driftsresultat/driftsinntekter, hvor stort
driftsresultatet er i forhold til omsetningen.
• Total rentabilitet: avkastning på total kapital (sum gjeld og egenkapital)
• Likviditetsgrad: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld, bør være større en 1,5
• Egenkapitalandel: hvor stor del av eiendelene som er finansiert med
egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før
kreditorenes fordringer kommer i fare.
• Gjeldsgrad: forholdet mellom gjeld og egenkapital.
Regnskapet viser positivt driftsresultat for de tre siste år. I 2009 oppnådde selskapet
et resultat på kr 580.000,-, økning i egenkapital og nedgang i langsiktig gjeld.
Egenkapitalandelen bør være rundt 30 % eller mer, og anses som tilfredsstillende.
Fra 2008 til 2009 er det en økning i driftsinntektene på over 5 mill.
Selskapet har som mål å gå i balanse innen området for velferdstjenester og med
5 % overskudd på det forretningsorienterte området. I 2009 viser resultatgraden
2,47 %. Selskapet vurderes å ha en sunn økonomi. Det opplyses at man ikke
forventer samme resultat for 2010 da oppdraget for VESAR er vesentlig redusert.

3.9 Fremtidsutsikter
Selskapet opererer i et konkurranseutsatt marked og må ta høyde for eventuelle
svingninger som følge av det. Det er imidlertid ikke identifisert konkrete forhold som
tilsier at driftsforutsetningene vil svekkes i tiden som kommer. Selskapets økonomi er
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god. Ledelsen ser styrker ved bedriften gjennom at den har ”mange ben å stå på”. I
følge daglig leder er det en kreativ kultur i bedriften som gjør at de er flinke til å
skaffe/finne nye jobber som gir inntekter.
På et mer overordnet nivå er asvo-bedrifter underlagt politiske føringer for denne type
virksomheter og vil således kunne påvirkes av endringer i nasjonal politikk.

4 Forhold som vedrører eier
Det er ikke utarbeidet eierskapsstrategi for ASVO Nøtterøy AS. Det opplyses fra
Nøtterøy kommune at det ventelig i løpet av høsten vil foreligge en eierskapsmelding
for kommunens eierskap.
En eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk styringsinstrument for
virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune
eller til et annet interkommunalt organ. Selv om en eiermelding primært sett skal
handle om selskapene, bør den også skjele til de interkommunale samarbeid. En
eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter (KS Anbefalinger om
eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper
og foretak):
Anbefaling nr. 2
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid
2. Politisk (prinsipper for eierstyring)og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike
selskaps- og samarbeidsformene
3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder
vedtektsrevisjon.
Det vurderes som positivt at slik er under utarbeiding.

5 Egenerklæring styrende organer
Som ledd i eierskapskontrollen er generalforsamlingen og styret tilsendt hvert sitt
spørsmålsskjema. Begge organer har besvart spørsmålene og returnert svarene
sammen med signert erklæring på at svarene er avgitt etter faktisk kunnskap om
selskapet på gitt tidspunkt. Nedenfor skisseres hovedtrekken i svarene som ble gitt.

5.1 Generalforsamling
Eier opplyser at ordfører Roar Jonstang er representant i generalforsamlingen.
Varamedlem er varaordfører Bjørn Kåre Sevik.
Det gis ikke en klar begrunnelse om hvorfor selskapet er organisert som
aksjeselskap, men det vises til uttalelsen fra ”Plankomiteen for Oseberg aldershjem”
hvor man anbefaler at selskapet etableres som aksjeselskap. Videre vises det til
saksfremlegg i forbindelse med etablering hvor man ”håper at produksjonen kan bli
Eierskapskontroll 2010 – ASVO Nøtterøy AS
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så godt markedstilpasset at bedriften kan klare sine fremtidige økonomiske
forpliktelser selv.”
Utover aksjelovens bestemmeleser (generalforsamling) er det ikke utarbeidet
spesielle rutiner for rapportering til eier. Det opplyses at det i forbindelse med
generalforsamling blir ført samtaler mellom selskapet og eier som kan ses på som
eiermøter. Dette vil imidlertid bli tatt opp i den planlagte eiermeldingen. Daglig leder
har ved behov møter med ordfører og rådmann. Disse inviteres også årlig til besøk
ved bedriften. Daglig leder orienterer årlig formannskapet om virksomheten samt at
ordfører og styreleder har samtaler ved behov.
Eier har ikke definert retningslinjer eller strategier overfor styret utover det som
fremgår av vedtekter og aksjelov. Vedrørende mål- og verdidokumenter samt etiske
retningslinjer så har ikke eier lagt føringer for slike. Selskapet har selv utarbeidet
dette og fått det vedtatt i styret. Generalforsamlingen er kjent med disse.
Det gis ingen fullmakter til eierrepresentanten utover at ordfører representerer
kommunen på generalforsamling. Ordfører orienterer formannskapet og saker av høy
viktighet legges fram for kommunestyret.
Det er ikke gitt retningslinjer for valg av styre, men det er tradisjon for at det velges
blant politikere, og man søker politisk balanse. Styret evalueres av
generalforsamlingen i forbindelse med valg. Generalforsamlingen er kjent med at
styret evaluerer seg selv og eget arbeid 1 gang pr. år.
Kommunen har ikke noen obligatorisk opplæring av og informasjon om eierstyring til
folkevalgte eierrepresentanter.

5.2 Styret
Styret er ikke kjent med irregulære forhold relatert til virksomheten.
Styret opplyser at det er ordfører i generalforsamling og valgt styre som følger opp
eierskapet til bedriften. Styret rapporterer til eier gjennom årsplan, årsberetning og
regnskap. Rådmannen i eierkommunen har lite med driften å gjøre, men bedriften
har kontakt med kommunaldirektør for helse- og sosial.
På spørsmål om eier har definert retningslinjer/strategier for styret og administrasjon
nevnes styreinstruks og stillingsbeskrivelse for daglig leder. Disse dokumentene
ligger til grunn for arbeidet i styret og administrasjon. Etter vår oppfatning er dette
lovpålagte dokumenter (jfr. Asl. § 6-23. nr. 2) og sånn sett ikke å anse som føringer
fra eier.
Styret forholder seg til vedtektene, retningslinjer for styrearbeidet ved ASVO Nøtterøy
AS, verdidokument for ASVO Nøtterøy AS og mål- og strategiplan. Mål- og
verdidokumentene behandles jevnlig i styret.
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Det er foretatt risikovurdering av virksomheten med hensyn til drift, økonomi og
misligheter. Virksomheten er forsikret i henhold til lov og god forretningsdrift. Styret
har vurdert og funnet styreansvarsforsikring unødvendig og kostbart.
Det er rutiner for årlig evaluering av styret. I spørsmål knyttet til mulige nærstående
og inhabilitet opplyses det at man forholder seg til alminnelige regler.
Etter sekretariatets oppfatning er det samsvar mellom styrets og daglig leders
oppfatning av selskapets mål og strategier og hvordan driften er innrettet. Slik vi ser
det gir de svar som er gitt fra generalforsamling, styre og daglig leder hver for seg
uttrykk for en felles rolleforståelse.

6. Konklusjon
Drives virksomheten i henhold til formål, lover og regler?
Vår oppfatning er at selskapet drives i tråd med egne vedtekter og etter gjeldende
lover og forskrifter som regulerer denne type virksomhet. Innhentet informasjon fra
styret og daglig ledelse gir signal om god dialog og felles oppfatning av
virksomhetens mål og strategier. Styremøter og generalforsamling avholdes i tråd
med lov. Organene behandler saker som de etter loven er tillagt.
Kommuneloven § 80 hjemler innsynsrett for bl.a. kontrollutvalget i heleide
interkommunale selskaper og aksjeselskaper. I siste ledd fremholdes det at
kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har
rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling. Vi er ikke kjent med at det har
vært praksis å informere kontrollutvalget i forbindelse med generalforsamling.
Er det utarbeidet rutiner for rapportering til eier?
Det er tilsynelatende ikke formaliserte rutiner for rapportering til eier ut over hva som
følger av aksjeloven. I forbindelse med generalforsamling har man en form for
eiermøte. Det er praksis å invitere ordfører og rådmann til bedriften en gang i året,
samt at daglig leder årlig orienterer formannskapet om virksomheten. Vi oppfatter at
det er en åpen innstilling til dialog mellom eier, styre og daglig ledelse.
Utøver generalforsamlingen sin myndighet i tråd med lover og regler?
Ordføreren i Nøtterøy kommune, Roar Jonstang, er valgt representant i
generalforsamlingen. Selskapets vedtekter § 7 angir i tråd med aksjeloven hva som
skal behandles på ordinær generalforsamling. Organet har avholdt møter i tråd med
gjeldene regler og behandlet saker som det etter loven er tillagt. Det gjelder
godkjenning av årsregnskap og årsmelding, valg av styre og fastsettelse av
godtgjørelse til styret, godkjenning av godtgjørelse til revisor og anvendelse av
eventuelt overskudd.
Sørger styret for forsvarlig forvaltning av selskapet?
Gjennomgang av styreprotokoller viser at styret sørger for en god forvaltning av
selskapet og kommunens eierinteresser. De ordinært ansatte ved bedriften har
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vedtektsfestet representasjon i styret. Aksjeloven krever styreinstruks ved
ansattrepresentasjon. Slik instruks foreligger. Styret har også utarbeidet instruks for
daglig leder.
Drives selskapet i tråd med intensjonene og innenfor rammene av aktuelle
kommunestyrevedtak?
Etter vår oppfatning drives selskapet i tråd med intensjoner og vedtak. I rådmannens
saksfremlegg i forbindelse med etablering av selskapet har man et håp om ”at
produksjonen kan bli så godt markedstilpasset at bedriften kan klare sine fremtidige
økonomiske forpliktelser”. Dette må kunne sies å være innfridd. Selskapet synes å
bil drevet i tråd med intensjonene.
Har selskapet en økonomisk forsvarlig drift?
Selskapet har etter vår vurdering god økonomi, fornuftig drift og er i stor grad
uavhengig av sin eier.
Foreligger det eiermelding/eierstrategi?
Det foreligger ikke pr. dags dato eierskapsmelding, men eier opplyser at dette er
under utarbeiding og ventes ferdig høsten 2010.

7. Anbefalinger
•
•
•

•

Det anbefales at sammensetningen av styret tilfredsstiller lovens krav til
kjønnsrepresentasjon.
Eier opplyser at eierskapsmelding er under utarbeidelse, noe vi sterkt
anbefaler. Det bør etableres rutiner for jevnlig oppdatering av meldingen.
Det anbefales at eier vurderer obligatorisk opplæring av folkevalgte
vedrørende eierstyring. Dette er i tråd med KS anbefalinger for eierskap,
anbefaling nr. 1.
Det anbefales gjennomført ny eierskapskontroll i løpet av neste valgperiode.

Sluttkommentarer
Eier ved ordfører, styret og daglig leder har blitt forelagt rapporten med mulighet til å
komme med kommentarer som i sin helhet ville ha blitt vedlagt rapporten. Ingen har
gitt slik tilbakemelding. I dialog med daglig leder har vi korrigert et par formaliteter i
teksten.

Eierskapskontroll 2010 – ASVO Nøtterøy AS

17

Utarbeidet av:

Vedlegg 1: Vedtekter ASVO Nøtterøy AS
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Vedlegg 2: Regnskap for 2009
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Vedlegg 3: Verdidokument
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