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FORORD 
 
Selskapskontroll er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune etter Kommuneloven av 25. 
september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med selskapskontroll er 
nedfelt i lovens § 77 nr 5 der det heter at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 
 
Dette utdypes i Kommunelovens § 80 Selskapskontroll, 1. ledd, som har følgende ordlyd: 
 

”I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en 
kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 
kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de 
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder 
som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes 
nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i 
selskapet. ”  

 
Denne selskapskontrollen omfatter Enebakk Produkter AS, som er et aksjeselskap 100 % eiet 
av Enebakk kommune. 
 
I rapporten drøftes vesentlige funn i tilknytning til undersøkelseskriteriene og det gis 
anbefalinger som kan bidra til en styrket kontroll og forvaltning av kommunens interesser i 
selskapet. 
 
Prosjektet er i all hovedsak gjennomført i perioden juni – november 2007. 
 
Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke de personer tilknyttet selskapet og i 
Enebakk kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av 
selskapskontrollen. 
 
 
 

Ski, 16. januar 2008 
 
 

 
Steinar Neby 

statsautorisert revisor 
revisjonssjef 
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KAPITTEL 1 -  SAMMENDRAG 
 
Rapporten fokuserer på forbedringsområder og områder der det foreligger uklarheter eller 
usikkerhet.  
 
• Vedtektene til Enebakk Produkter AS inneholder bestemmelser om generalforsamlingens 

sammensetning som skaper uklarheter om hvem som representerer kommunen som 
aksjeeier ved stemmegivning på generalforsamling. 

 
• I forbindelse med avholdelse av generalforsamling føres det ingen fortegnelse som angir 

hvor mange aksjer og stemmer hver av de fremmøtte representerer.  
 
• Det er ikke nedfelt noen formell eierstrategi fra kommunestyrets side.  
 
• Det fremstår som et behov å få utarbeidet et strategidokument eller eierskapsmelding 

knyttet til Enebakk kommunes eierinteresser i Enebakk Produkter AS, herunder få avklart 
og formalisert kommuneadministrasjonens rolle i forhold til selskapet og 
generalforsamlingen. 

 
• Det har ikke vært rutine å varsle kommunens revisor eller kontrollutvalg slik 

kommuneloven § 80 krever, når det skal avholdes generalforsamling. 
 
• Det er uklart hvilken rolle leder av Helse- og sosialstyret har som medlem av 

generalforsamlingen, slik det er definert i vedtektene. 
 
• Daglig leder er èn av to som utgjør valgkomitèen til styret. Det bør vurderes hvorvidt det 

er hensiktsmessig at daglig leder innstiller på hvem som skal sitte i styret og ha tilsyn med 
den daglige ledelse.  

 
• Vedtektene definerer selskapets formål og virksomhet relativt snevert. Således vil det 

være behov for på en regelmessig basis å vurdere om selskapets faktiske aktiviteter ligger 
innenfor det vedtektsfestede formålet. Selskapet har tilegnet seg eiendom som benyttes i 
kommersiell utleievirksomhet. Det er reist spørsmål ved om dagens relativt snevert 
definerte vedtekter favner om denne aktiviteten. 

 
• Selskapets inntekter fra utleie av fast eiendom har et omfang som tilsier at denne del av 

virksomheten kan bli vurdert som økonomisk virksomhet som ikke omfattes av 
skattelovens skattepliktbegrensninger.  

 
• Selskapet er ikke frivillig registrert for utleie av bygg, og det er således risiko for at 

selskapet ikke har innrettet seg korrekt etter merverdiavgiftslovens bestemmelser når det 
gjelder utleieinntekter og fradragsrett for inngående avgift på tilhørende anskaffelser. 

 
• Det er ikke vedtatt etiske retningslinjer for virksomheten. 
 
• Det er ikke nedfelt egen styreinstruks. 
 
• Selskapets avtale med Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) om drift av 

gjenbruksstasjonen Gjølstad synes å være videreført i strid med reglene for offentlige 
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anskaffelser. I og med at Enebakk Produkter AS er et eget rettssubjekt vil reglene for 
arbeid i egenregi ikke komme til anvendelse. 

 
• Det er tvilsomt om den praksis som er etablert i Enebakk Produkter AS hvor én og samme 

person er ansatt i stilling utover 100 % i virksomheten, har hjemmel i arbeidsmiljøloven 
som trådte i kraft 1.1.2006.  

 
• Det er påvist enkelte formelle feil og mangler ved de avlagte årsregnskapene, bl.a. når det 

gjelder regnskapslovens krav til noteinformasjon.  
 
• Det er identifisert manglende avskrivninger på anskaffelser gjort de siste par årene. 
 
• Det er påpekt svakheter knyttet til internkontroll i virksomheten. Dette relaterer seg både 

til organisasjonsmessige forhold, manglende arbeidsdeling og rapportering.  
 
• Det er behov for utbedringer på systemsiden når det gjelder regnskap og økonomi. Økt 

systemfunksjonalitet og forbedrede rutiner anbefales gjennomført snarest. 
 
• Selskapets inntjening fra salg av varer og tjenester har vist en fallende tendens over flere 

år. Det vurderes som helt sentralt at selskapet får på plass nye kontrakter, fortrinnsvis 
kontrakter av mer varig karakter.  

 
• Utviklingen i selskapets lønnskostnader har steget noe mer enn gjennomsnittet for 

kommunal sektor i undersøkelsesperioden. Lønn til daglig leder er vurdert som relativt 
høy. 

 
• Oppnådde bruttofortjenester for de ulike aktivitetene har vært til dels svært varierende i 

undersøkelsesperioden, uten at dette er forklart fullt ut. 
 
• Selskapets valgte revisor har avgitt rene revisjonsberetninger i undersøkelsesperioden. 
 
• Selskapet skal de nærmeste årene betale relativt store avdrag på lån. Dette vil kunne bidra 

til en meget stram likviditet for selskapet de nærmeste årene, med mindre selskapet evner 
å øke sine kontantstrømmer fremover. 

 
 
 



Selskapskontroll Enebakk Produkter AS   Enebakk kommune 

Follo distriktsrevisjon 9

KAPITTEL 2 - INNLEDNING 
 

2.1 Bakgrunn for selskapskontroll 
 
Med virkning fra 1. juli 2004 ble regelverket vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner endret. Selskapskontroll ble innført som en ny oppgave. 
Ansvaret for selskapskontrollen er lagt til kontrollutvalget, jfr. kommuneloven § 77 nr 5. 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskapet som omfattes av slik kontroll. 
 
 
2.2. Formål og problemstillinger 
 
Bestemmelsene om selskapskontroll er utdypet i et eget kapittel – kapittel 6 – i forskrift om 
kontrollutvalg. Her fremgår det i § 14 at selskapskontrollen deles inn i en obligatorisk del som 
benevnes som eierskapskontroll, og en valgfri del som kan omfatte forvaltningsrevisjon.  
 
Med eierskapskontroll menes kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som 
er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 
Med forvaltningsrevisjon menes systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
 
Da plan for selskapskontroll var til behandling i Enebakk kommunestyre, ble følgende 
vedtatt: 
 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen i kommunens interesser i 
selskaper med mer, (jfr. § 13 Selskapskontroll). Dette innebærer en kontroll rettet mot 
selskapet på disse områdene: 
 

1. Kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, herunder 
innenfor de rammer som vedtektene gir. 

2. Kontroll med at virksomheten foregår innenfor kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger 

3.  Økonomiske analyser av virksomheten” 
 
Formålet med selskapskontrollen av Enebakk Produkter AS følger dermed av de tre 
ovennevnte punkter. Rapportens analysedel er tilsvarende strukturert med utgangspunkt i 
disse tre kontrollområdene. 
 
 

2.3Avgrensninger 
 

På bakgrunn av at selskapskontroll er et ny oppgave i forhold til tilsyn og kontroll av offentlig 
virksomhet, er det foreløpig ikke utviklet noen standarder eller normer for hvordan 
selskapskontrollen fullt ut skal gjennomføres, eller hvordan det skal rapporteres. Norges 
Kommunerevisorforbund har i brev til sine medlemmer av 8. mars 2007 pekt på at det er få 
holdepunkter for hvordan den obligatoriske eierskapskontrollen skal gjennomføres, og 
lovverket gir ingen detaljert anvisning. 
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I departementets merknader til bestemmelsene om selskapskontroll i forskrift om 
kontrollutvalg fremgår det imidlertid at den delen som vedrører eierskapskontrollen primært 
handler om å kontrollere at den som utøver kommunens eierinteresse, utøver myndigheten på 
den måte som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven (for eksempel aksjeloven).  
 
I kontrollen inngår også en vurdering av om den som utøver eierinteressene, gjør dette i 
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger for forvaltningen av kommunens 
eierinteresser. På denne bakgrunn kan det hevdes at den delen av selskapskontrollen som 
knytter seg til eierskapskontroll har som siktemål å besvare følgende to spørsmål:  
 

• Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  
• Gjør den som utøver kommunens eierinteresse i selskapet dette i samsvar med 

selskapslovgivningens bestemmelser og kommunestyrets vedtak og forutsetninger?  
 
I tråd med kommunestyrets vedtak om å gjennomføre økonomiske analyser av virksomheten, 
har Follo distriktsrevisjon som ledd i selskapskontrollen av Enebakk Produkter AS innhentet 
regnskapsinformasjon for årene 2003-2006. De vurderinger som er gjort mht økonomiske 
analyser begrenser seg derfor i hovedsak til disse årene.  
 
 
2.4 Revisjonskriterier 
 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som brukes i tilknytning 
til en revisjon. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere 
avvik/svakheter. I forbindelse med gjennomføring av selskapskontroll vil kriteriene, holdt 
sammen med faktagrunnlaget, danne basis for de analyser og vurderinger som kan foretas, og 
de konklusjoner som trekkes. 
 
 
2.4.1 Kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, 
herunder innenfor de rammer som vedtektene gir. 
 
I en selskapskontroll vil omfanget av lover og regler som det er aktuelt å kontrollere opp mot, 
variere avhengig av organisasjonsform for selskapet.  
 
For et aksjeselskap som Enebakk Produkter AS med de aktiviteter som dette forestår, er 
følgende lover, med forskrifter gitt i medhold av nevnte lover, vurdert å være de mest 
sentrale: 

• Lov om aksjeselskaper 
• Regnskapsloven 
• Lov om arbeidsmarkedstjenester 
• Arbeidsmiljøloven 
• Skatteloven 
• Merverdiavgiftsloven 
• Lov om offentlige anskaffelser 
• Skattebetalingsloven 
• Folketrygdloven 
• Kommuneloven 
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Utover dette er selskapets vedtekter et sentralt kriterium. 
 
2.4.2 Kontroll med at virksomheten foregår innenfor kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger 
 
For å kunne kontrollere at virksomheten faktisk foregår innenfor kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, vil det være aktuelt å vurdere følgende: 

• Vedtak gjort eller retningslinjer gitt av Enebakk kommune  
o herunder vedtak i forbindelse med etablering av virksomheten.  

• Vedtak knyttet til valg av styremedlemmer. 
• Øvrige vedtak relatert til virksomheten, herunder sakspapirer som belyser de 

intensjoner som lå til grunn for vedtak. 
• Strateginotat eller lignende som beskriver kommunens eierstrategi for selskapet. 

 
Dernest vil det kunne være aktuelt å innhente informasjon fra selskapet relatert til: 
 

• Hva slags type aktiviteter som utøves, herunder informasjon om hva slag varer og 
tjenester som omsettes eller leies ut, og til hvilke kundegrupper 

• Rutiner for transaksjoner med nærstående 
• Hvilke aktører som er selskapets største leverandører og samarbeidspartnere 
 

Videre vil den informasjon som sendes eierne, herunder rapporteringsinnhold og frekvens, 
være relevant. 
 
Forvaltingen av selskapet hører under styret. Styret har normalt ansvar for å holde seg 
orientert om selskapets økonomiske stilling, og styret plikter å påse at dets virksomhet, 
regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn 
med den daglige ledelse og virksomhet for øvrig. 
 
Hvor dypt selskapskontrollen bør gå mht å undersøke om styret har ivaretatt sine oppgaver på 
en tilfredsstillende måte, vil måtte bero på en konkret vurdering av vesentlighet og risiko. 
 
 
2.4.3 Økonomiske analyser av virksomheten 
 
Som et ledd i arbeidet med å kunne foreta økonomiske analyser, må som et minimum 
følgende informasjon innhentes for en nærmere angitt periode: 

• Styrets årsberetning 
• Årsregnskap med noter 
• Revisjonsberetning 

 
Omfanget av informasjonsinnhentingen knyttet til økonomiske data må vurderes ut fra en 
vesentlighets- og risikovurdering for det enkelte selskapet.  
 
Follo distriktsrevisjon har vurdert at skal det kunne gjennomføres en reell økonomisk analyse 
av selskapet, for eksempel knyttet til oppnådde bruttofortjenester og forholdstall, vil det være 
nødvendig å hente inn informasjon på et mer detaljert nivå. Følgende informasjonskilder vil 
være aktuelle: 
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• Saldobalanser 
• Resultatrapporter 
• Varelagerlister 
• Anleggsregister 
• Prislister 

 
I analysen av den økonomiske situasjonen kan innhenting av opplysninger fra andre 
tilsvarende selskaper eller bransjetall også være aktuelt. Dette gjelder bl.a. ved 
nøkkeltallsanalyse og vurdering av spørsmål knyttet til skatte- og avgiftsplikt.  
 
Videre vil informasjon om aktiviteter og samarbeidspartnere være relevant.  
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3. KAPITTEL 3 - METODE 
 
3.1 Kilder 
 
Follo distriktsrevisjon har i forbindelse med selskapskontrollen i hovedsak benyttet to typer 
kilder:  
 

• Skriftlig dokumentasjon fra selskapet og Enebakk kommune. 
• Intervju med daglig leder, styreleder, ordfører, rådmann og formannskapssekretær 

 
Gjennom kombinasjonen av dokumentgjennomgang og intervjuer har det vært mulig å samle 
og analysere data slik at vesenlige sider ved Enebakk kommunes eierskap til Enebakk 
Produkter AS er blitt belyst.  
 
Sentrale forhold knyttet til selve driften av virksomheten og vurderinger av om dette foregår i 
overensstemmelse med lover og regler, vedtak og forutsetninger fra kommunestyrets side, er 
gjennomgått og vurdert på grunnlag av den dokumentasjon som er innhentet og de samtaler 
som er gjort.  
 
 
3.2 Gjennomføring 
 
I et aksjeselskap hvor kommunen alene eller sammen med andre kommuner/ 
fylkeskommunen eier alle aksjene, har kontrollutvalget og revisor rett til å kreve de 
opplysninger de finner påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra 
styret og den valgte revisor for selskapet. For revisor gjelder generell taushetsplikt. 
 
Selskapskontrollen i Enebakk Produkter AS er gjennomført av Follo distriktsrevisjons egne 
ansatte. Det er tatt utgangspunkt i de metoder og krav som stilles til gjennomføring av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, bl.a. ved at intervju med daglig leder og styreleder er referert og 
i ettertid bekreftet av de som er blitt intervjuet.  
 
Innhenting av informasjon i forbindelse med selskapskontrollen har foregått i etapper. Etter at 
plan for gjennomføring av selskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret ble det ble først 
innhentet generell informasjon om selskapet. På bakgrunn av de analyser som deretter ble 
gjort ble det hentet inn ytterligere informasjon på utvalgte områder, bl.a. for å kunne fullføre 
den økonomiske analysen av virksomheten.  
 
Det har også vært behov for å innhente oppdatert informasjon i forhold til å kunne belyse 
spørsmålet om selskapets virksomhet foregår i henhold til gjeldende lover og regler. 
 
Grunnet bl.a. daglig leder sykefravær våren 2007, er hoveddelene av selskapskontrollen 
gjennomført høsten 2007.  
 
Kommunestyret kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter 
mv. som skal sendes kommunens kontrollutvalg og revisor. Departementet har imidlertid 
bemerket at dersom kommunestyret ønsker å fastsette regler og dermed påvirke innholdet i 
selskapskontrollen, medfører dette likevel ingen innskrenkning av den innsynsrett som 
kontrollutvalg og revisor har. 
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Kommunestyret i Enebakk har ikke fastsatt regler for hvilke dokumenter som skal sendes 
kommunens kontrollutvalg og revisor. 
 
 
3.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet 
 
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av gyldighet (validitet) og 
pålitelighet (reliabilitet). Gyldighet brukes gjerne som et uttrykk for om vi har målt det vi 
ønsker å måle. Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamling av data har vært, og at 
det ikke er skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen. 
 
For å sikre en høy grad av gyldighet og pålitelighet er det benyttet ulike teknikker for 
datafangst; både dokumentanalyser og intervjuer med forskjellige personer. Gjennom 
samtaler med de mest sentrale personene knyttet til både virksomhet, styre og Enebakk 
kommune som eier, mener vi å ha fått innhentet et godt grunnlag for de vurderinger som er 
gjort. Vesentlig informasjon som er fremkommet i intervjuer er referert og bekreftet av de 
som er intervjuet. 
 
Når det gjelder gjennomgangen av dokumentasjon og skriftlige opplysninger fra selskapet, så 
er funn gjort i tilknytning til dette blitt gjennomgått med daglig leder og styreleder. Ved 
eventuelle uklarheter har disse bidratt med supplerende informasjon.  
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KAPITTEL 4 – FAKTAOMTALE AV ENEBAKK PRODUKTER AS 
 
 
4.1 Formalia 
 
Navn    Enebakk Produkter AS 
Organisasjonsnummer 965 782 176 
Postadresse:   Postboks 55, 1912 Enebakk 
Besøksadresse:  Gjølstad, Lillestrømveien  
 
 
Selskapsform:   Aksjeselskap 
Aksjekapital:   100.000 
 
Eier:    Enebakk kommune 100 % 
 
Daglig leder:   Karen Hagen 
 
Styret:    Tore Busengdal 
    Jorunn Buer 
    Brit Rasmussen 
    Geir Dal 
    Eva Rustbakken 
 
 
Revisor:   Inter Revisjon Follo AS v/Inger Løken Takla 
 
 
4.2 Selskapets vedtektsfestede formål 
 
Selskapets formål er å skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede som ikke uten 
videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Virksomheten skal tilpasses den 
yrkeshemmede, og den har som formål å bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den 
enkelte yrkeshemmede. Arbeidsplassene tilbys primært yrkeshemmede bosatt i Enebakk 
kommune. 
 
4.3 Selskapets profilering 
 
Selskapet profilerer seg som en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid) med kantine, lagerhold, 
vedproduksjon og pakking m.m. Drift av Gjølstad gjenbruksstasjon. 
 
4.4 Historikk 
 
I forbindelse med HVPU-reformen ble personer med psykisk utviklingshemming tilbakeført 
fra institusjoner til sine hjemkommuner. I tillegg til boliger var det også et krav om 
arbeidstilbud til de personer dette omfattet.  
 
Enebakk Produkter AS ble etablert 7.januar 1993 for å kunne gi et slikt tilbud. For å bli 
godkjent som en statstilskuddsberettiget bedrift, var det et vilkår at selskapet ble etablert som 
et aksjeselskap og med offentlig aksjemajoritet.  
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Enebakk kommune var alene stifter av Enebakk Produkter AS. Forslag til stiftelsesdokument 
ble behandlet av formannskapet i Enebakk kommune i F-sak nr 200/92 og F-sak nr 006/93 
den 4. januar 1993. Stiftelsesdokumentet ble deretter vedtatt av Enebakk kommunestyre. 
 
Kommunen har siden etableringen eiet 100 % av aksjene i selskapet. 
 
Gjeldende vedtekter ble vedtatt på generalforsamling 08.02.1999. 
 
 
4.5 Organisering 
 
Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Det er gjennom generalformsamlingen 
at aksjeeier, dvs. Enebakk kommune, utøver sin myndighet. 
 
Forvaltningen av selskapet hører inn under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig 
organisering av virksomheten. Det påhviler styret og påse at dets virksomhet, regnskap og 
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Vedtektene til Enebakk Produkter AS angir at styret skal bestå av 5 medlemmer med 2 
varamedlemmer. Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen.  
 
Av vedtektene § 8 følger at styreformannen skal lede virksomheten i samsvar med 
generalforsamlingens vedtak. 
 
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Etter 
aksjelovens kan styret fastsette instruks for den daglige ledelse. 
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KAPITTEL 5 - ANALYSE 
 
5.1 Kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, 
herunder innenfor de rammer som vedtektene gir 
 
Denne del av selskapskontrollen dreier seg primært om å kontrollere at den som forvalter 
kommunens eierskap utøver myndigheten på den måte som bl.a. angjeldende virksomhetslov 
fastsetter, i dette tilfellet aksjeloven. Dette inkluderer en kontroll av at styret og 
generalforsamlingen utøver sin myndighet i tråd med lover og regler.  
 
Kontrollen av at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler omfatter også 
vurderingen i forhold til annen sentral lovgivning, herunder merverdiavgiftsloven, lov om 
offentlige anskaffelser, skatteloven, lov om arbeidsmarkedstjenester og regnskapsloven. 
 
I forbindelse med selskapskontroll av Enebakk Produkter AS, er det gjort funn knyttet til 
ovennevnte som er vurdert som rapporteringsverdig: 
 
 
5.1.1 Vedtektene – formelle krav, aksjelovens bestemmelser 
 
Observasjon 
 
Det juridiske minstekravet til vedtektenes innhold er angitt i aksjeloven § 2.2. Videre er 
kravene i forskrift om arbeidsmarkedstiltak sentrale. 
 
Innholdet i selskapets vedtekter er vurdert. I den forbindelse er følgende observasjon gjort: 
 
Selskapets aksjekapital består av 5 aksjer og hver aksje representerer èn stemme. Stemmerett 
på generalforsamlingen har bare aksjeeier, som kan møte med fullmektig. 
 
Etter vedtektenes § 7, 1. ledd 2. pkt består generalforsamlingen i Enebakk Produkter AS av 
medlemmene av Enebakk formannskap, samt leder av Helse- og Sosialstyre. Dette utgjør til 
sammen 10 personer. 
 
Vedtektene inneholder ingen angivelse av hvordan kommunens 5 aksjer og 5 stemmer skal 
ivaretas i forhold til generalforsamlingens 10 møtende personer. Det presiseres at vedtektene 
angir at det er medlemmene av formannskapet som er generalforsamlingen. Det er ikke angitt 
at det er formannskapet som et kollegium som stemmer.  
 
Videre fremstår det som uklart hvilken rolle leder av helse- og sosialstyre har i forhold til 
generalforsamlingen og stemmegivning. 
 
Av møteboken til Enebakk formannskap av 4. januar 1993 fremgår det derimot at det er 
Enebakk formannskap, supplert med leder og nestleder i helse- og sosialstyret, som skal 
utgjøre selskapets generalforsamling. I og med at ordet medlemmer ikke er nevnt i vedtaket i 
formannskapet, kan det synes som det er en forskjell mellom formannskapets vedtak og 
vedtektenes faktiske benevnelse. 
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Vurdering 
 
Selskapets vedtekter inneholder bestemmelser om generalforsamlingens sammensetning som 
skaper uklarheter om hvem som representerer kommunen som aksjeeier ved stemmegivning 
på generalforsamling. 
 
Det er videre uklart hvilken rolle leder av Helse- og sosialstyret har som medlem av 
generalforsamlingen. 
 
 
 
5.1.2 Generalforsamling – formell gjennomføring 
 
Observasjon 
 
Generalformsamlingsprotokollene for årene 2004-2007 er gjennomgått. I den forbindelse 
bemerkes følgende: 
 
Aksjeloven § 5-13 krever at den som åpner møtet skal føre fortegnelse som angir hvor mange 
aksjer og stemmer hver av de fremmøtte representerer. Av protokollene fra 
generalforsamlingene fremgår hvem som har vært tilstede, men det er ikke ført fortegnelse 
over hvor mange aksjer hver av de fremmøtte representerer.  
 
Bestemmelsen i kommuneloven § 80 om at kommunens revisor og kontrollutvalg skal varsles 
og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, er ikke blitt fulgt. 
 
 
Vurdering 
 
Aksjelovens krav om fortegnelse som angir hvor mange aksjer og stemmer hver av de 
fremmøtte representerer, synes ikke å ha kommet til uttrykk i praksis.  
 
Det har ikke vært rutine å varsle kommunens revisor eller kontrollutvalg slik kommuneloven 
§ 80 krever, når det skal avholdes generalforsamling. 
 
 
5.1.3 Virksomhetens aktiviteter – bestemmelser om varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

 
Observasjon 
 
Selskapet kommer inn under bestemmelsene i kapittel 7 om varig tilrettelagt arbeid i Forskrift 
om arbeidsmarkedstiltak, hjemlet i Lov om arbeidsmarkedstjenester av 2004. 
 
For at en virksomhet skal kunne bli godkjent som tiltaksarrangør etter forskriften stilles 
følgende krav: 
 

• Selskapet må være organisert som et aksjeselskap 
• Kommune/fylkeskommune må ha aksjemajoriteten 
• Varig tilrettelagt arbeid skal være virksomhetens primære virksomhet 
• Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode. 
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• Det skal ikke utbetales utbytte 
• Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Denne 

begrensningen gjelder imidlertid ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å 
fremme omsetning av bedriftens produkter. 

 
Enebakk Produkter AS har som formål i følge vedtektene å skape varige arbeidsplasser 
tilpasset yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Videre 
skal selskapets overskudd i følge vedtektene forbli i bedriften og disponeres til formål som 
styrker den fremtidige drift.  
 
Basert på den informasjon som er innhentet knyttet til virksomhetens aktiviteter, fremstår 
driften av virksomheten for å være i samsvar med bestemmelsene i kapittel 7 om varig 
tilrettelagt arbeid i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak 
 
Dog bemerkes at selskapet har tilegnet seg eiendom som benyttes i mer kommersiell 
utleievirksomhet. Kjøpet har vært begrunnet i argumenter om mer rasjonell drift og 
vedlikehold av eksisterende eiendom. 
 
 
Vurdering 
 
Virksomhetens aktiviteter vurderes i all hovedsak å falle innenfor bestemmelsene om varig 
tilrettelagt arbeid i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, hjemlet i Lov om arbeidsmarkeds-
tjenester av 2004. 
 
Dog bemerkes at vedtektene definerer selskapets formål og virksomhet relativt snevert. 
Således vil det være behov for på en regelmessig basis å vurdere om selskapets faktiske 
aktiviteter til enhver tid ligger innenfor det vedtektsfestede formålet. Selskapet har tilegnet 
seg eiendom som benyttes i kommersiell utleievirksomhet. Det er reist spørsmål ved om 
dagens relativt snevert definerte vedtekter favner om denne aktiviteten. 
 

 
 

5.1.4 Virksomhetens aktiviteter – skattelovens begrensningsregler 
 
Observasjon 
 
Et selskap som ikke har erverv til formål er fritatt for formues- og inntektsskatt etter 
skatteloven § 2-32, 1. ledd. Etter paragrafens 2. ledd følger imidlertid at drives det økonomisk 
virksomhet, herunder bortleie av fast eiendom – også i tilfelle eiendommen delvis er benyttet 
til eget bruk – vil formue i og inntekt av den økonomiske virksomheten være skattepliktig. 
Økonomisk virksomhet er unntatt fra skatteplikt når omsetningen av denne virksomheten i 
inntektsåret ikke overstiger kr 70.000.  
 
Finansdepartementet har i et brev av 22. juni 1990 til Arbeidsdirektoratet skrevet at 
bestemmelsen i annet ledd (tidligere § 27 k, 2.ledd) antas ikke å ramme den økonomiske 
virksomhet som drives ved et tiltak for særlig svake grupper, så langt denne virksomheten 
ikke går utover det som kreves for å beskjeftige de yrkeshemmede ansatte i samsvar med 
bedriftens formål.  
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Enebakk Produkter AS har i løpet av de siste årene anskaffet eiendom og lokaler hvor det 
synes som inntektene ikke direkte benyttes til å skape arbeidsplasser i samsvar med formålet. 
Derimot bidrar leieinntekter fra disse lokalene indirekte til å finansiere øvrig drift av 
virksomheten.  
 
I 2006 var omsetningen fra utleie av bolig kr 72.375. Øvrige leieinntekter utgjorde i 2006 kr 
228.630. 
 
Vurdering 
 
For en virksomhet som Enebakk Produkter AS som er godkjent som en VTA-bedrift og som i 
utgangspunktet ikke er ment å gå med økonomisk overskudd, synes det å kunne være en 
risiko for at utleieaktivitet utover et visst omfang og som ikke relaterer seg til arbeidsplasser, 
isolert sett kan utløse skatteplikt. Bestemmelsen i vedtektene om at overskudd skal forbli i 
virksomheten er imidlertid et moment som taler for at virksomheten likevel faller inn under 
fritaksbestemmelsen. 
 
 
5.1.5 Nærmere om utleie og kostnader knyttet til utleide lokaler – 
merverdiavgiftslovgivningens bestemmelser 
 
Observasjon 
Utleie av fast eiendom er i henhold til merverdiavgiftsloven § 5 a ikke omfattet av loven.  
Forskrift nr 117 – Frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet 
som er registrert etter merverdiavgiftsloven, vil imidlertid kunne komme til anvendelse. 
 
Reglene om frivillig registrering av utleie innebærer at utleier søker fylkesskattekontoret om 
registrering for de utleide bygg og anlegg som man ønsker å inkludere, slik at man oppnår 
fradrag for inngående avgift på anskaffelser til disse byggene. I de fleste tilfeller vil det være i 
søkers interesse å få innvilget en videst mulig registrering. Ønskes derimot at enkelte enheter 
(bygg, seksjon, areal i bygg) ikke skal omfattes av registreringen, opplyses dette i 
registreringssøknaden. 
 
For Enebakk Produkter AS er det opplyst at både husleie fra forretningsbygget og ROAF 
faktureres med avgift. Utleie av bolig og kantine er derimot fakturert uten avgift. 
 
På spørsmål om selskapet er frivillig registrert for utleie av bygg, har daglig leder oppgitt at 
slik søknad ikke er sendt.  
 
Vurdering 
 
På grunnlag av hva som er fremkommet i kontrollen synes det å være risiko for at selskapet 
ikke har innrettet seg fullt ut etter merverdiavgiftslovens bestemmelser. 
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5.1.6 Avtalen med Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) – forholdet til Lov om 
offentlige anskaffelser 
 
Observasjon 
 
Selskapet inngikk i 1993 en avtale med Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) om 
etablering og drift av gjenbruksstasjonen Gjølstad i Enebakk. ROAF IKS er et 
interkommunalt selskap hvor Enebakk kommune eier 7,14 %. Avtalen Enebakk Produkter AS 
har med ROAF IKS gjelder på ubestemt tid, men kan sies opp av begge parter med 6 mnd 
varsel. 
 
Avtalen innebærer at Enebakk Produkter AS bemanner gjenbruksstasjonen og driver denne i 
henhold til en driftsinstruks.  
 
ROAF IKS dekker alle omkostninger knyttet til driften av gjenbruksstasjonen, herunder 
lønnsutgifter. ROAF IKS har videre ansvaret for å holde og vedlikeholde nødvendig utstyr for 
oppsamling og transport av avfall som leveres til gjenbruksstasjonen, samt dekke alle 
omkostninger knyttet til transport av avfallet. 
 
Ved avtalens inngåelse var verdien av avtalen kr 131.040 pr år. I de siste årene har avtalen 
med ROAF IKS gitt bedriften følgende inntekter: 

 
 2003 2004 2005 2006 
Beløp eks. mva 255.880 289.200 263.600 273.744 

 
Spørsmålet er reist om denne avtalen er i overensstemmelse med reglene for offentlige 
anskaffelser.  
 
Vurdering 
 
Etter det som er fremkommet kan det synes som det aldri er blitt lyst ut noen konkurranse fra 
ROAF IKS sin side i forbindelse med drift av gjenbruksstasjon i Enebakk kommune.  
 
Lov om offentlige anskaffelser åpner for at eierne av et IKS har anledning til å inngå avtale 
med IKS uten å gå veien om konkurransereglene, ved at man benytter unntaket i regelverket 
for arbeid i egenregi. Det er imidlertid høyst tvilsomt at IKS’et kan tildele slik kontrakt 
direkte til Enebakk Produkter AS når utøveren ikke er eieren, altså kommunen selv, men et 
aksjeselskap eiet av kommunen.  
 
På denne bakgrunn er det tvilsomt at gjeldende avtale mellom ROAF IKS og Enebakk 
Produkter AS tilfredsstiller gjeldende regler for offentlige anskaffelser.  
 
 
5.1.7 Arbeidsmiljølovens bestemmelser 
 
Observasjon 
I den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1.1.2006 finnes det ikke lenger hjemmel for 
arbeid utover 100 %-stilling hos en og samme arbeidsgiver. 
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I Enebakk Produkter AS foreligger det en egen avtale med Karen Hagen om at hun i tillegg til 
100 %-stillingen som daglig leder også er ansatt som regnskapsansvarlig og lønnes separat for 
denne stillingen. 
 
Vurdering 
Det er tvilsomt om arbeidsmiljøloven åpner for den praksis som er etablert i Enebakk 
Produkter AS i forhold til stilling utover 100 % i virksomheten. 
 
 
 
5.1.8 Forholdet til regnskapslovens bestemmelser 
 
Observasjon 
Det følger av aksjeloven § 6-14, 4.ledd at daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er 
i samsvar med lov og forskifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 
 
I forbindelse med gjennomgangen av selskapets årsregnskaper for 2003 til 2006, er det gjort 
en vurdering opp mot regnskapslovens krav og god regnskapskikk. Følgende er notert: 
 
5.1.8.1 Varige driftsmidler 
 
I henhold til regnskapsloven § 7-39 skal anskaffelseskost og samlede avskrivninger knyttet til 
varige driftsmidler vises i note til regnskapet. Dette er ikke vist. 
 
Det er ikke oppgitt i note hvilken metode som benyttes for avskrivninger, og om det har 
skjedd endringer i avskrivningsplanen. I Enebakk Produkter AS foregår avskrivningene etter 
saldometoden, og ikke lineært. Fravær av avskrivninger i 2005 og 2006 for anskaffelsene på 
Gjølstad er ikke kommentert.   
 
 
5.1.8.2 Pantelån 
 
I henhold til regnskapsloven § 7-40 skal det opplyses hvor stor andel av den 
regnskapspliktiges gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt. 
Videre skal det opplyses hvor stor andel av den regnskapspliktiges gjeld som er sikret ved 
pant eller lignende sikkerhet i den regnskapspliktiges eiendeler, og balanseført verdi av de 
pantsatte eiendelene. 
 
Enebakk Produkter AS har egen note for pantelån, men kun ett av de tre ovennevnte 
informasjonskravene er oppfylt. 
 
 
5.1.8.3 Obligatorisk tjenestepensjon 
 
Fra 1.1.2006 skal det opplyses i note om selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og om foretaket har pensjonsordning som oppfyller 
kravene etter denne loven. 
 
Slik informasjon er ikke gitt i forbindelse med 2006-regnskapet. 
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5.1.8.4 Øvrig 
 
Både i 2006- og 2003-regnskapet er det manglende balanse i de presenterte fjorårstallene, 
med avvik på henholdsvis kr 677.770 og kr 24.800. Feilene synes å bero på rene inkurier. 
 
Vurdering 
 
Det er påvist enkelte formelle feil og mangler ved de gjennomgåtte årsregnskapene, bl.a. når 
det gjelder avgitt noteinformasjon. Forholdene er ikke kommentert av selskapets valgte 
revisor, men bør korrigeres i fremtidig rapportering. 
 
Selskapet bør videre gjennomgå varige driftsmidler nærmere, da det på dette området er 
identifisert manglende avskrivninger, se for øvrig pkt. 5.3.2 
 
 
5.1.9 Lønnsinnberetning mv 
 
Observasjon 
 
I forbindelse med selskapskontrollen er det gjort overordnede undersøkelser knyttet til 
lønnsinnberetning og avstemming av registrerte og innberettede beløp for 2005 og 2006. For 
begge årene er det undersøkt om det foreligger kontrolloppstilling i tilfredsstillende 
underskrevet stand.  
 
For begge årene er disse fremlagt med underskriftene til både selskapets daglige leder og 
selskapets valgte revisor, Inter Revisjon Follo AS v/ Inger L. Takla.  
 
Vi er ikke kjent med at det har forekommet avvik mht lønnsinnberetning, skattetrekk eller 
arbeidsgiveravgift. 
 
 
Vurdering 
 
Det er ikke påvist avvik i forhold til selskapets lønnsinnberetning for 2005 og 2006. 
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5.2 Kontroll med at virksomheten foregår innenfor kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger 

  
Et vesentlig element i en selskapskontroll er å foreta en vurdering av om den som utøver 
eierinteressene gjør dette i samsvar med eierens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av 
eierinteressene.  
 
For å kunne følge opp at forvaltningen av eierinteressene og driften ved Enebakk Produkter 
AS faktisk foregår innenfor kommunestyrets vedtak og forutsetninger, har vi vurdert det som 
relevant å se nærmere på bl.a. følgende: 
 

• De vedtak som ble gjort av formannskap og kommunestyre i forbindelse med 
etablering av i virksomheten og senere endringer.  

• Strateginotat eller lignende som beskriver kommunens eierstrategi for selskapet. 
• Øvrige vedtak relatert til virksomheten, herunder sakspapirer som belyser de 

intensjoner som har ligget til grunn for vedtak. 
• Eierinformasjon, herunder rapporteringsinnhold og -frekvens fra administrasjonen og 

valgte representanter i selskapet til kommunen 
• Vedtak og gjennomføring knyttet til valg av styremedlemmer 
• Styrets arbeid  
• Organiseringen av virksomheten mht internkontroll 
• En vurdering av de aktiviteter som reelt sett utøves, herunder hva som produseres, 

omsettes eller leies ut, og til hvilke kundegrupper 
• En vurdering av hvilke aktører som er selskapets største leverandører 

 
I rapporten har vi funnet det formålstjenelig å fokusere på områder hvor vi mener Enebakk 
kommune som eier, kommunens fullmektige og Enebakk Produkter AS med dets styre og 
ledelse, synes å ha et forbedringspotensial.  
 
 
5.2.1 Eierskapsstrategi  

 
Observasjon 
 
I følge ordfører og styrets leder har det ikke vært noen nedfelt eierstrategi knyttet til Enebakk 
Produkter AS fra kommunens side. Styrets leder har tatt til orde for at det er et behov for å få 
formalisert og strukturert en god del mer på dette området i større grad enn det som i dag er 
tilfellet. 
 
I dag har Enebakk Produkter AS 20 godkjente VTA-plasser og tallet har vært stabilt de senere 
år. Det er søkt statlige myndigheter om å få etablert ytterligere 5 nye plasser, da kommunen 
har et behov for å tilrettelegge flere slike arbeidsplasser. 
 
Enebakk kommune har store tilstøtende interesser i forhold til den type virksomhet som 
Enebakk Produkter AS driver. Det antas å kunne være en målkonflikt mellom kommunen og 
Enebakk Produkter AS innenfor dette området på flere vis. For eksempel vil kommunen 
kunne ha ønske om å la flere tyngre brukere få jobbe hos Enebakk Produkter AS enn tilfellet 
er i dag, noe som ikke nødvendigvis vil være i selskapets interesse. En utvidelse av 
arbeidsstokken til å omfatte flere ressurssvake, vil kreve langt mer oppfølging og bety en 
vesentlig kostnad for virksomheten.  



Selskapskontroll Enebakk Produkter AS   Enebakk kommune 

Follo distriktsrevisjon 25

 
Størrelsen på kommunens årlige bidrag til selskapet har vært gjenstand for diskusjoner. 
Likeledes spørsmålet om hvilken relasjon det bør være mellom kommuneadministrasjonen og 
selskapet, herunder kommuneadministrasjonens rolle i forhold til generalforsamlingen, samt 
dens innsynsrett i løpende driftsrapportering, se pkt. 5.2.2. 
 
 
Vurdering 
 
Basert på de opplysninger som er fremkommet synes det å være et klart behov for å etablere 
et strategidokument knyttet til kommunens eierinteresser i Enebakk Produkter AS. 
 
Videre synes det å være behov for en nærmere formalisering av kommuneadministrasjonens 
rolle i forhold til styret og dets protokoller, samt en avklaring og formalisering av dens 
møterett/-plikt og talerett på generalforsamling.  
 
 
 
5.2.2 Rapportering til eier 
 
Observasjon 
 
Medlemmene av formannskapet i Enebakk kommune og leder av Helse- og sosialstyret utgjør 
i henhold til vedtektene generalforsamlingen i Enebakk Produkter AS. Videre har ordfører 
fungert som varemedlem til styret, og har i denne rollen løpende fått tilsendt innkallinger til 
styremøte og protokoller. 
 
Kommunens administrasjon ved rådmann har ikke fått tilsendt kopi av innkallinger og 
protokoller. 
 
Spørsmålet om hva som skal rapporteres til Enebakk kommune som eier har vært tatt opp ved 
flere anledninger, og har skapt debatt. 
 
Til styresak 09/06 av 27. september 2006 er det i innkallingen vist til at styreleder og daglig 
leder har hatt et møte med representanter for kommunen ved ordfører, rådmann, økonomisjef 
og helse- og sosialsjef hvor det ble lagt frem ønsker fra kommunen som følger: 
 

1. En person fra helse- og sosialavdelingen skal delta som observatør i EPROs 
rådgivende utvalg. 

2. Regnskapsrapportering til kommunen skal skje flere ganger gjennom året 
3. Oversendelse av styreprotokoller til kommunen skal skje løpende 

 
I innkallingen har daglig leder anmodet om at styret tar stilling til sak 2 og 3, mens sak 1 ble 
imøtekommet allerede i møtet med representantene for eier. 
 
Til saken har daglig leder skrevet at hun har vært i kontakt med Arbeidssamvirkenes 
Landsforening (ASVL), hvor hun refererer at de [ASVL] mener at det kun er til 
generalforsamlingen opplysninger skal gis ved årsregnskap og styrets årsberetning. 
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Sak 09/06 ble utsatt til 12. oktober 2006. Styret fattet vedtak om å sende brev til Enebakk 
kommune ved rådmann, hvor bl.a. følgende svar ble inntatt: 
 

”Styret i Enebakk Produkter AS har behandlet anmodningen [fra kommunen] om å få 
tilgang til regnskapsrapporter og styreprotokoller og har fattet følgende vedtak: 
 
Enebakk Produkter AS ønsker ikke å endre den praksis som er etablert, men ser 
viktigheten av å opprettholde en god kommunikasjon med kommunens ledelse. 
 
Styret inviterer derfor Enebakk kommune til å delta i et årlig dialogmøte, der man 
gjensidig kan utveksle informasjon om virksomheten og de utfordringer man står 
ovenfor. 
 
Styret i Enebakk Produkter AS ser frem til en fortsatt god og konstruktiv dialog med 
Enebakk kommune.” 

 
I etterkant av dette vedtaket er det avholdt informasjonsmøte med rådmann. Videre er det fra 
2007 en praksis at èn ansatt fra kommunen deltar som observatør i det rådgivende utvalg, der 
det i tillegg til to representanter fra EPRO møter en representant fra NAV.  
 
Delårsrapportering er ikke regulert i regnskapsloven, og det er således ingen plikt for daglig 
leder å rapportere regnskapstall gjennom året til andre enn styret. Men for selskaper som er 
underlagt denne plikten (børsnoterte foretak) og andre som frivillig velger å utarbeide 
delårsrapporter, vil en slik rapportering gjennom året i henhold til god regnskapsstandard nr 
11 klart bidra til å redusere usikkerheten knyttet til vurderingen av foretaket.   
 
Ved henvendelse til kommunens administrasjon om dokumenter i tilknytning til vedtak om 
Enebakk Produkter AS, er ønsket informasjon blitt fremskaffet. 
 
Vurdering 
 
I henhold til aksjeloven (asl) § 5-1, 1.ledd utøver aksjeeierne gjennom generalforsamlingen 
den øverste myndigheten i selskapet. Etter asl. § 5-2 har aksjeeierne rett til å møte i 
generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Møteretten kan ikke 
begrenses i vedtektene. 
 
I Enebakk Produkter AS sine vedtekter er det definert hvem som utgjør generalforsamlingen, 
og denne definisjonen skaper en uklarhet rundt hvem som representerer eier, jfr. pkt 5.1.1. 
 
Etter aksjeloven § 5-15, 1. ledd kan aksjeeier kreve at daglig leder og styremedlemmer på 
generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på 
bedømmelsen av bl.a. selskapets økonomiske stilling. Tilsvarende kan aksjeeier også kreve 
informasjon av daglig leder og styremedlemmene om forhold som kan innvirke på 
bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen. 
 
Etter asl § 5-6 kan en aksjeeier som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen kreve 
at det avholdes ekstraordinær generalforsamling for å få behandlet et bestemt angitt emne. 
Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at et slikt krav er 
fremsatt. 
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Dette betyr at Enebakk kommune som eier kan kreve å få seg fremlagt økonomisk 
informasjon fra selskapet, men da ved å gå veien om ekstraordinære generalforsamlinger. 
Dette fremstår som klart uhensiktsmessig, og det viser med tyngde behovet for å få utarbeidet 
en eierskapsmelding fra kommunestyret. 
 
For øvrig fremstår arkivrutinene i Enebakk kommune, når det gjelder øvrig informasjon om 
Enebakk Produkter AS og dokumenter knyttet til vedtak, som hensiktsmessige. 
  
 
5.2.3 Valg av styre 
 
Observasjon 
 
Det kan synes som det har vært en tradisjon at styret i Enebakk Produkter AS har vært politisk 
sammensatt og kun i mindre grad blitt valgt blant eksterne kandidater. Det faktum at styrets 
medlemmer fortrinnsvis er kommunestyrerepresentanter, kan ha sine fordeler. Styrets leder 
har bl.a. tatt til orde for at dette bidrar til å sikre en god dialog med kommunen og at styrets 
sammensetning bidrar til at eiers interesser blir ivaretatt på best mulig måte. 
 
På den annen side er det fra nasjonalt hold fremkommet rapporter i den senere tid som 
understreker viktigheten av at styrer i kommunalt eide selskaper må velges ut fra en 
målsetting om å oppnå en sammensetning som først og fremst må sikre tilstrekkelig 
kompetanse innenfor en rekke viktige fagfelt.  
 
For Enebakk Produkter AS synes hensynet til riktig kompetanse å ha blitt vektlagt i 
vurderingen av styrets sammensetning, men arbeidet synes ikke å ha vært svært planmessig. 
Hensynet til en tilfredsstillende kjønnsfordeling er imidlertid ivaretatt. 
 
I Enebakk Produkter AS utgjør daglig leder sammen med styrets nestleder selskapets 
valgkomitè. Valgkomitèens sammensetning synes ikke å være formelt forankret, og det er 
ikke nedfelt i vedtektene. 
 
Vurdering  
 
Daglig leder er en av to som utgjør valgkomitèen til styret. Etter vår oppfatning bør det 
vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig at daglig leder selv innstiller på hvem som skal sitte i 
styret og ha tilsyn med den daglige ledelse.  
 
 
5.2.4 Styrets arbeid 
 
Observasjon 
 
Mange virksomheter nedfeller en egen styreinstruks, som i mer detalj beskriver hvordan styret 
skal fungere. Dette er ikke utarbeidet for Enebakk Produkter AS.  
 
En styreinstruks vil på flere områder kunne skape større klarhet i forhold til styrets virke, 
oppgaver og dets ansvar. Ansattrepresentantenes ansvar og rolle trekkes ofte frem i denne 
sammenheng, og en instruks vil da kunne være avklarende. Likeledes vil en instruks kunne 
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bidra til større klarhet knyttet til gjennomføring av en rekke rutiner i styret og i forholdet til 
selskapets ledelse. 
 
Gjennom selskapskontrollen er det ikke fremkommet informasjon om at styret på formell 
måte gjennomfører evaluering av eget arbeid.  
 
Det er heller ikke vedtatt etiske retningslinjer i selskapet, men dette er et arbeid som skal være 
påbegynt. 

 
Godtgjørelse til styret er de senere år regnskapsført med følgende beløp: 
 

2006: kr 61.800 
2005: kr 53.300  
2004: kr 54.400 
2003: kr 57.800 
 

Størrelsen på honoraret varierer noe på bakgrunn av antall avholdte møter. Styreleder har et 
fast honorar, kr 30.000, uavhengig av antall møter. De øvrige har kr 1.200 pr møte for faste 
medlemmer og kr 900 pr møte for vara. Satsene har ligget fast i 4-5 år. 
 
Bakgrunnen for at styreleder har et fast honorar er at han har oppgaver og plikter i betydelig 
grad utover de øvrige medlemmene, herunder en lang rekke flere møter med daglig leder. 
 
På spørsmål om det er andre godtgjørelser, herunder telefon-, bilgodtgjørelse el., som tilflyter 
medlemmene av styret utover det som bokføres på konto for styrehonorar, oppgir daglig leder 
og styreleder at det er det ikke.  
 
Vurdering 
 
Det er ikke vedtatt egen styreinstruks for selskapet. Styrets leder har tatt til ordet for at økt 
formalisering av en del rutiner er noe av det styret vil iverksette i nærmeste fremtid, og at 
dette også omfatter styreinstruks. Dette vurderes som positivt. 
 
 
 
5.2.5 Intern kontroll 
 
5.2.5.1 Daglig leder og stedfortreder 
 
Observasjon 
Det er oppnevnt en nestleder i virksomheten, men praksis har vist at denne ikke er gitt 
tilstrekkelig opplæring og således ikke har hatt reell mulighet til å overta daglig leders 
oppgaver fullt ut. Ved daglig leders sykefravær våren 2007 ble det svært synlig at man 
manglet en plan ved sykdom/fravær. 
 
Videre har det fremkommet at stedfortreders rolle ikke har vært klart definert i forhold til 
ansvar, fullmakter og rettigheter. Det har heller ikke vært definert i avtale hvordan 
stedfortreder avlønnes i leders fravær. 
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Vurdering 
Styret skal i henhold til aksjeloven § 6-12, 1.ledd sørge for en forsvarlig organisering av 
virksomheten. På bakgrunn av ovennevnte punkter synes det å være rom for en bedre 
tilrettelegging fra styret og ledelse på dette feltet. 
 
I samtale med styreleder er det fremkommet at styret har gjort sine refleksjoner i forhold til 
den situasjonen selskapet tidligere i år var gjennom, og at det allerede er gjort grep for å være 
bedre rustet hvis noe uventet plutselig skulle inntreffe. 
 
 
5.2.5.2 Prokura og anvisningsreglement 
 
Observasjon 
 
Det foreligger fellesprokura i virksomheten, og rutinen er at styreleder undertegner alle 
betalingsbilag. Det betyr at styreleder er innom bedriften minst en gang i måneden, kanskje så 
ofte som hver 14. dag, og skriver under på bilag.  
 
Vurdering 
 
Det vurderes som en god rutine at styreleder skal undertegne samtlige betalingsbilag. Dette 
ikke minst av hensyn til den iboende risiko som følger av at daglig leder er den som fører 
regnskapet til virksomheten, se punkt 5.2.5.4. 
 
 
5.2.5.3 Rapportering fra daglig leder til styret 
 
Observasjon 
 
Styret skal i henhold til aksjeloven § 6-12, 3. ledd holde seg orientert om selskapets 
økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll.  
 
I Enebakk Produkter AS er det etablert praksis at daglig leder på regelmessig basis rapporterer 
økonomisk status til styret. Dette skjer på et standardisert format. Rapporten er imidlertid ikke 
veldig detaljert mht å vise bl.a. oppnådd inntjening på ulike områder/produkter mv.  
 
Styremedlemmer har likevel gitt uttrykk for at de har opplevd at den økonomiske 
rapporteringen har tilfredsstilt deres behov. Dog er det bemerket at redegjørelser ofte skjer 
muntlig. 
 
Vurdering 
 
Bruk av mer detaljerte rapporter vil kunne gi styret økt mulighet til å foreta selvstendige 
økonomiske analyser og vurderinger av driften. Det ligger til styret å vurdere sitt konkrete 
informasjonsbehov for å kunne løse sine oppgaver og ivareta sitt tilsynsansvar 
tilfredsstillende.  
 
Økt bruk av skriftlige redegjørelser kan imidlertid synes å være hensiktsmessig og tjene som 
effektiv dokumentasjon for ettertiden. 
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5.2.5.4 Daglig leder og regnskapsføring 
 
Observasjon 
 
Virksomheten har utnyttet daglig leders kompetanse innenfor regnskap ved at hun også er blitt 
tildelt ansvaret for regnskapsfunksjonen. Ut fra et internkontroll-perspektiv vurderes en slik 
konsentrasjon av oppgaver og ansvar til èn person å være uheldig. Dette fordrer at det 
etableres tilfredsstillende kompenserende kontroller.  
 
Rollen som regnskapsfører er skilt ut fra rollen som daglig leder og avlønnes separat. 
Regnskapsførerfunksjonen kommer således i tillegg til daglig leders 100 %-stilling som 
daglig leder. Ordningen har fungert slik i mange år, og det synes som det var økonomiske 
grunner som lå bak at denne ordningen ble etablert.  
 
Daglig leder har trukket frem at det for henne var naturlig å påta seg en slik oppgave i og med 
at hun har svært lang erfaring med regnskap og økonomi, samt at det gir henne som daglig 
leder god oversikt og økonomisk kontroll. 
 
Daglig leder har gitt tydelig uttrykk for at ansvaret for regnskapsføringen ikke inngår i rollen 
som daglig leder, og at det derfor er rimelig at dette kommer som en tilleggsgodtgjørelse. 
Dette er en praksis som i følge daglig leder ikke er helt uvanlig blant slike virksomheter. 
 
På spørsmål om det ville ha frigjort hennes tid som daglig leder hvis noen andre hadde ført 
regnskapet og hun ikke hadde hatt ansvaret og oppgaven med løpende bokføring, svarte 
daglig leder bekreftende, men understreket samtidig fordelen ved å ha regnskapsføringen i 
eget hus og med mulighet for rask rapportering.  
 
Styrets leder har overfor revisjonen oppgitt at kombinasjonen av pris og kvaliteten på den 
jobben som daglig leder har gjort, herunder fordelen med raske tilbakemeldinger til styret, har 
vært avgjørende for at styret har holdt fast ved denne løsningen. 
 
Daglig leder har oppgitt at det ikke er andre i selskapet som fører regnskap. Daglig leder har 
oppgitt at hun har kontakt med et eksternt regnskapsbyrå som vil kunne være behjelpelige 
med å føre regnskapet hvis et slikt behov skulle oppstå. Men foreløpig har det ikke vært et 
slikt behov, heller ikke våren 2007, da daglig leder var sykmeldt en periode. 
 
Vurdering 
 
Fra revisjonens ståsted synes det usikkert i hvilken grad de kontroller som har vært etablert er 
av en slik karakter at en kan hevde at en tilfredsstillende rollefordeling og internkontroll har 
vært på plass.  
 
Videre synes stillingen som regnskapsfører, som kommer i tillegg til daglig leders ordinære 
100 % stilling i selskapet, å komme i konflikt med arbeidsmiljølovens 
maksimumsbestemmelser om arbeidstid i forhold til en og samme arbeidsgiver. 
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5.2.5.5 Transaksjoner med nærstående 
 
Observasjon 
Daglig leder har skriftlig oppgitt at omsetning til nærstående kun har vært selskapets kjøp av 
eiendommen på Gjølstad fra Enebakk kommune av 13. desember 2004. Denne kjøpsavtalen 
innholdt også overdragelse av leieavtale med ROAF IKS knyttet til gjenbruksstasjonen på 
Gjølstad. 
 
I intervju har daglig leder oppgitt at omsetning til/fra ledelsen og deres nærstående kun har 
omfattet salg av ved. Dette skal ha skjedd på ordinært vis, men til rabatterte priser til de 
ansatte/ledelsen. Daglig leder har oppgitt at omfanget av dette har vært lite, kun til tre 
personer. Det foreligger personalrabatt på inntil 20 %.  
 
Vurdering 
Grunnet manglende arbeidsdeling er det en iboende risiko for at omsetning til nærstående kan 
skje på betingelser som ikke er i samsvar med gjeldende prispolicy. 
 
 
5.2.6 Økonomisystem/IT-sikkerhet 
 
Observasjon 
 
Selskapskontrollen har påvist at det synes å være manglende rutiner knyttet til IT-sikkerhet, 
dokumentasjon og lagring av regnskapsinformasjon. Bokførte opplysninger som i 
utgangspunktet er tilgjengelig elektronisk, skal i henhold til bokføringsloven § 13, 2.ledd være 
tilgjengelig elektronisk i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, og 10 år på papir.  
 
Daglig leder har opplyst at økonomisystemet til Enebakk Produkter AS har vært benyttet 
siden 1993, men at det er begrenset funksjonalitet på visse områder. Blant annet blir det anført 
at det ikke er mulig elektronisk å søke opp posteringer i resultatregnskapet på tidligere år etter 
at regnskapet er avsluttet. Ved behov må en da søke gjennom papirutskrifter. 
 
Dette forholdet synes ikke å ha vært tidligere kjent for styrets leder. 
 
I regnskapsførselen er det i betydelig grad benyttet standard tekster på kontonivå som for 
eksempel ”inngående faktura”. Fraværet av mer spesifikke bokføringstekster vanskeliggjør og 
kompliserer en effektiv etterkontroll av bokføringen etter regnskapsavslutning. 
 
Det er etablert rutiner for data-backup, og kontrolltesting av at backup faktisk fungerer gjøres 
av et IT-selskap i Enebakk. I følge daglig leder er det begrenset med IT-kompetanse blant de 
ansatte i selskapet.   

 
Vurdering 
 
Ut fra de opplysninger som er fremkommet er det behov for korrigerende tiltak innenfor 
systemsiden når det gjelder regnskap og økonomi. Økt funksjonalitet bør tilstrebes etablert 
snarest. 
 
De valgte rutiner mht løpende bokføring vanskeliggjør en effektiv kontroll i ettertid, og 
forbedrede rutiner er derfor å anbefale implementert snarest. 
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5.2.7 Forsikring 
 
Observasjon 
 
Selskapet har tegnet skadeforsikningsavtale med KLP. Videre er det etablert 
yrkesskadeforsikrings- og gruppelivsforsikringsavtale. Styret skal ha blitt holdt løpende 
orientert om selskapets forsikringsordninger, og området skal i følge daglig leder være 
tilfredsstillende ivaretatt. 
 
Vurdering 
 
Revisjonen har ingen ytterligere kommentarer. 
 
 
5.2.8 Personalmessige forhold 
 
5.2.8.1 Formalisert ledersamtale 
 
Observasjon 
Styrets leder og daglig leder har hyppig møtekontakt, men det er etter det revisjonen kjenner 
til ikke formalisert en egen årlig personalsamtale med daglig leder. Etter styreleders syn har 
det ikke vært noen vesentlige forhold som har gjort at dette har vært vurdert som nødvendig. 
  
Vurdering 
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Etter vår 
oppfatning vil en årlig evaluering av daglig leder og en formalisert ledersamtale kunne inngå 
som et nyttig instrument i utøvelsen av dette tilsynet. 
 
 
5.2.8.2 Lønnsforhandlinger 

 
Observasjon 
I dag forhandler de ansatte sin lønn kun med daglig leder. Fra de ansatte har det kommet 
synspunkter på at det kunne være ønskelig at det foretas forhandlinger direkte med styret, 
eller at de gis mulighet til å fremføre sine forhandlingskrav overfor andre enn kun daglig 
leder.  
 
Vurdering 
Forholdet er en sak for styret, men dersom en har ønske om endringer vil èn mulighet kunne 
være at det etableres et forhandlingsutvalg hvor styrets leder og daglig leder sammen 
representerer bedriften i en slik situasjon.  
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5.3 Økonomiske analyser av virksomheten 
 
Follo distriktsrevisjon har foretatt økonomiske analyser av Enebakk Produkter AS for årene 
2002-2006.  
 
Det er også gjort vurderinger knyttet til regnskapsavleggelsen, kontakten med revisor og 
utsikter fremover særlig mht likviditet. 
 
Analysen er på enkelte områder gjort mer detaljert for å få frem mer nyanserte trekk ved 
virksomheten. 
 
 
5.3.1 Inntekter og resultater 
 
Observasjon 
Inntekter og kostnader for virksomheten viser følgende utvikling for de siste 5 årene: 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Inntekter   4 243 051 4 650 788 4 740 227 4 693 803 4 834 603 

Kostnader 3 991 174 4 426 753 4 720 883 4 614 509 5 187 960 

Resultat 251 877 224 035 19 344 79 294 -353 357 

 
Oversikten viser at selskapet gikk med et større underskudd i 2006, men at trenden har vært 
negativ i hele undersøkelsesperioden. Dette vises tydelig i figuren under: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1- Utviklingen i inntekter, kostnader og resultater for årene 2002-2006 
 
Sammensetningen av driftsinntektene for de samme årene er som følger: 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 Budsjett 2007 

Salg av varer og tjenester 1 601 838 1 526 055 1 497 125 1 225 664 1 224 425 1 467 000 

Tilskudd fra Enebakk kommune (VTA-plasser) 996 000 996 000 1 088 670 1 096 200 1 146 730 1 167 600 

Tilskudd fra Stat (VTA-plasser) 1 400 400 1 950 000 2 020 800 2 088 000 2 155 200 2 224 000 

Annen driftsinntekt (leieinntekter) 211 420 159 780 131 080 282 864 305 005 304 000 

       

Sum driftsinntekter 4 209 658 4 631 835 4 737 675 4 692 728 4 831 360 5 162 600 
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Tilskuddene fra staten er en fast, månedlig sats pr godkjent tiltaksplass. Det kommunale 
medfinansieringsansvaret skal være på minimum 25 % av det til enhver tid gjeldende statlige 
driftstilskuddet. 
 
I perioden fremgår det at inntektene er økende, men det bemerkes at det er de statlige og 
kommunale tilskuddene som står for veksten, i tillegg til økte inntekter fra utleie av lokaler. 
Inntektene fra salg av varer og tjenester har vist en avtagende tendens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2- Sammensetningen av inntektene i årene 2002-2006 
 
Daglig leder har redegjort for at salgsaktiviteten har båret preg av bortfall av kunder i 
perioden, og at det har vært krevende å erstatte frafalte kunder med ny aktivitet som både gir 
meningsfulle arbeidsoppgaver og som tilfredsstiller ønsket om akseptabel økonomi. Styrets 
leder har trukket frem at det er nedlagt et betydelig arbeid for å skaffe nye oppdrag av 
tilpassede arbeidsplasser. EPRO er i direkte konkurranse med andre bedrifter, og derfor må 
virksomheten bl.a. ha konkurransedyktige priser for å kunne lykkes. 
 
Leieinntektene har i perioden utviklet seg som følger: 
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Daglig leder har forklart at inntektsfallet i 2004 skyldtes at selskapets utleiebolig sto tomt 
mesteparten av dette året. 
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I 2006 er leieinntektene fra forretningsbygg økt med om lag kr 50.000, samtidig som 
inntektene fra lagerleie er redusert med om lag kr 40.000. 
 
Vurdering 
 
Inntjeningen har i perioden vært avtagende i forhold til utviklingen i selskapets kostnader. Det 
er av vesentlig betydning at selskapet får på plass kontrakter med nye kunder, fortrinnsvis 
kontrakter av mer varig karakter. Revisjonen er kjent med at både styret og daglig leder 
jobber aktivt med dette for øyet. 
 
 
5.3.2 Kostnadsutviklingen 
 
Observasjon 
 
Selskapet har de senere år rapportert følgende kostnader i sitt årsregnskap: 
 
Sammensetning av kostnader     
 2002 2003 2004 2005 2006 
Varekostnad 429 687 401 416 329 335 273 913 379 886 
Lønnskostnader 2 519 184 2 824 287 3 218 227 3 410 326 3 549 211 
Ordinære avskrivninger 144 112 167 800 193 454 128 645 132 000 
Andre driftskostnader 857 538 992 742 934 460 708 219 1 014 729 
Finanskostnader 40 653 40 508 45 407 93 406 112 134 
Sum kostnader 3 991 174 4 426 753 4 720 883 4 614 509 5 187 960 

 
Dette kan illustreres som følger: 
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Figur 3 – Kostnadsutvikling for årene 2002-2006 
 
Det er i særdeleshet utviklingen i lønnskostnadene som har bidratt til kostnadsveksten. Fra 
2002 til 2006 har lønnskostnadene økt med om lag kr 1,0 mill. Fra 2004 til 2006 har de 
samlede lønnskostnadene steget med drøye 10 %, mens gjennomsnittlig lønnsutvikling i 
kommunal sektor i samme periode har vært 8,9 %. 
 
I perioden 2003 til 2006 har antall ansatte utviklet seg som følger: 
 



Selskapskontroll Enebakk Produkter AS   Enebakk kommune 

Follo distriktsrevisjon 36

 2003 2004 2005 2006 
Fast ansatte 5 6 6 6 
Ansatte på lønnstilskuddsordning 1 1 1 0 
Arbeidstakere på VTA 20 21 20 21 
Sum 26 28 27 27 

 
Når man sammenligner utviklingen i lønnskostnadene med utviklingen i salgsinntektene, ser 
man at disse har en motsatt utvikling i perioden. 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Lønnskostnader 2 519 184 2 824 287 3 218 227 3 410 326 3 549 211 
Salg av varer og tjenester 1 601 838 1 526 055 1 497 125 1 225 664 1 224 425 

 
Lønn til daglig leder utgjorde i 2006 kr 580.769. Av dette beløpet utgjorde lønn for stillingen 
som regnskapsfører kr 42.600. 
 
Forholdet mellom utviklingen i lønninger og salgsinntekter kan illustreres som følger: 
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Figur 4 - Forholdet mellom utviklingen i lønnskostnader og salgsinntekter fra varer og tjenester 
 
Selskapets ordinære avskrivninger utgjør en mindre del av de regnskapsførte kostnadene.  
Follo distriktsrevisjon har vurdert disse opp mot bokført verdi på selskapets varige 
driftsmidler. Følgende beløp fremgår av selskapets årsregnskaper: 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Ordinære avskrivninger  144 112 167 811 193 454 128 645 132 000 
Varige driftsmidler (bokført 
verdi) 2 351 000 2 968 500 3 296 500 5 960 000 5 950 000 

 
Når man sammenligner regnskapsførte avskrivninger mot bokførte verdier på varige 
driftsmidler, fremkommer en sammenheng som kan indikere at varige driftsmidler for de to 
siste årene er avskrevet med mindre beløp enn det en normal avskrivningsplan skulle tilsi. 
 
Ved å grosse opp ordinære avskrivninger med faktoren 10, fremkommer dette avviket tydelig 
i figuren under: 
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Figur 4 – Avskrivningskostnad i forhold til bokført verdi på varige driftsmidler 
 
Bakgrunnen for ovennevnte forhold er bl.a. at eiendommen på Gjølstad, som omfatter 
bygninger og tomt og som har en kostpris på 2,0 millioner kroner, ikke er avskrevet i 
eierperioden 2005-2006. Det er videre gjort oppgraderinger for om lag kr 600.000 i 2005 som 
heller ikke er avskrevet. 
 
På spørsmål fra Follo distriktsrevisjon er det opplyst fra daglig leder at hun ikke har skilt 
mellom bygninger og tomt i regnskapet, og at det er grunnen til at det ikke er foretatt 
avskrivninger. 
 
Vurdering 
 
Lønnskostnadene er den vesentlige kostnadsdriveren i selskapet. Utviklingen i 
lønnskostnadene har steget noe mer enn utviklingen i kommunal sektor for øvrig. 
 
Sammenlignet med lønningene i Enebakk kommune er lønnen til daglig leder høy. For 2006 
er daglig leders lønn høyere enn lønnen til rådmann i Enebakk kommune. 
 
Årsregnskapet for de siste par årene viser for lave ordinære avskrivningskostnader. 
 
 
5.3.3 Bruttofortjenester 
 
Styret er løpende holdt orientert på en overordnet nivå om den økonomiske utviklingen i 
selskapet. Økonomirapportene har vært standardiserte, men har ikke gitt informasjon på 
detaljert nivå om utviklingen i bruttofortjenester på aktivitetsnivå. 
 
Ved gjennomgang av saldobalanser fremkommer følgende bruttofortjenester for årene 2002-
2006:  
 2002 2003 2004 2005 2006 

Salg av varer og tjenester 1 601 838 1 526 055 1 497 125 1 225 664 1 224 425 
Varekostnad -376 000 -401 416 -329 335 -273 913 -379 886 

Bruttofortjeneste 1 225 838 1 124 639 1 167 790 951 751 844 539 

Brt. fortjeneste i % 76,5 % 73,7 % 78,0 % 77,7 % 69,0 % 
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Bruttofortjenesten på akkumulert nivå viser noe variasjon, bl.a. er bruttofortjenesten tydelig 
lavere i 2006 enn de foregående årene.  
 
Ved en nærmere analyse av bokførte bruttofortjenesten innenfor enkelte av de ulike 
aktivitetsområdene fremkommer betydelige svingninger.  
 
I intervju med Follo distriktsrevisjon har daglig leder oppgitt at hun hadde forventet at 
bruttofortjenesten over tid skulle ha vært relativt stabil. Dette også på bakgrunn av at bedriften 
ikke har varelager for nevnte materialer/produkter ved årsslutt. I intervjuet ble det derfor 
trukket frem som en mulighet at salg kunne ha blitt fakturert på feil år, eller at noe materialer 
kunne ha ligget på lager ved årsskiftet som ikke er blitt regnskapsført. 
 
Fra hovedbok fremkommer følgende beløp:  
 
Salg av materialer eks. terrasser 2003 2004 2005 2006 
Materialsalg eks. terrasser 122 092 57 816 54 969 131 199 
Materialkjøp eks. terrasser -42 597 -31 957 -66 683 -44 022 
Bruttofortjeneste 79 495 25 859 -11 714 87 177 
Bruttofortjeneste i % 65 % 45 % -21 % 66 % 

 
I brev til Follo distriktsrevisjon har daglig leder oppgitt at det i 2005 er bokført varekjøp til 
pakke/monteringsoppdrag for kr 20.150 hvor inntektene er ført på konto for avgiftpliktig 
arbeid. Videre er det fremkommet en feilføring i 2006. Korrigert for disse forholdene blir 
bruttofortjenesten som følger: 
 
Salg av materialer eks. terrasser (korr,) 2003 2004 2005 2006 
Materialsalg eks. terrasser 122 092 57 816 54 969 131 199 
Materialkjøp eks. terrasser -42 597 -31 957 -46 533 -55 527 
Bruttofortjeneste 79 495 25 859 8 436 75 672 
Bruttofortjeneste i % 65 % 45 % 15 % 58 % 

 
Det bemerkes at etter korreksjoner er bruttofortjenesten i 2005 fortsatt langt lavere enn de 
øvrige årene.  
 
Salg av terrasser 2006 
Salgsinntekt terrasser 30 000 
Varekjøp terrasser -39 112 
Bruttofortjeneste -9 112 
Bruttofortjeneste i % -30 % 

 
Daglig leder har redegjort for at det ved nærmere undersøkelser har vist seg at det på kontoen 
feilaktig er bokført innkjøpskostnader til utebord for kr 11.505. Dette skulle ha vært bokført 
som øvrige materialkjøp. Videre kan det i følge daglig leder ha vært mindre beholdninger 
igjen ved årsslutt som ikke er beholdningsført. Korrigert for det oppgitte forholdet er 
bruttofortjenesten positiv med 8 %. 
 
Kantinesalg 2003 2004 2005 2006 
Sum salg fra kantina 178 348 167 299 199 471 178 149 
Sum varekjøp kantine -168 871 -162 678 -144 459 -160 368 
Bruttofortjeneste kantina 9 477 4 621 55 012 17 781 
Bruttofortjeneste kantina i % 5,3 % 2,8 % 27,6 % 10,0 % 
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Etter gjennomgang av regnskapene har daglig leder i brev til Follo distriktsrevisjon oppgitt at 
endringene i bruttofortjeneste for kantinen trolig skyldes at innkjøpsrutiner og leverandører 
ble endret i begynnelsen av 2005, samt at det ble foretatt prisendringer. 
 
Vurdering 
 
Daglig leder har redegjort for årsaker til hvorfor bruttofortjenestene varierer. Revisjonen er 
imidlertid ikke blitt forelagt vurderinger for hva som er målsatt og forventet bruttofortjeneste 
knyttet til de ulike aktivitetene. Daglig leder har videre oppgitt at det kan være vanskelig å 
fastslå hvilke materialer som brukes til de forskjellige produktene, og derfor er kontoplanen i 
2007 blitt endret til kun å hete ”varekjøp snekkerverksted”. 
 
Follo distriktsrevisjon har forståelse for at det kan være krevende å oppnå nøyaktige 
registreringer. Vi vurderer likevel at de variasjonene som er påpekt er såpass betydelige at 
analyse av bruttofortjenester er et område som bedriften bør ha et større fokus på fremover 
enn det den til nå har hatt. Dette ikke minst av kontrollhensyn. Ved å forenkle kontoplanen 
vanskeliggjøres muligheten for å kunne ivareta dette hensynet. 
 
 
5.3.4 Prissetting – transaksjoner med nærstående 
 
Observasjon 
Daglig leder har oppgitt at selskapet ikke tilbyr gratis tjenester for å sikre fornuftige 
arbeidsoppgaver for sine ansatte. Det er presisert at det å tilby gratistjenester ville være 
ødeleggende for virksomheten i neste omgang. Av den grunn er det faste priser som 
praktiseres. 
 
Når det gjelder salg til ansatte skjer dette på betingelser som til markedet for øvrig, men det 
foreligger en personalrabatt på inntil 20 %. 
 
På spørsmål om selskapet har hatt omsetning til ledelsen og deres nærstående, har daglig leder 
oppgitt at det har vært salg av ved og at dette hadde skjedd på ordinært vis, men til rabatterte 
priser til de ansatte/ledelsen. Hun oppga omfanget av dette som lite, kun til tre personer. 
 
Videre har daglig leder skriftlig gjort rede for kjøpet av Gjølstad fra Enebakk kommune. I 
forbindelse med kjøpet ble det i henhold til aksjelovens krav utarbeidet en skriftlig 
redegjørelse fra styret til generalforsamlingen, samt gitt en bekreftelse fra revisor. Det er i 
forbindelse med selskapskontrollen blitt avklart at det ved en inkurie ble benyttet feil gårds- 
og bruksnummer ved disse redegjørelsene. 
 
Vurdering 
Små virksomheter kjennetegnes av begrensede muligheter til avanserte interne kontrolltiltak, 
og slik vurderes også situasjonen ved Enebakk Produkter AS. En deling av rollene som 
regnskapsfører og daglig leder vil imidlertid tjene som et kontrollstyrkende tiltak. 
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5.3.5 Forholdet til selskapets valgte revisor 
 
Observasjon 
Selskapets valgte revisor, Inter Revisjon Follo AS, har avgitt rene revisjonsberetninger hvert 
år i det aktuelle tidsrommet. Det har heller ikke vært noen nummererte brev fra revisor i 
perioden.  
 
Kontakten med revisor er av daglig leder beskrevet som god. Revisor deltar på varetelling ved 
årsslutt, men det synes ikke å ha vært direkte kontakt mellom styreleder og revisor. Revisor 
har ikke deltatt på generalforsamling de senere år. 
 
Regnskapet med noter utarbeides av daglig leder, ikke revisor. 
 
Vurdering 
 
Det vises til tidligere omtale og påpekning av enkelte formelle feil og mangler i de senere års 
regnskaper. Disse forholdene er ikke kommentert av revisor overfor selskapet, noe som etter 
vår mening burde ha vært gjort. 
 
 
5.3.6 Likviditet og soliditet 
 
Observasjon 
 
Ved utgangen av regnskapsåret 2006 hadde selskapet følgende balanse: 
 
Anleggsmidler  5.950.000  Egenkapital  1.919.844 
Omløpsmidler      380.884   Langsiktig gjeld 3.493.750 
       Kortsiktig gjeld    918.076 
Sum eiendeler   6.331.670  Sum EK og gjeld  6.331.670 
 
Oversikten viser at selskapet har en egenkapitalprosent på om lag 30 %, noe som gjerne 
betraktes som tilfredsstillende. Det er imidlertid kommentert (ref. pkt 5.3.1) at inntjeningen de 
senere år har vist en fallende kurve, og i 2006 var resultatet negativt. Negative resultater tærer 
på opptjent egenkapital. 
 
Videre bemerkes at selskapet har ytelsesbaserte pensjonsavtaler. Det er ikke innhentet 
aktuarberegning som viser selskapets pensjonsforpliktelser. Det er ikke et krav for små 
foretak å innarbeide dette i regnskapet, men vi gjør oppmerksom på at selskapet, som følge av 
pensjonsavtalene, kan ha forpliktelser som ikke kommer til uttrykk i årsregnskapet. 
 
Daglig leder har opplyst at selskapet i henhold til de eksisterende låneavtalene skal nedbetale i 
overkant av 1,1 millioner kroner innen 2011. Dette tilsvarer ca kr 225.000 pr år de neste 5 
årene. 
 
Daglig leder har bekreftet at selskapets likviditet til tider har vært stram. I styresak 04/06 er 
det vist til at selskapet hvert år har likvide problemer i juni og desember. Daglig leder har 
informert styret om at selskapet flere ganger har måttet be kommunen om å overføre penger 
en måned før forfall, for å dekke sine driftsforpliktelser.  
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Det faktum at selskapet har relativt store avdrag som forfaller til betaling de nærmeste årene, 
innebærer at selskapet synes å måtte høyne sin kontantstrøm fra dagens nivå de nærmeste 
årene for å kunne evne å betjene lånene og øvrige forpliktelser fremover.  
 
På spørsmål om det er laget noen likviditetsbudsjett for årene fremover eller prognoser, har 
daglig leder opplyst at dette ikke er blitt utarbeidet. 
 
Vurdering 
 
Selskapet egenkapitalandel av totalkapitalen vurderes som akseptabel. Likviditeten fremstår 
som stram, og det er tegn som tyder på at utviklingen vil kunne bli anstrengt fremover med 
mindre virksomheten oppnår en høyere kapitalinnstrømning i tiden fremover når avdragene på 
selskapets langsiktige lån forfaller til betaling. 
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6. Konklusjoner  
 
Selskapskontroll ble med virkning fra 1.7.2004 innført som en ny oppgave mht. internt tilsyn, 
kontroll og revisjon. Ansvaret for selskapskontrollen er lagt til kontrollutvalget, som skal påse 
at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper som omfattes 
av slik kontroll. 
 
En målsetting med selskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Eierskapskontroll er obligatorisk, og skal gjennomføres for alle selskaper som er omfattet av 
slik kontroll innen utgangen av 2008. 
 
Gjennom selskapskontrollen av Enebakk Produkter AS er det identifisert områder hvor det 
etter Follo distriktsrevisjons oppfatning er grunnlag for å iverksette tiltak. Follo 
distriktsrevisjon har på bakgrunn av de funn som er gjort, beskrevet anbefalinger som kan 
danne grunnlag for en styrket kontroll med forvaltningen av Enebakk kommunes 
eierinteresser i Enebakk Produkter AS fremover. 
 
I henhold til Enebakk kommunes vedtatte plan for selskapskontroll innebærer 
selskapskontrollen en kontroll mot nærmere definerte områder. Rapporten fokuserer på 
forbedringsområder og områder der det foreligger uklarheter eller usikkerhet.  
 
På spørsmålet om virksomheten foregår innenfor gjeldende lover og regler, herunder innenfor 
de rammer som vedtektene gir, og om virksomheten foregår innenfor kommunestyrets vedtak 
og forutsetninger, er det gjennom de utførte kontrollene blitt pekt på følgende: 
 
• Vedtektene til Enebakk Produkter AS inneholder bestemmelser om generalforsamlingens 

sammensetning som skaper uklarheter om hvem som representerer kommunen som 
aksjeeier ved stemmegivning på generalforsamling. 

 
• I forbindelse med avholdelse av generalforsamling føres det ingen fortegnelse som angir 

hvor mange aksjer og stemmer hver av de fremmøtte representerer.  
 
• Det er ikke nedfelt noen formell eierstrategi fra kommunestyrets side.  
 
• Det fremstår som et behov å få utarbeidet et strategidokument eller eierskapsmelding 

knyttet til Enebakk kommunes eierinteresser i Enebakk Produkter AS, herunder få avklart 
og formalisert kommuneadministrasjonens rolle i forhold til selskapet og 
generalforsamlingen. 

 
• Det har ikke vært rutine å varsle kommunens revisor eller kontrollutvalg slik 

kommuneloven § 80 krever, når det skal avholdes generalforsamling. 
 
• Det er uklart hvilken rolle leder av Helse- og sosialstyret har som medlem av 

generalforsamlingen, slik det er definert i vedtektene. 
 
• Daglig leder er èn av to som utgjør valgkomitèen til styret. Det bør vurderes hvorvidt det 

er hensiktsmessig at daglig leder innstiller på hvem som skal sitte i styret og ha tilsyn med 
den daglige ledelse.  
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• Vedtektene definerer selskapets formål og virksomhet relativt snevert. Således vil det 
være behov for på en regelmessig basis å vurdere om selskapets faktiske aktiviteter ligger 
innenfor det vedtektsfestede formålet. Selskapet har tilegnet seg eiendom som benyttes i 
kommersiell utleievirksomhet. Det er reist spørsmål ved om dagens relativt snevert 
definerte vedtekter favner om denne aktiviteten. 

 
• Selskapets inntekter fra utleie av fast eiendom har et omfang som tilsier at denne del av 

virksomheten kan bli vurdert som økonomisk virksomhet som ikke omfattes av 
skattelovens skattepliktbegrensninger.  

 
• Selskapet er ikke frivillig registrert for utleie av bygg, og det er således risiko for at 

selskapet ikke har innrettet seg korrekt etter merverdiavgiftslovens bestemmelser når det 
gjelder utleieinntekter og fradragsrett for inngående avgift på tilhørende anskaffelser. 

 
• Det er ikke vedtatt etiske retningslinjer for virksomheten. 
 
• Det er ikke nedfelt egen styreinstruks. 
 
• Selskapets avtale med Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) om drift av 

gjenbruksstasjonen Gjølstad synes å være videreført i strid med reglene for offentlige 
anskaffelser. I og med at Enebakk Produkter AS er et eget rettssubjekt vil reglene for 
arbeid i egenregi ikke komme til anvendelse. 

 
• Det er tvilsomt om den praksis som er etablert i Enebakk Produkter AS hvor én og samme 

person er ansatt i stilling utover 100 % i virksomheten, har hjemmel i arbeidsmiljøloven 
som trådte i kraft 1.1.2006.  

 
• Det er påvist enkelte formelle feil og mangler ved de avlagte årsregnskapene, bl.a. når det 

gjelder regnskapslovens krav til noteinformasjon.  
 
• Det er identifisert manglende avskrivninger på anskaffelser gjort de siste par årene. 
 
• Det er påpekt svakheter knyttet til internkontroll i virksomheten. Dette relaterer seg både 

til organisasjonsmessige forhold, manglende arbeidsdeling og rapportering.  
 
• Det er behov for utbedringer på systemsiden når det gjelder regnskap og økonomi. Økt 

systemfunksjonalitet og forbedrede rutiner anbefales gjennomført snarest. 
 
 
Når det gjelder kontroll av økonomien og økonomiske analyser av virksomheten, har 
revisjonen pekt på følgende forhold: 
 
• Selskapets inntjening fra salg av varer og tjenester har vist en fallende tendens over flere 

år. Det vurderes som helt sentralt at selskapet får på plass nye kontrakter, fortrinnsvis 
kontrakter av mer varig karakter.  

 
• Utviklingen i selskapets lønnskostnader har steget noe mer enn gjennomsnittet for 

kommunal sektor i undersøkelsesperioden. Lønn til daglig leder er vurdert som relativt 
høy. 
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• Oppnådde bruttofortjenester for de ulike aktivitetene har vært til dels svært varierende i 

undersøkelsesperioden, uten at dette er forklart fullt ut. 
 
• Selskapets valgte revisor har avgitt rene revisjonsberetninger i undersøkelsesperioden. Det 

foreligger ingen revisjonsrapporter eller nummererte brev i undersøkelsesperioden. 
 
• Selskapet skal de nærmeste årene betale relativt store avdrag på lån. Dette vil kunne bidra 

til en meget stram likviditet for selskapet de nærmeste årene, med mindre selskapet evner 
å øke sine kontantstrømmer fremover. 
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7. Anbefalinger 
 

1) Enebakk kommune bør nedfelle en eierskapsstrategi for sin rolle som eier av Enebakk 
Produkter AS. 

 
2) Vedtektene til Enebakk Produkter AS bør gjennomgås og vurderes endret for å skape 

større klarhet knyttet til generalforsamlingens sammensetning og stemmegivning.  
 

3) Det bør fra eiers side i større grad formaliseres hvilken rolle kommune-
administrasjonen skal ha i forhold til selskapet, herunder en formalisering av 
rapporteringsfrekvens, -omfang og -innhold fra selskap til eier.  

 
4) De formelle bestemmelsene i kommuneloven § 80 og aksjeloven § 5-13 knyttet til 

innkalling og gjennomføring av generalforsamling bør følges.   
 

5) Det bør vurderes om rollefordelingen er hensiktsmessig i forhold til at daglig leder 
sitter i valgkomitèen til styret og innstiller på hvem som skal ha tilsyn med den daglige 
ledelse. 

 
6) Det bør på en regelmessig basis foretas en vurdering av om selskapets faktiske 

aktiviteter ligger innenfor det vedtektsfestede formålet. Det er reist spørsmål ved om 
dagens relativt snevert definerte vedtekter favner om selskapets utleievirksomhet. 

 
7) Selskapet bør vurdere å søke om frivillig registrering i merverdiavgiftsmanntallet for 

utleie av bygg for å kunne fradragsføre inngående merverdiavgift på tilhørende 
anskaffelser. 

 
8) Selskapet bør vurdere om det er grunnlag for å få en nærmere avklaring på om 

inntektene fra utleie av fast eiendom faller innenfor skattelovens 
skattepliktbegrensninger.  

 
9) Selskapets avtale med ROAF IKS bør gjennomgås, da det er risiko for at denne er 

videreført i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. 
 

10) Avtalen selskapet har vedrørende regnskapsføring bør gjennomgås, da det er tvilsomt 
at det er forenelig med arbeidsmiljøloven at èn og samme person har en stillingsbrøk i 
selskapet som overstiger 100 %. 

 
11) Etiske retningslinjer er vedtatt i Enebakk kommune, og det bør vurderes om 

tilsvarende bør implementeres i Enebakk Produkter AS. 
 

12) Regnskapslovens notekrav bør følges. 
 

13) Selskapet bør foreta en kritisk gjennomgang av sine anleggsmidler for å sikre at valgte 
avskrivningsprofiler og økonomisk levetid er i samsvar med regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapskikk. 

 
14) For å styrke den interne kontrollen i virksomheten bør det vurderes om rollene som 

daglig leder og regnskapsfører bør skilles. 
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15) Rutiner for opplæring av og kompetanseheving hos de ansatte bør iverksettes på en 
slik måte at organisasjonen blir mindre sårbar for personalendringer og fravær. 

 
16) Styret bør vurdere om rapporteringen fra daglig leder bør være på et slik format at 

styret kan gjøre mer selvstendige vurderinger av de tall som fremlegges, herunder bl.a. 
utvikling i bruttofortjenester. Ved større avvik bør daglig leder fremlegge skriftlige 
forklaringer. 

 
17) Selskapets IT-systemer, spesielt knyttet til økonomi og regnskap, bør oppgrades. Det 

anbefales at økt systemfunksjonalitet og forbedrede rutiner kommer på plass snarest.  
 

18) For å sikre en sunn økonomisk utvikling og unngå en anstrengt likviditetsmessig 
situasjon fremover, vurderes det som helt nødvendig at arbeidet med å få på plass nye 
kundekontrakter gis en meget høy prioritet. 

 
19) Det anbefales at det utarbeides en styreinstruks, og at styret regelmessig gjennomfører 

en evaluering av eget arbeid. 
 

20) Formelle ledersamtaler anbefales gjennomføres. 
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9. Kommentarer til uttalelsene 
 
Follo distriktsrevisjon har ingen ytterligere kommentarer til ordførerens brev av 14.01.2008. 
 
 
Vi har følgende kommentarer til daglig leders uttalelse av 10. januar 2008 under 
sluttmerknad: 
 
 
Selskapets avtale med ROAF: 
 
Daglig leder har anført at avtalen, i forhold til reglene for offentlige anskaffelser, har et 
omfang som ligger langt under beløpsgrensen for utlysning.  
 
Vi mener dette ikke er riktig. I henhold til Forskrift av 07.04.2006 nr 402 om offentlige 
anskaffelser § 2-3, 10. ledd, er det angitt at for tidsubegrensede tjenestekontrakter eller 
tjenestekontrakter med en løpetid på mer enn 48 måneder hvor det ikke er fastsatt en samlet 
pris, skal beregningsgrunnlaget være den månedlige rate multiplisert med 48. For de 4 årene 
2003-2006 utgjorde ROAF IKS sine innkjøp fra Enebakk Produkter AS over 1,0 mill kr. 
 
 
Selskapets avtale med daglig leder 
 
Daglig leder har anført at hun aldri har vært ansatt i mer enn 100 %, og at oppdelingen av 
hennes lønn er gjort for å vise verdien av regnskapsdelen. 
 
Fremlagt arbeidsavtale for daglig leder, datert 30.4.1997, angir at hun som daglig leder har en 
normal arbeidstid på 37,5 timer. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at daglig leder har fått 
avtalt en kortere arbeidstid som daglig leder for å utføre oppgaven med å føre regnskapet. Det 
er heller ikke fremlagt dokumentasjon på at regnskapsførerfunksjonen inngår i 
stillingsinstruksen som daglig leder.  
 
Tvert i mot er det fremkommet i referert intervju, som er bekreftet av styrets leder og daglig 
leder, at godtgjørelse for regnskapsføring er utbetalt på bakgrunn av at dette er en funksjon 
som kommer i tillegg til 100 %-stillingen og godtgjørelsen som daglig leder. 
 
I notene til de offisielle regnskapene de senere år fremgår følgende: 
 
2004:  ”Daglig leder har mottatt lønn på 460.850,-, samt kr 61.834 for regnskapsføring.” 
2005:  ”Daglig leder har mottatt lønn på 482.661,-, samt kr 42.300 for regnskapsføring.” 
2006:  ”Daglig leder har mottatt lønn på 538.169,-, samt kr 42.600 for regnskapsføring.” 
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