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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

1.1 Sammendrag 

Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 28.11.2017 selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) av 
Empo AS. 
 
Empo AS ble etablert i 1990 (som Ski Produksjonsservice AS) og eies 100 % av Ski kommu-
ne. Empo AS er en vekst- og attføringsbedrift, som i samarbeid med NAV tilbyr 45 VTA-
plasser (varig tilrettelagt arbeid) til personer som er innvilget uføretrygd. I tillegg til 45 til-
taksdeltakere (brukere) har Empo AS 11 fast ansatte.  
 
Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de syv problemstillingene: 
 
Grønt 
 
 

1. Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og in-
nenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet 
formål? 
Vedtekter for Empo AS (2010) fastsetter at «Selskapets formål er gjennom fabrikasjon 
og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede, primært 
mennesker med psykisk utviklingshemming bosatt i Ski kommune.» Etter revisors 
mening holder selskapet seg innenfor formålet, som er relativt vidt formulert. Ordfø-
rer gir også uttrykk for at Empo AS driver innenfor selskapets vedtekter.  
Selskapet er sertifisert av EQUASS, som er en europeisk kvalitetsstandard for vel-
ferdstjenester. Dette indikerer at selskapet holder seg innenfor lover og regler som 
gjelder for vekst- og attføringsbedrifter (VTA-bedrifter), herunder Forskrift om ar-
beidsmarkedstiltak. Det er ingen indikasjoner i driften som taler for at selskapet er i 
brudd med lover og regler. 
KS' Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2015) anbefaler at 
kommuner utarbeider årlig eierskapsmelding for alle sine selskaper. Ski kommune har 
ikke utarbeidet eierskapsmelding for Empo AS. 
 

Grønt 2. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt? 
Empo AS sine oppdrag skal være tilpasset (tiltaks)deltakerne. Etter revisjonens 
skjønn er de oppdrag selskapet har hatt, relevante for en VTA-bedrift som Empo AS. 
TV-produksjonen krever et høyere tilskudd pr. plass fra eier, men både ordfører og 
styreleder påpeker viktighetene av å gi et slikt tilbud til deltakerne. 
Daglig leder, påpeker at selskapet ikke kan drives etter ordinære normer for kostnads-
effektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning av instruktørene. Daglig 
leder har likevel satt fokus på å ta oppdrag som gir god inntjening. Selskapet har 
snudd et underskudd på 0,5 mill. kr i 2016 til et overskudd på 0,5 mill. kr i 2018. 
Salgsinntektene har økt betydelig siden 2016 og utgjør nå 28 % av totale inntekter. 
Sammenliknet med andre VTA-bedrifter i Follo synes Empo AS å drive kostnadsef-
fektivt. 
 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS  4 

Grønt 3. Gjelder lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan 
sikrer virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves? 
VTA-bedrifter er ikke offentligrettslige organer, ifølge en avgjørelse vedrørende et 
slikt selskap i 2014 fra Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA). Klagenemn-
da kom til at selskapet etter sin virksomhet måtte regnes å ha en forretningsmessig 
karakter. Etter revisjonens skjønn er avgjørelsen relevant for Empo AS, det vil si at 
Lov om offentlige anskaffelser ikke gjelder for selskapet.   
 

Grønt 4. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll? 
Selskapet har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS (2017) og rutinebeskri-
velser i alle sine prosesser. Ansatte oppgir å ha god kjennskap til selskapets intern-
kontrollsystem. Også deltakerne har stort fokus på sikkerhetsrutiner. Empo AS sin 
EQUASS-sertifisering bekrefter at selskapet har et godt kvalitetssikringssystem.  
 

Gul 5. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habili-
tet? 
Vedtekter for Empo AS beskriver rutiner for valg av styre. Både ordfører, styreleder 
og daglig leder opplyser at selskapets sittende styre ble valgt på bakgrunn kompetanse 
og ikke politisk tilhørighet. Opplysninger om at styremedlemmer har vært eller er 
inhabile i forhold til å inneha styreverv i selskapet, er ikke fremkommet.  
Styret i Empo AS har fem medlemmer, hvorav én kvinne. Dette oppfyller ikke aksje-
loven når det gjelder fordeling på kjønn (40 %). 
 

Grønt 6. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr? 
Empo AS sine kunder gir uttrykk for at de er godt fornøyd med de tjenester som sel-
skapet leverer; det gjelder både kvalitet og tid. Alle fem intervjuede kunder oppgir at 
de ønsker å benytte selskapets tjenester fremover.  
 

Grønt 7. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten? 
Både deltagere og ansatte uttaler til revisor at de er godt fornøyd med å jobbe i bedrif-
ten. Sykefraværet blant ansatte har sunket betraktelig – fra 12 % i 2017 til 4 % i 2018. 
Sykefraværet blant deltakerne ligger på 4–5 %.  
 

Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt. 

 

1.2 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:  
a) Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine selskaper, inkludert 

Empo AS.  
b) Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjelovens krav (40 %). 

 
 
 
Steinar Neby /s/    Even Tveter /s/  
revisjonssjef     prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 5 skal kontroll-
utvalget «påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskaper m.m.». Kommuneloven § 80 om innsyn og undersøkelser i selskaper gir 
eierne av heleide selskaper utvidete muligheter for kontroll og innhenting av informasjon. 
Selskapskontroll er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser funge-
rer tilfredsstillende i henhold til lover og regler og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  
 
Selskapskontroll kan gjennomføres på to måter – som eierskapskontroll eller forvaltningsrevi-
sjon. Eierskapskontroll fokuserer på om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring 
og om virksomheten opererer i samsvar med formålet. Forvaltningsrevisjon vil si en mer om-
fattende vurdering av selskapet i henhold til gitte problemstillinger. Foreliggende selskaps-
kontroll er en forvaltningsrevisjon. 
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (2004) pålegger i § 7 at forvalt-
ningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 
anerkjente standarder på området. Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fast-
satt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvalt-
ningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.  
 
NKRFs Veileder i selskapskontroll (2018) sier følgende om høring (s. 52): «Et selskap som er 
omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten, jf. kontrollut-
valgsforskriften § 15. […] Det er opp til selskapet hvem i selskapet som avgir høringsuttalel-
sen.» Bestilling – formål og problemstillinger 
Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonen: «Undersøke 
Empo AS sin måloppnåelse i henhold til vedtektsfestet formål, Ski kommunes eierstrategi, 
vedtak og forutsetninger, samt lovmessige krav og krav fra offentlige myndigheter for denne 
type virksomhet.»  
 
Kontrollutvalgets bestilling inneholder syv problemstillinger: 
1. «Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og innenfor de 

rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet formål? 
2. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt? 

 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten? 
 Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type virksomhet? 
 Er produksjonen kostnadseffektiv? 

3. Gjelder Lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer virksom-
heten at anskaffelsesreglene etterleves? 

4. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll? 
5. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet? 
6. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr? 
7. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?» 
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2.2 Presiseringer og avgrensninger 

Problemstilling nr. 1 spør om selskapet driver i henhold til gjeldende «lover og regler». Revi-
sor legger til grunn at dette først og fremst gjelder Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, samt 
Lov om offentlige anskaffelser som drøftes under problemstilling nr. 3. Under problemstilling 
nr. 4 om internkontroll omtales også Helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Når det gjelder sel-
skapets etterlevelse av skatte- og mva-regelverket, legges til grunn at selskapets revisor (Revi-
sjonsselskapet Jøntvedt AS) har foretatt den kontrollen.   
 
Problemstilling nr. 6 og 7 spør hva kunder og ansatte «mener». Vi tolker dette som kundetil-
fredshet og ansattes tilfredshet. «Ansatte» inkluderer her også deltakere.    

2.3 Informasjon om selskapet – organisering 

Empo AS, som ble etablert som Ski Produksjonsservice AS i 1990, eies 100 % av Ski kom-
mune. Selskapet skal gi tilrettelagt arbeid til mennesker som vanskelig kan nyttiggjøre seg 
ordinært arbeid eller faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo AS har 45 VTA-
plasser (varig tilrettelagt arbeid) for tiltaksdeltakere. Empo AS har også 11 fast ansatte. Sel-
skapet har altså 11 ansatte og 45 deltakere.1  
 
Empo AS har følgende organisering:  

 
Kilde: Empo AS sin Årsmelding 2017 – Styrets beretning.  
Avdeling Produksjon og avdeling TV/Media er avdelingsbetegnelsene som benyttes, ifølge daglig leder.  

                                                                 
1 Det heter følgende i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak § 14-7 Ansettelsesforhold: «Tiltaksdeltakeren skal være 
fast ansatt i virksomheten.» Ansatte og deltakere er likevel etablert terminologi i bransjen, som for øvrig omfat-
ter ca. 335 vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge. De fleste eies av en kommune, flere kommuner sam-
men eller en organisasjon, opplyser Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (Naku.no). 
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Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Selskapets ledergruppe består av daglig 
leder, avdelingsleder for Produksjon, avdelingsleder for TV/Media og attføringsansvarlig for 
Produksjon. Instruktørene har ansvaret for å følge opp deltakere i arbeidet.  

2.4 Metode 

Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet er lovverk og selskapsdokumenter (se kapittel 
10 Kilder), samt eiersignaler. Revisjonskriterier utdypes i vedlegg 1 – med vekt på Forskrift 
om arbeidsmarkedstiltak (2015) og habilitet.  
  
Datakilder er dokumenter og intervju. Revisor har intervjuet én politiker (ordfører), styrele-
der, daglig leder og fire andre ansatte. I tillegg til daglig leder har selskapet 10 ansatte, hvorav 
revisor tilfeldig valgte ut fire til intervju. Daglig leder påpekte at det lett kan oppstå misforstå-
elser ved intervju med deltakere, hvis man ikke kjenner dem. På denne bakgrunn besluttet vi å 
ikke intervjue deltakere. Selskapets brukerundersøkelser fra 2017 og 2018 presenteres. Under 
behandling av rapporten i kontrollutvalget 30.4.19 ble det påpekt at utvalget ønsket at rappor-
ten også skulle inneholde tilbakemeldinger fra deltagere i selskapet. Det ble derfor foretatt 
intervju av 10 deltagere 7.5.19. Disse ble valgt ut tilfeldig av revisor på bakgrunn av deltager 
liste. Det ble påpekt at det var frivillig å la se intervjue.  En deltager ønsket ikke å bli interv-
juet. De deltagere som ønsket å ha med seg en ansatt fikk lov til det. 
 
Bransjestatistikk foreligger i liten grad. Å sammenlikne VTA-bedrifters lønnsomhet mv. er 
vanskelig, da de opererer i ulike markeder og deltakernes funksjonsgrad varierer. Vi har like-
vel valgt å sammenlikne regnskapstall for VTA-bedrifter i Follo.    
 
Revisor har telefonintervjuet fem kunder av Empo AS, hvorav fire store og én mindre kunde. 
Selskapet fremla en liste over alle kunder (11 stykker) rangert etter omfang av kjøp av tjenes-
ter fra selskapet. Kunder i det øvre sjiktet ble prioritert for intervju; også én kunde i nedre 
sjikt ble utvalgt (tilfeldig).  
 
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger og revisjonskriterier gjennom da-
tagrunnlag til vurdering og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 
sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 
tekstelementer, kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo dis-
triktsrevisjon IKS.  
 
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
  
Dato:  Aktivitet:  
28.11.2017: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) av 

Empo AS. 
11.6.2018: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for selskapskontrollen (sak 21/18). 
31.10.2018: Oppstartsmøte med daglig leder Arne-Reidar Granheim. 
21.1.2019: Intervju med ansatte. 
31.1.2019: Intervju med kunder. 
1.2.2019: Intervju med Ski kommunes ordfører Hanne Opdan. 
13.2.2019: Intervju med Empo AS sin styreleder Gunnar Wedde. 
26.2.2019: Rapportens fakta verifisert. 
1.4.2019: Rapport sendt styreleder for uttalelse.  
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16.4.2019: Revisjonsrapport med styreleders uttalelse sendt til Follo Interkommunale Kon-
trollutvalgssekretariat (FIKS).  

30.4.2019: 
07.05.2019 
14.05.2019 
28.05.2019 

Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
Intervju av 10 deltager gjennomført 
Korrigert rapport sendt til FIKS 
Ny behandling i kontrollutvalget 
 
 
 

 
Vi takker for godt samarbeid med Ski kommune og Empo AS i selskapskontrollen. Styreleder 
for Empo AS sin uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt. 
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3 LOVVERK OG VEDTEKTER 

 
 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

 Selskapet skal følge Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (2015). 
 Selskapets drift skal samsvare med Vedtekter for Empo AS (2010). 

 
Lover og regler for VTA-bedrifter vil primært si Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, jf. ved-
legg 1.  
 
I tilknytning til vedtektene kan også nevnes eierstyring. KS' Anbefalinger om eierstyring, sel-
skapsledelse og kontroll (2015) anbefaler (punkt 4) at kommuner utarbeider eierskapsmelding 
for alle sine selskaper, som bør oppdateres årlig. Ny kommunelov (som trer i kraft i oktober 
2019) stiller (§ 26-1) krav om utarbeidelse av eierskapsmelding minst én gang i valgperioden.  

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 NAVs bestilling og tilskudd 

NAV gir vekst- og attføringsbedrifter årlig tilsagn om antall VTA-plasser. Søknad om plass 
sendes til NAV, som «eier» plassene. Selskapet fatter endelig avgjørelse om hvem som skal få 
tilbud om arbeid. Plassene tildeles personer som er innvilget uførepensjon. Det utbetales ikke 
ordinær lønn til deltakerne, men en bonus på 37 kr pr. time.  
 
Empo AS har tilsagn om 45 VTA-plasser fra NAV. Eierkommunene skal yte en medfinansie-
ring på minst 25 % av NAVs tilskudd. Ski kommune har vedtatt en medfinansiering på 45 % i 
produksjon og 60 % i TV/media.  
 
3.2.2 Vedtekter – eierstyring 

Selskapets vedtekter, som sist ble endret i 2010, sier følgende i § 3: «Selskapets formål er 
gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemme-
de, primært mennesker med psykisk utviklingshemming bosatt i Ski kommune.» 
 
Empo AS sin øverste myndighet er generalforsamlingen, der ordføreren er kommunens eier-
representant (hun utgjør generalforsamlingen). Eierstyringen utøves i generalforsamling.  
 
Ordfører er av den oppfatning at selskapets drift er godt innenfor det vedtektene tilsier. Det er 
en styrke for selskapet at det også tilbyr oppgaver innen TV-produksjon for sine deltakere. 
Selskapet ser ut til å ha funnet en god balanse mellom de ulike aktivitetene. 
 
Ordfører opplyser at Ski kommune ikke har utarbeidet eier(skaps)melding for Empo AS. 
 
3.2.3 Empo AS sin virksomhet 

Selskapets hjemmeside (Empo.no) opplyser følgende: Gjennom arbeidstrening skal Empo 

Problemstilling nr. 1: Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og 
regler og innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet 
formål? 
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bidra til å øke den enkeltes kompetanse og mulighet i arbeidslivet både praktisk og sosialt. 
Arbeidstreningen i Empo består av individuelt tilpassede oppgaver i avdeling Produksjon og 
avdeling TV/Media. 
 
Selskapets nettsider tilføyer: 

 Visjon: «Empo mener annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor anner-
ledeshet verdsettes og respekteres i samfunn og næringsliv.»  

 Verdier: «Mangfold, Forventning, Stolthet – Empowerment». 
 Målsetting: «Empos merkevare skal være retningsgivende og til inspirasjon for lan-

dets vekstbedrifter. Empo skal gjennom sin virksomhet sørge for å være NAVs fore-
trukne leverandør av lokale attføringstjenester. Empo skal bidra til at tiltaket Varig 
Tilrettelagt Arbeid fortsatt inkluderes i arbeidslinjen.» 

 
Nettsidene oppgir at Empo Produksjon tilbyr følgende tjenester: 

 «Merking/etikettering 
 Alle typer pakke-, montering- og distribusjonsjobber 
 Ferdiggjøring og utsendelse  
 Montering av mekaniske komponenter og displayer 
 Logistikk/EDI2 
 Vedproduksjon 
 Piknikbenker  
 Fuglekasser – ulike typer». 

 
Avdeling TV/Media tilbyr følgende tjenester:  

 Produksjon av TV-innslag og sendinger til web-TV. 
 Sosiale medier.  
 Frikanalen.   
 Informasjons- og reklamefilmer på oppdrag fra næringslivet.  

 
Empo TV og NRK vant Gullruten 2016 for "Beste event og sportssending" med programmet 
"Special Olympics – Mats og Erling i L.A." som ble vist på NRK i august 2016. Programmet 
var en co-produksjon mellom Empo TV og NRK. Prisutdelingen vises på videoen Gullruten 
2016 – Mats & Erlings takketale (www.youtube.com/watch?v=LImE2xjj5zw).  
 
Daglig leder kommenterer: –Vi har hatt et langvarig samarbeid med NRK Sporten der vi stil-
ler med reportere i ulike sammenhenger. På Special Olympics har vi vært tilstede 6–7 ganger. 
Nå i mars 2019 er våre ansatte/deltakere i Abu Dhabi som reportere der sommerlekene 2019 
skal holdes. Det kommer som egen sending i NRK senere. Empo TV fakturerer NRK for opp-
draget.  
 
Empo TV vil også levere en søknad til NRK 1.4.2019 om å produsere en serie sammen med 
NRK om historien til utviklingshemmede når det gjelder behandling og tiltak. Planen er å gå 
så langt tilbake som det eksisterer litteratur og frem til dagens tilbud. Empos deltakere vil få 
sentrale roller i serien. NRKs svar ventes til sommeren, forteller en optimistisk daglig leder. 

                                                                 
2 EDI er en global standard for utveksling av elektroniske forretningsdokumenter. EDIFACT (Electronic Data 
Interchange For Administration Commerce and Trade) har utarbeidet meldingstyper for faktura, ordre, fraktbrev, 
betalingsformidling og tolldeklarering, ifølge Store norske leksikon (Snl.no). 
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3.3 Vurderinger 

Selskapets formål er ganske vidt formulert i vedtektene. Det er ingen holdepunkter for at sel-
skapet ikke holder seg innenfor formålet. Ordfører anser at selskapet klart driver innenfor 
selskapets vedtekter.  

3.4 Konklusjon 

Empo AS sin drift ligger innenfor Vedtekter for Empo AS, etter revisjonens skjønn. Empo AS 
er EQUASS-sertifisert, slik NAV krever av vekst- og attføringsbedrifter (VTA-bedrifter).  
For å oppnå denne sertifiseringen er det et krav at selskapet overholder sentrale lover og reg-
ler for VTA- bedrifter. Det er ikke identifisert forhold i driften som indikerer at selskapet er i 
brudd med lover og regler. 
 
Ski kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding for Empo AS. En felles eierskapsmelding 
med kapitler for alle kommunens selskaper, kan være en løsning.   
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4 MÅL- OG KOSTNADSEFFEKTIVITET  

 
 
 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

 Selskapet skal sette mål og rapportere måloppnåelse.  
 Selskapet skal levere tjenester som er relevante for vekst- og attføringsbedrifter/VTA-

bedrifter. 
 Selskapet bør ikke gå med driftsunderskudd, ifølge signaler fra eier.   

4.2 Datagrunnlag 

Empo AS utarbeider hvert år mål for driften, som vises i selskapets årsplan. Årsplan 2018 
oppstiller i alt ni mål fordelt på organisering, avdeling Produksjon og avdeling TV/Media: 

 Innføre LEAN.3 
 Invitere politikere til frokost. 
 Utvikle samarbeid med OK–service (Oppegård Kommunes Industriservice AS). 
 Sikre faste langsiktige oppdrag. 
 Etablere samarbeid med bedrifter utenfor Empo AS. 
 Arbeid/oppdrag ute hos en ny kunde. 
 Egenproduksjon av tre produkter.  
 Flere eksterne oppdrag for TV. 
 Utvide spekteret av sysselsetting på Empo TV. 

 
For alle mål er det angitt hvem som er ansvarlig og hvordan målet skal nås. Selskapets års-
meldinger redegjør for måloppnåelse. Årsmelding 2017 – Styrets beretning oppgir at alle fast-
satte mål for 2017 er oppnådd unntatt ett: effektivisering av innkjøp og logistikk. To systemer 
ble vurdert, men beslutning ble ikke tatt; saken vurderes på nytt i 2018.   
 
Empo AS eier lokaler i Teglvegen 27 på Drømtorp i Ski øst. Selskapets 56 medarbeidere (11 
ansatte og 45 deltakere) disponerer her et bygningsareal på 1250 m2. Her er både kontorloka-
ler, produksjonslokaler og lokaler for TV-produksjon. Produksjonslokalene består av flere 
haller for forskjellige typer produksjon. 
 
Daglig leder opplyser at selskapet tar de oppdrag man kan få, så lenge de er tilpasset deltaker-
ne. Å selge tjenester er en kontinuerlig prosess. I den senere tid har man prøvd å skaffe jobber 
som gir god inntjening. Når selskapets årsmål settes, har man fokus på å vurdere hvilke opp-
drag man kan ta og hvilke mulige samarbeidspartnere som bør kontaktes. Det er viktig å be-
holde og utvikle gode samarbeidsrelasjoner, som kan gi selskapet flere oppdrag fremover. 

                                                                 
3 «Lean (egentlig: Lean manufacturing / norsk: Veltrimmet produksjon) betegner en produksjonsmetodikk for 
fremstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet. […] Sentralt i 
denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser», opplyser Wikipedia.no. 

 

Problemstilling nr. 2: Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt? 
 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten? 
 Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type virksomhet? 
 Er produksjonen kostnadseffektiv? 
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Daglig leder oppgir at produksjonen ikke kan drives etter ordinære normer for kostnadseffek-
tivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning fra selskapets instruktører. Deltaker-
nes ferdigheter kartlegges i samarbeid med NAV, kommunen, fagpersoner i deltakers nettverk 
og interne rutiner i selskapet. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med deltakerne 
der bl.a. arbeidssituasjonen evalueres.    
  
Empo AS har hatt følgende regnskap de siste tre årene: 
 
Empo AS – årsregnskap 
 2016 2017 2018 
Salgsinntekter  3 079 545 4 608 251 4 222 433 
Offentlig driftstilskudd 11 057 278 10 598 431 10 765 872 
Sum driftsinntekter 14 136 822 15 206 682 14 988 305 
Varekostnader  1 027 179 1 622 420 1 169 239 
Lønnskostnad  10 803 722 10 191 580 10 434 488 
Avskrivninger  575 495 574 213 604 540 
Annen driftskostnad 2 177 706 2 520 494 2 150 798 
Sum driftskostnad 14 584 101 14 908 707 14 359 065 
Driftsresultat -447 279 297 975 629 240 
Resultat finansposter -104 786 -101 099 -85 016 
Årsresultat -552 065 196 876 544 224 
Kilde: Empo AS' årsregnskap. 2018: utkast. 
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Selskapets økonomiske utvikling fra 2016 til 2018 kan oppsummeres i tre punkter: 

 Salgsinntekter økte fra 3,0 mill. kr i 2016 til 4,2 mill. kr i 2018. Salgsinntektene steg 
fra 21,8 % av sum driftsinntekter i 2016 til 28,2 % i 2018. 

 Offentlig driftstilskudd gikk ned fra 11,0 mill. kr i 2016 til 10,7 mill. kr i 2018, som 
følge av at NAV reduserte antall VTA-plasser fra 50 til 45 plasser i februar 2017, fordi 
fem plasser var ubesatt etter at TV/Media gikk fra prosjekt til ordinære VTA-plasser. 

 Selskapet har snudd et underskudd på 0,5 mill. kr i 2016 til et overskudd på 0,5 mill. 
kr i 2018.  
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Daglig leder, som tiltrådte i august 2017, har fokusert særlig på følgende økonomiske forhold:  
 Lønnsomhet: NAV har satt krav om at selskapet skal ha en sunn økonomi og et over-

skudd som gjør at man kan håndtere gjeld og vedlikehold av bygninger og maskiner. 
Selskapet legger nå økt vekt på å få oppdrag som gir god inntjening/overskudd. Ved 
siden av sysselsetting for deltakerne er lønnsom drift viktig. Empo AS opererer med 
markedspriser; man har ikke anledning til å underprise tjenester for å få oppdrag.  

 Markedsføring: Kvalitet og service er viktigste salgsargumenter. Selskapet fikk i 
2018 nye nettsider, som har en nettbutikk. Fokuset på markedsføring har gitt resultater 
i form av flere oppdrag.  

 Kundeforhold: Gode samarbeidsrelasjoner med store kunder genererer flere oppdrag 
på sikt. 

 
Daglig leder legger ikke skjul på at det er mer ressurskrevende å drifte avdeling TV/Media 
enn avdeling Produksjon. Ski kommunes tilskudd er derfor høyere til plassene i TV/Media. 
Både styret og eier har vurdert TV-driften og vedtatt at selskapet skal beholde denne avde-
lingen. Dette tilbudet er unikt og gir andre utfordringer til deltakerne enn i avdeling Produk-
sjon. Ledelsen jobber kontinuerlig med å finne oppdrag som genererer større inntekter i 
TV/Media, noe som er betydelig vanskeligere enn i avdeling Produksjon.  
 
Alle deltakerne i Empo AS har VTA-plasser. Selskapet har tilsagn om 45 plasser fra NAV; 
plassene er ikke øremerket til de to avdelingene. NAVs tilskudd (13 231 kr pr. måned pr. 
plass i 2018) er uavhengig av om deltakeren arbeider i Produksjon eller TV/Media. Kommu-
nens tilskudd til selskapet er 45 % av NAVs tilskudd pr. plass for de som jobber i Produksjon 
og 60 % for de som jobber i TV/Media. 
 
Tre deltakere ble 1.1.2019 overført fra avdeling TV/Media til avdeling Produksjon, som følge 
av at de ikke kan nyttiggjøre seg av arbeidstilbudet i TV/Media. Det er nå 33 deltakere (73 %) 
i Produksjon og 12 deltakere (27 %) i TV/Media.  
 
Syv VTA-bedrifter i Follo har følgende regnskapstall for 2017:   
 

VTA-BEDRIFTER I FOLLO – REGNSKAP 2017 
 Empo 

AS, 
Ski 

Oppegård 
Kommunes 
Industri-
service AS 

Drøbak 
Vaskeri 
AS, 
Frogn 

Enebakk 
Produkter 
as 

Nærings-
tjenester 
AS, 
Vestby 

Åspro 
AS,  
Ås 

Remontér 
Attføring 
AS, 
Nesodden 

Driftsinntekter 
pr. deltaker 

337 933 
 

252 438 
 

381 211 
 

411 476 
 

275 893 
 

510 813 
 

406 167 
 

Driftskostnader 
pr. deltaker 

318 556 
 

251 188 
 

344 579 
 

370 286 
 

233 964 
 

433 844 
 

366 944 
 

Lønnskostnader 
pr. deltaker 

226 489 
 

152 469 
 

234 368 
 

296 476 
 

206 250 
 

322 875 
 

295 889 
 

Antall VTA  
plasser 

45 32 19 21 28 32 18 

Driftsresultat 298 000 -28 000 318 000 555 000 836 000 -543 000 487 000 
Kilde: Årsregnskap på Purehelp.no. Selskapene produserer og leverer ulike varer og tjenester, og deltakernes 
funksjonsevne varierer. Selskapene har ulikt inntekts- og kostnadsbilde, og tallene er ikke helt sammenliknbare. 
 
Gjennomsnittlige driftskostnader (eks. lønnskostnader) for alle selskapene var 331 300 kr pr. 
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deltaker i 2017. Empo AS sine driftskostnader (318 556 kr) lå 4 % under gjennomsnittet. Op-
pegård Kommunes Industriservice AS (OK Service) og Næringstjenester AS (Vestby) hadde 
lavere driftskostnader og lønnskostnader pr. deltaker enn Empo AS. De fire andre selskapene 
hadde høyere kostnader enn Empo AS.    

4.3 Vurderinger 

Empo AS utarbeider årlige mål, og de ansatte involveres i utarbeidelsen. Måloppnåelse rap-
porteres i selskapets årsmelding med styrets beretning. Alle mål for 2017 ble oppnådd med 
unntak av ett. 
 
All produksjon foregår i utgangspunktet i selskapets lokaler. Daglig leder, som tiltrådte i au-
gust 2017, har hatt fokus på å bedre inntjeningen til selskapet. Empo AS søker oppdrag som 
gir selskapet en god inntjening, men man må også ta de oppdrag man får.  
 
Oppdrag skal være tilpasset selskapets deltakere. Ledelsen synes å ha god kunnskap om del-
takernes evner og ønsker vedrørende arbeidet som skal utføres. Etter revisjonens skjønn er de 
oppdrag selskapet har hatt, relevante for en vekst- og attføringsbedrift. TV-produksjonen kre-
ver et høyere tilskudd pr. plass fra Ski kommune, men både eier og styreleder understreker 
viktigheten av å gi et slikt tilbud til deltakerne. 
 
Daglig leder poengterer at Empo AS ikke kan drives etter ordinære normer når det gjelder 
kostnadseffektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning av instruktørene. Sel-
skapet har likevel snudd et underskudd på 0,5 mill. kr til et like stort overskudd i løpet av to 
år. Inntekter fra eget salg har økt betydelig siden 2016 og utgjør nå 28 % av totale inntekter.  
 
Empo AS skiller seg ikke mye fra de andre VTA-bedriftene i Follo når det gjelder driftskost-
nader og lønnskostnader pr. deltaker. To av bedriftene har lavere kostnader; de fire andre har 
høyere kostnader. Det er vanskelig å sammenlikne VTA-bedrifter, da de produserer forskjelli-
ge produkter og har deltakere med ulik funksjonsevne. Sammenlikningen indikerer likevel at 
Empo AS ikke har høyere driftskostnader enn andre tilsvarende bedrifter.  

4.4 Konklusjon 

Empo AS utarbeider årlige mål og rapporterer måloppnåelse. Selskapet driver med tjenester 
som er relevante for VTA-bedrifter. Selskapet har fått god kontroll på økonomien og levert 
driftsoverskudd de siste to årene. Selskapet er dessuten solid med en egenkapitalandel på 53 
% (over 40 % anses å være meget godt). Sammenliknet med andre VTA-bedrifter i Follo sy-
nes Empo AS å drive kostnadseffektivt. 
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5 LOV OM OFFENTLIG ANSKAFFELSE 

 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 Dersom selskapet er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, skal lovverket følges. 

5.2 Datagrunnlag 

Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) vedtok 21.1.2014 en avgjørelse (sak 
2012/49) der det innklagede selskapet var et aksjeselskap eid av flere kommuner og en fyl-
keskommune. Selskapet hadde som formål «å skape beskjeftigelse for yrkeshemmede som 
mottar trygd», og selskapet var definert som en VTA-bedrift og mottok støtte fra NAV og 
kommuner. Klagenemnda kom etter en samlet vurdering til at innklaget selskap måtte regnes 
for å ha «forretningsmessig karakter» og derfor ikke regnes som et offentligrettslig organ etter 
Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2. Selskapet var ikke underlagt regelverk om offentli-
ge anskaffelser ved sine innkjøp.  
 
Empo AS har forholdt seg til denne avgjørelsen og vurdert at de ikke er omfattet av lov om 
offentlige anskaffelser. 
 
Klagenemnda vurderte at dersom innklagede ikke var omfattet av lov og forskrift om offentli-
ge anskaffelser, var den påklagede avtalen som gjaldt kjøp av en bokbindemaskin heller ikke 
omfattet av regelverket, herunder kunngjøringsplikten. Spørsmålet ble således om innklagede 
er et organ som faller inn under anskaffelsesregelverkets virkeområde. 
 
For at et selskap skal omfattes av Lov om offentlige anskaffelser, må tre kriterier oppfylles 
etter anskaffelsesforskriften § 1-2. Ifølge KOFA-avgjørelsen (s. 6) gjelder dette ethvert organ: 

a. «som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig ka-
rakter, og 

b. som er et selvstendig rettssubjekt og 
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første ledd, eller 

hvis forvaltningen er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller som 
har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlem-
mene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.» 

 
I denne saken var det utvilsomt at selskapet var et selvstendig rettssubjekt. Vilkårene i bok-
stav c var også oppfylt, da over halvparten av styremedlemmene var oppnevnt av kommunal 
myndighet. Det avgjørende punktet var da om selskapet er et organ som «tjener allmennhe-
tens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter».  
 
Klagenemnda anførte at de offentlige tilskuddene som gis i forbindelse med innklagedes 
VTA-virksomhet ikke utelukker at innklagede er av «industriell eller forretningsmessig karak-
ter».  Det anføres videre at innklagede har den økonomiske og kommersielle risiko for driften. 
Eventuell økonomiske tap må bæres av innklagede selv, og det er ikke holdepunkter for at 

Problemstilling nr. 3: Gjelder Lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvor-
dan sikrer virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves? 
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morselskapet eller andre offentlige myndigheter vil redde selskapet ved en potensiell konkurs. 
 
Klagenemnda sammenfattet at det framstår som om innklagede i hovedsak driver som andre 
bedrifter i det markedet man opererer i, med unntak av kategorien ansatte. De offentlige til-
skuddene er knyttet opp mot merkostnader ved denne type ansatte. Selv om det gjelder enkel-
te begrensninger for innklagedes forretningsmessige drift, bærer innklagede på samme måte 
som ordinære bedrifter den økonomiske risikoen for driften. Etter en samlet vurdering kom 
klagenemnda til at innklagede må regnes for å ha «forretningsmessig karakter». Innklagede 
kan dermed ikke regnes som et «offentlig organ» etter anskaffelsesforskriften § 1-2 og er ikke 
underlagt regelverket om offentlige anskaffelser ved sine innkjøp. 
 
Klagenemnda hadde også i 2007 (sak 2006/12) en avgjørelse vedrørende en VTA-bedrift. 
Også her var konklusjonen at Lov om offentlige anskaffelser ikke gjaldt for denne bedriften. 

5.3 Vurderinger 

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sin avgjørelse i sak 2012/49 (21.1.2014) 
kan etter revisors skjønn legges til grunn for vurdering av om Empo AS omfattes av Lov om 
offentlige anskaffelser. Det er de samme faktiske forhold rundt organisering og drift av de to 
selskapene. Vi vurderer det derfor slik at Lov om offentlige anskaffelser ikke gjelder for Empo 
AS. 

5.4 Konklusjon 

Empo AS omfattes ikke av Lov om offentlige anskaffelser. 
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6 INTERNKONTROLL 

 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 

 Selskapets systemer for internkontroll skal etterleves, herunder at ansatte har tilfreds-
stillende kunnskap om internkontrollsystemet. 

 
Avtale mellom NAV og Tiltaksarrangør om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak med Em-
po AS for 2019 ble inngått 5.11.2018. Her står følgende i § 5 Kvalitet, punkt 2.1 System for 
kvalitetssikring: «Tiltaksarrangøren skal ha et sertifiserbart system for kvalitetssikring av 
primærvirksomheten (attføring/VTA). Systemet skal revideres periodisk av ekstern revisor. 
Oppnådd sertifisering og rapport fra periodisk revisjon skal gjøres tilgjengelig for NAV.» 
Arbeid- og velferdsdirektoratet stiller samme krav til alle arrangører av skjermede tiltak 
(VTA-bedrifter). 

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Internkontrollsystem 

Selskapet har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS (2017). Her omtales: 
 Mål. 
 Håndtering av feil og mangler. 
 Diverse rutiner. 
 Brann og ulykker. 
 Avfall, utslipp og energi. 
 Risikovurderinger. 
 Avtaler og kontrakter. 
 Lover og forskrifter. 

 
Revisjon av internkontrollsystemet gjøres én gang pr. år i forbindelse med vernerunder. Dag-
lig leder er ansvarlig for internkontrollen i selskapet.  
 
Selskapets årsplaner redegjør for evalueringspunkter som skal gjennomføres kommende år. 
Her angis når og hva som skal gjennomgås og hvem som er ansvarlig. Forbedringsprosjekter 
nevnes – med tid for utførelse og ansvarlig.   
   
En ansatt på hver avdeling er internkontrollansvarlig. Internkontrollsystemet skal gjennomgås 
årlig med alle ansatte, som kvitterer på at de har gjennomgått systemet. Aktuelle sikkerhetsru-
tiner gjennomgås. Det er årlig kontroll av brannvarsling osv. Alle ansatte som revisor har in-
tervjuet, oppgir at de kjenner selskapets internkontrollsystem. Rutinebeskrivelser for sikker-
hetsrutiner er utarbeidet, ifølge de intervjuede. 
 
Også deltakerne er opptatt av å følge sikkerhetsrutinene. Bruk av verneutstyr der dette er på-
krevd, vektlegges.  
 
Selskapets Personalhåndboka, som oppdateres årlig, inneholder kapittel 13 Etikk med føl-

Problemstilling nr. 4: Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll? 
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gende temaer: etiske grunnregler i Empo, etiske vurderinger i forbindelse med TV-sendinger, 
sjekkliste TV, Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.  
 
De ansatte oppgir å være kjent med de etiske retningslinjene. Etikk blir satt på dagsorden med 
jevne mellomrom. Selskapets mål er også kjent; de ansatte er med på å sette årlige mål for 
selskapet.   
 
6.2.2 EQUASS-sertifisering 

Empo AS er sertifisert i henhold til EQUASS kvalitetssikringssystem. Nåværende sertifise-
ring gjelder fra 22.12.2017 til 22.12.2019. 
 
European Quality in Social Services – EQUASS – er en europeisk kvalitetsstandard for vel-
ferdstjenester som ble etablert i 2010. EQUASS 2018 består av 10 kvalitetsprinsipper. Hvert 
kvalitetsprinsipp er brutt ned i kriterier og indikatorer for kvalitet. Ekstern revisjon og sertifi-
sering sikrer leverandørers tjenestekvalitet overfor brukere og andre samarbeidspartnere, iføl-
ge Equass.no. 
 
Sertifiseringen tar for seg 50 spørsmål der man beskriver de faktiske forhold og konkluderer 
på om selskapet innfrir kraven. Empo AS innfrir kravene for alle 50 spørsmål. I sertifise-
ringens sluttkommentar står det: «I løpet av dokumentgjennomgangen og intervjuer er det 
bekreftet at Empo har etablert systematiske rutiner i alle sine prosesser, for eksempel når det 
gjelder planlegging og evaluering og dokumentasjon av dette. De bruker enkle og gode vir-
kemidler i planprosessen, deriblant god involvering av brukere i individuell planlegging.»  
 
Selskapet rapporterer til NAV om antall deltakere i månedsrapporter og årsrapporter, herun-
der ansattes faglige utvikling, opplæring av deltakere, tverrfaglig samarbeid og resultater av 
attføringsarbeidet.   

6.3 Vurderinger 

Empo AS har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS (2017) og tilhørende rutinebe-
skrivelser. Internkontrollsystemet revideres én gang pr. år. Ansatte som er intervjuet, oppgir å 
ha god kjennskap til selskapets internkontrollsystem og at sikkerhetsrutiner har stor oppmerk-
somhet. Også deltakerne er meget fokusert på sikkerhetsrutiner og verneutstyr der dette er 
påkrevd. Etiske retningslinjer inngår i Personalhåndboka. Etikk fokuseres løpende, ifølge 
ansatte. 
 
Empo AS er EQUASS-sertifisert og har «systematiske rutiner i alle sine prosesser». EQUASS 
Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. Dette bekrefter at 
Empo AS har et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem.  

6.4 Konklusjon 

Empo AS har utarbeidet internkontrollsystem som de ansatte bekrefter å ha god kjennskap til 
og følger. Selskapet er sertifisert av EQUASS, som er en europeisk kvalitetsstandard for vel-
ferdstjenester. Dette dokumenterer at selskapet har et godt internkontrollsystem.   
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7 STYRESAMMENSETNING OG HABILITET 

 
 
 
 

7.1 Revisjonskriterier 

 Styret skal være valgt utfra selskapets behov for kompetanse. Aksjelovens krav til sty-
resammensetning skal oppfylles.   

 Styremedlemmene skal være habile.  
 
Lov om aksjeselskaper sier følgende om inhabilitet (§ 6-27): 
1) «Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik 

særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha 
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for dag-
lig leder. 

2) Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt 
til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.» 

 
Inhabilitet utdypes i vedlegg 1. 

7.2 Datagrunnlag 

Vedtekter for Empo AS fastsetter i § 6 prosessen for valg av styret: «Selskapets styre skal ha 5 
medlemmer. Ski formannskap peker ut 3 medlemmer med 1., 2. og 3. varamedlemmer til sty-
ret, hvorav ett blir styrets leder og ett nestleder, 1 medlem med personlig vara velges blant de 
ansatte og ett medlem utpekes av Rådet for funksjonshemmede i Ski kommune.» 
 
Ordfører opplyser at det sittende styret ble valgt i 2016. Bakgrunnen for valg av nytt styre var 
at selskapet var inne i en negativ trend med økonomisk underskudd og høyt sykefravær blant 
de ansatte. Det var da viktig å få satt sammen et styre med kompetanse til å gjennomføre en 
snuoperasjon. Utfra selskapets behov ble styret valgt med vekt på kompetanse i økonomi og 
personalhåndtering. Det lå ikke politiske vurderinger bak utvelgelsen av styret.  
  
Ordfører poengterer at habilitet alltid vurderes når man velger et styre. Dette ble også gjort 
ved valg av styret til Empo AS i 2016. Ordfører er ikke kjent med at det har vært styresaker 
der det er blitt stilt spørsmålstegn ved styrets habilitet. Ordfører er av den oppfatning at sel-
skapets styre er meget kompetent og besitter den kompetanse som er nødvendig for å ivareta 
selskapets interesse. Ordfører er tilfreds med selskapets utvikling de siste par årene, der man 
har klart å snu et underskudd til et overskudd, samtidig som sykefraværet er redusert betrakte-
lig. Ordfører opplever at styret samarbeider godt med selskapets ledelse.  
 
Styreleder mener at nytt styre ble valgt ut fra den kompetansen den enkelte besitter og ikke 
politisk tilhørighet. Etter styreleders vurdering har styret en bredt sammensatt kompetanse 
som er relevant for styrearbeidet i selskapet. Det har ikke vært saker til behandling som har 
medført at noen har vært inhabile. Styremedlemmet som er oppnevnt av Rådet for funksjons-
hemmede, er foresatt til en deltaker i selskapet. Dette har etter styreleders vurdering ikke 
medført situasjoner der denne har vært inhabil. Han opplever at styret har god rolleforståelse 

Problemstilling nr. 5: Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om 
habilitet? 
 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS  21 

rundt sitt arbeid. Styreleder opplyser at ingen av styremedlemmene har noen forretningsmes-
sig relasjon til selskapet. 
 
Daglig leder oppgir å være godt fornøyd med selskapets styre. Styret er valgt med vekt på 
kompetanse innen HR og ledelse og ikke politisk tilknytting. Samarbeidet med styret er godt. 
Han kjenner ikke til situasjoner der styret eller styremedlemmer har vært inhabile. 
 
Særskilt styreopplæring er ikke gjennomført. Styret har vurdert at styremedlemmene besitter 
tilstrekkelig kompetanse på dette området.    

7.3 Vurderinger 

Prosessen for valg av styre går klart frem av Vedtekter for Empo AS. Både Ordfører, styrele-
der og daglig leder opplyser at selskapets sittende styre ble valgt med vekt på kompetanse og 
ikke politisk tilhørighet. 
 
At en person er inhabil (ugild) innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å 
svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forhold foreligger, forutsetter habi-
litetsreglene at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og avgjørelsen av saken. Habil 
vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon. Det er ikke fremkommet opplysninger om at 
styremedlemmer har vært eller er inhabile i forhold til å inneha styreverv i selskapet. 

7.4 Konklusjon 

Styret i Empo AS er utnevnt med bakgrunn i kompetansebehov – ikke politisk tilhørighet.  
Det er ikke fremkommet opplysninger som tyder på at styremedlemmer er inhabile i noen 
sammenheng. 
 
Styret i Empo AS har fem medlemmer, hvorav én kvinne. Dette oppfyller ikke aksjeloven når 
det gjelder fordeling på kjønn (40 %). 
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8 KUNDERS TILFREDSHET 

 
 
 

8.1 Revisjonskriterier 

 Kundene skal være fornøyd med de tjenester de kjøper av Empo AS. 

8.2 Datagrunnlag 

Daglig leder i Empo AS påpeker at kunderelasjonene er bygget opp over langt tid, og opp-
dragsmengden tyder på høy tilfredshet med jobben som utføres. Selskapet gjennomfører imid-
lertid ikke regelmessige kundeundersøkelser. 
 
Revisor har telefonintervjuet fem kunder av Empo AS, hvorav fire store og én mindre kunde. 
Alle intervjuede kunder oppgir å være meget godt fornøyd med Empo AS sine tjenester. Kun-
dene fremhever noen punkter: 

 Empo AS har tett dialog med kundene. 
 Selskapet leverer alltid tjenester av god kvalitet. 
 Leveransen skjer alltid innen avtalte tidsfrister.  
 En av de intervjuende, som har besøkt selskapet flere ganger, er imponert over delta-

kernes innsats, arbeidsglede og yrkesstolthet. 
 
Flere av de intervjuede har vært kunder av Empo AS over mange år. Alle oppgir at de også i 
fremtiden vil kjøpe tjenester fra selskapet. 

8.3 Vurderinger 

Kunder av Empo AS gir uttrykk for at de er godt fornøyd med selskapets tjenester både når 
det gjelder kvalitet og tid. Alle oppgir at de også fremover ønsker å benytte seg av selskapets 
tjenester.  

8.4 Konklusjon 

Kunder oppgir å være godt fornøyd med Empo AS sine tjenester. De vil benytte selskapets 
tjenester også i fremtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstilling nr. 6: Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr? 
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9 ANSATTES TILFREDSHET 

 
 
 

9.1 Revisjonskriterier 

 Ansatte og deltakere bør være tilfredse med arbeidsplassen.   

9.2 Datagrunnlag 

9.2.1 Intervju med deltagere 

Vi har intervjuet 10 deltagere som ble valgt ut tilfeldig på bakgrunn av deltager lister.  
 
På spørsmål om «hvordan synes du det er å jobbe i Empo» kom det ikke fram noen negative 
kommentarer. Følgende utsagn kan oppsummere hva deltagerne mener: 

 Veldig gøy trives godt 
 Veldig bra 
 Har det bra 
 Veldig hyggelig, lærerikt bra miljø 
 Trives godt 

 
Ingen var direkte misfornøyd med arbeidsoppgaver, de fortalte villig bort hva de likte å gjøre. 
Noen sa at de fikk være med å bestemme oppgaver. Alle hadde venner på arbeidsplassen og 
de likte godt å jobbe sammen med disse. De intervjuende ga også uttrykk for at de var for-
nøyd med instruktørene, flere påpekte at disse også var vennene deres. Kommentarer som ble 
gitt om instruktører var bl.a.: 

 Flinke 
 Hjelpsomme og hyggelige 
 Er greie, får den hjelpen man trenger 

 
På spørsmål om hva som er det beste med å jobbe i Empo ble det bl.a. svart: 

 Kommer seg ut 
 Alt sammen 
 Får møte mange forskjellige mennesker 
 Godt arbeidsmiljø 
 Gå på jobb så fort som mulig 

 
Ingen av de intervjuede deltagerne oppga å være misfornøyd med noe spesielt. 
 
Det er påpekt fra ledelsen at alle deltagerne gjennomfører årlige medarbeidersamtaler hvor 
man tar opp ting som kan bli bedre eller de er misfornøyd med. Representanter fra Empo del-
tar også på ansvarsgruppemøter for deltagerne, her har pårørende og andre også mulighet for å 
kunne gi tilbakemelding på ting de mener kan forbedres i arbeidssituasjonen.  
 

 
 
 

Problemstilling nr. 7: Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten? 
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9.2.2 Selskapets ansatteundersøkelser 

Empo AS gjennomførte en brukerundersøkelse i 2017, der 40 av 45 deltakere deltok: 
 

 
Kilde: Empo AS sin Årsmelding 2017. 
 
Diagrammet viser at deltagere i avdeling Produksjon gjennomgående skårer høyere enn i av-
deling TV/Media. Deltagere i begge avdelinger ga høy skår på spørsmål om livskvalitet og 
om jobben passer.  
 
Daglig leder opplyser at det jobbes kontinuerlig med mål og tiltak for den enkelte deltaker, og 
utfordringene er ulike for deltakerne i Produksjon og TV/Media. Det er et høyere funksjons-
nivå blant deltakere på TV, og dette gir større utfordringer ift. arbeidsoppgaver. I tillegg er det 
gjort tiltak med at tre deltakere er overført til produksjon fra 1.1.2019 fordi de ikke kunne 
nyttiggjøre seg tilbudet på TV avdelingen.  
 
Benchmarking Attføring (BATT) er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirek-
toratet og bransjeforeningene NHO Service og Handel (Arbeid og Inkludering) og YS/ASVL 
(Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter). BATT etablerer mål på kvalitet i att-
føringsarbeidet. BATT gjennomføres årlig i bedriften, der alle deltakere får uttale seg.  
 
Benchmarking Attføring (BATT) skal bidra til å:  

 etablere et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørene i arbeidet med å heve 
kvaliteten på attføringsarbeidet; 

 introdusere et sterkere element av konkurranse mellom tiltaksarrangørene for å stimu-
lere til forbedringsarbeid; 

 legge til rette for benchmarking og benchlearning; 
 gi NAV-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette 

mål for hva slags tjenester som skal leveres og for kvaliteten på tjenestene; 
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 gjøre det lettere for NAV å jobbe med leverandørutvikling.  
 
Som et ledd i BATT gjennomførte Empo AS i 2018 en spørreundersøkelse overfor Ski kom-
mune, NAV, ansatte og deltakere på en del områder. Spørsmålene ble besvart på en skala fra 
1 til 6. Resultatene for 2018 ble som følger:  
 
Empo AS sin spørreundersøkelse 2018 – resultat (gjennomsnitt) Skår (1–6) 

Har du oversikt over hva Empo tilbyr av tjenester/tiltak? 5,3 
Har du inntrykk av at Empo gir deltakerne den informasjon og rettigheter og plik-
ter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? 

5,5 

Synes du at Empo har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenester de gjør? 5,0 
Synes du at Empo samarbeider nok med andre aktører? 5,5 
Synes du at Empo er flink nok til å involvere deltakerne i attføringsprosessen? 5,3 
Synes du at Empo i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers 
behov? 

4,8 

Synes du at Empo har arbeidstreningsarenaer som er relevante for sine deltakere? 4,8 
Synes du Empo arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? 4,2 
Opplever du at Empo leverer i henhold til bestilling fra NAV? 5,3 
Kilde: Empo AS. Målgruppe: Ski kommune, NAV, ansatte og deltakere. Skår 1–6, der 6 er best.  
 
Tabellen viser at Empo AS gjennomgående oppnår høy skår på spørsmålene. Høyest skår 
(5,5) oppnås for informasjon til deltakerne og samarbeid med andre aktører. Lavest skår (4,2) 
får de for utvikling av tjenestene. 
 
9.2.3 Revisors intervjuer med ansatte 

I tillegg til daglig leder har revisor intervjuet fire ansatte. De fire ansatte oppgir gjennomgå-
ende at de trives godt på jobb:  

 Alle de intervjuede oppgir å ha en skriftlig arbeidskontrakt. Alle anser at arbeidsopp-
gavene deres er klare.  

 De ansatte mener de har allsidig og god kompetanse og utfyller hverandre. 
 Ansatte oppgir at de er med på å sette mål for selskapets drift. Alle ansatte mener at 

selskapet leverer produkter av høy kvalitet, noe som er et av selskapets mål.  
 Flere påpeker at arbeidsmiljøet har blitt bedre de siste årene; de ansatte har blitt mer 

samkjørte og drar i samme retning. 
 Det gjennomføres møter hver morgen og ettermiddag, før og etter at deltakerne møter 

på jobb, der dagens og morgendagens arbeid planlegges. Arbeidsplaner for den enkelte 
deltaker utarbeides.  

 De ansatte anser at bedriften er god til å tilrettelegge for deltakernes arbeid. Man prø-
ver å sette sammen grupper som fungerer godt, men er fleksibel på å gjøre om på ting 
ved behov. Alle ansatte opplever at deltakerne har høy trivsel og er fornøyd med å 
jobbe i selskapet. 

 
Medarbeidersamtaler med deltakerne gjennomføres én gang pr. år. Deltakerne sier også fra 
gjennom året dersom det er forhold de er misfornøyde med. 
 
Sykefraværet blant de ansatte falt fra 12,1 % i 2017 til 4 % i 2018. Sykefraværet blant delta-
kerne har ligget mellom 4 og 5 % i samme periode. 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS  26 

9.3 Vurderinger 

Intervju med deltagere viser at de er godt fornøyd med å jobbe på Empo. Alle oppgir at de 
trives på jobb og har venner der. De er også fornøyd med den støtten og hjelpen de får fra 
instruktørene. Selskapets egne spørreundersøkelse fra 2018 og 2017 viste også at deltagerne 
gjennomgående var fornøyde.  
 
Intervju med ansatte viser at de er godt fornøyd med arbeidsmiljøet. De er også av den opp-
fatning at deltakerne trives godt på jobb. Sykefraværet blant ansatte har sunket betraktelig. 
Sykefraværet blant deltakerne er stabilt lavt. 
 
Empo AS sin spørreundersøkelse 2018 viser at ansatte og samarbeidspartnere gjennomgående 
gir selskapet høy skår.  

9.4 Konklusjon 

 
 
Både deltagere og ansatte i Empo AS er gjennomgående godt fornøyd med arbeidsplassen. 
Sykefraværet er også relativt lavt (4–5 % i 2018).  
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER UTDYPET 

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak – kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 
§ 14-1 Formål 
Varig tilrettelagt arbeid skal gi tiltaksdeltakeren arbeid som bidrar til å utvikle ressurser hos 
tiltaksdeltakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. 
 
§ 14-2 Innhold 
Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en virksomhet som oppfyller kravene i § 
14-5, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan 
også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter. 
 
§ 14-3 Personkrets 
Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd 
etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre 
arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle. 
 
§ 14-4 Varighet 
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med 
overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 
 
§ 14-5 Krav til virksomheter som skal arrangere varig tilrettelagt arbeid 
Virksomheten skal være organisert som et aksjeselskap med kommunal eller fylkeskommunal 
aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses 
hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet. For å bli 
godkjent som tiltaksarrangør må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav: 
a) attføring eller varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet, 
b) overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode, 
c) det skal ikke utbetales utbytte, og 
d) virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen 

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

 
Ideelle organisasjoner som har som sin primære virksomhet å drive sosiale aktiviteter for 
vanskeligstilte personer, kan godkjennes som tiltaksarrangør. Vilkårene i foregående ledd 
bokstav b til d gjelder tilsvarende for disse. Kravene i annet ledd gjelder ikke for enkeltplasser 
i ordinære virksomheter. 
 
§ 14-6 Annen virksomhet 
Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn varig tilrettelagt arbeid. Virksom-
heten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom dette 
ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten. 
 
§ 14-7 Ansettelsesforhold 
Tiltaksdeltakeren skal være fast ansatt i virksomheten. Arbeidstakeren mottar uførepensjon, 
og det er derfor ikke krav til at det skal utbetales lønn. Dette er likevel ikke til hinder for at det 
i en tariffavtale, arbeidsavtalen eller annen avtale kan avtales at det skal utbetales en bonus-
lønn. 
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§ 14-8 Tilskudd til tiltaksarrangør 
Tiltaksarrangør mottar statlig tilskudd. Tilskuddet utgjør en fast, månedlig sats pr. godkjent 
tiltaksplass. Satsen fastsettes av departementet. Tiltaksarrangøren mottar i tillegg kommunalt 
tilskudd som skal utgjøre minst 25 prosent av det statlige tilskuddet. Tilskuddet betales av 
deltakerens bostedskommune i henhold til lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Til-
skudd til deltakelse i landsdekkende tilbud betales av deltakerens bostedskommune ved inn-
søking til tiltaket. Arbeids- og velferdsetaten godkjenner hva som regnes som landsdekkende 
tilbud. 
 
Advokat Sigurd Knudtzon: Styremedlemmers inhabilitet 
«Bestemmelsen oppstiller altså flere vilkår som alle må være tilstede for at det skal foreligge 
inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge først og fremst når et styremedlem har en særinteresse i 
saken. Styremedlemmet har da en interesse som det faller utenfor vedkommendes oppgave å 
fremme i egenskap av styremedlem. Typisk eksempel er når styremedlemmet er personlig 
kontraktsmotpart til selskapet. Det må gjøres en vurdering om hvor tungtveiende særinteres-
sen må være i forhold til betydningen av at styremedlemmet i utgangspunktet skal delta i alle 
saker som følge av sitt forvaltnings- og tilsynsansvar. Det kan bli en sammensatt vurdering i 
det enkelte tilfelle. Hvor store økonomiske verdier som er involvert (relativt for henholdsvis 
styremedlemmet og selskapet), om alle involverte er kjent med inhabilitetsspørsmålet og hvor 
grundig saken er forberedt av styret av en uavhengig part, som en uavhengig rådgiver, kan 
være vurderingselementer i en helhetlig vurdering.» 
 
«I det typiske inhabilitetstilfellet vil det være en motsetning i interessen til selskapet og 
særinteressen til det aktuelle styremedlemmet. Dette er imidlertid ikke nødvendig kriterium. I 
en kjennelse i Høyesterett (2001– 00556) ble det uttrykt at en særinteresse er 'en spesiell in-
teresse i saken, dvs. en interesse som ikke gjelder en større gruppe av organisasjoner eller 
personer' og at det 'må være tilstrekkelig at den interesse organisasjonen har i saken, er spesi-
ell og av en slik styrke at den er egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken'. En 
interesserepresentasjon for styremedlemmet fører altså ikke i seg selv til inhabilitet. Et styre-
medlem som er valgt for å representere selskapets ansatte, kreditorer eller det offentlige, blir 
altså ikke automatisk inhabilt selv om vedkommende representerer en interesse som i den 
aktuelle sak er i strid med selskapets (Bråthen 2009). De ansattevalgte styremedlemmer kan 
ikke uten videre erklære seg inhabile ved upopulære avgjørelser som for eksempel innstilling 
av driften ved en avdeling. Særinteressen må dessuten være fremtredende.»  
 
«Særinteressen må således ha en slik styrke at den er egnet til å virke motiverende på styre-
medlemmets standpunkt i en konkret sak. Styrken av særinteressen må vurderes opp mot risi-
koen for at styremedlemmet ikke vil ivareta de interessene vedkommende er satt til å ivareta i 
egenskap av styremedlem. Dette må vurderes konkret. Det er altså ikke enhver særinteresse 
som medfører inhabilitet; den må være kvalifisert. Aarbakke (2017) viser til et eksempel der 
en skogeier som er medlem at styret for en treforedlingsbedrift, kan styrets vedtak om priser 
og innkjøpspolitikk ha personlig interesse, men så lenge det dreier seg om vedtak som ikke 
direkte gjelder vedkommendes egen avvirkning, er det ikke grunn til å erklære vedkommende 
styremedlem som inhabil.» 
 
Styresammensetning 
Kommuneloven § 80 a fastsetter at begge kjønn skal være representert i styre for aksjeselska-
per der kommuner eier mer enn 2/3 av aksjene. Aksjeloven fastsetter i § 20-6 (punkt 2) at 
dersom styret har 4–5 medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to personer.  



 Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS  30 

VEDLEGG 2: STYRELEDERS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

Styreleder har i mail av 16.4.19 gitt følgende uttalelse til rapporten: 
 
Jeg oppfatter at revisjonsrapporten gir et riktig bilde av de undersøkte forhold, og har ingen 
kommentarer til den, Takk for godt samarbeid. mvh Gunnar Wedde,  
 
 
 
 
 
 
 


