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Bakgrunn, formål og problemstillinger 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2008-2012 vedtatt av 

kommunestyrene i eierkommunene. 

 

I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i 

Norasonde etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. 

Kontrollen tar sikte på å besvare følgende hovedproblemstillinger: 

 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

 

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalgene i alle 

eierkommunene. 

 

I denne eierskapskontrollen er informasjonsinnhentingen fra eiere, styret og daglig leder 

skjedd i 2012. Bakgrunnen for at rapporten først foreligger nå skyldes i hovedsak redusert 

kapasitet internt i NRD som følge av pågående arbeid med sammenslåingen og etablering 

av Romerike Revisjon IKS.   

 

Utgangpunktet for gjennomføring av eierskapskontroll i kommunelovens § 80 er at de 

som utfører kontrollen blant annet har rett til innsyn i alle kommunalt- eller 

fylkeskommalt eide selskapers administrasjon og styre. I dette tilfellet er Norasonde ikke 

heleid av kommune eller fylkeskommune i det norsk folkehjelp eier 0,32 % av selskapet. 

Nå rvi allikevel har valgt å gjennomføre kontrollen etter § 80 skyldes dette at den privat 

eide andelen er så vidt marginal, kombinert med at selskapet ikke betaler utbytte, at 

hensynene til vern av minoritetsaksjonærer ikke gjør seg gjeldene i dette tilfellet.   

 

Kort om metode 

 

Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 

og 14.  

 

Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest 

mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen 

ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand 

for ytterligere undersøkelser.  

 

Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter 

eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne 

har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd 
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med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller 

således utenfor denne kontrollen.  

 

Rapporten bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder, 

herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder 

utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. 

 

Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om 

selskapet, styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om 

den rene eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde 

som igjen er av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne 

fungerer i praksis.      

 

Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med 

utgangspunkt i følgende kilder: 

 

 Lov og forskrift 

 Selskapets vedtekter 

 Eiermeldinger  

 KS Eierforums anbefalinger for eierstyring  

 Tilbakemelding fra eiere, styret og administrasjon 

 

Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet 

er i orden, ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering. 

 

Ettersom vi kun har mottatt 5 av 11 svar på egenerklæringsskjema fra eierne, er vår 

samlede vurdering at vi i denne selskapskontrollen ikke har hatt et fullstendig grunnlag til 

å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene har vedtatt. 

 

 

1 Innledning 

Norasonde AS er eid av til sammen 11 aksjonærer. Nedenfor følger oversikt over eierne 

med sine respektive eierandeler: 

 

               Akershus fylkeskommune 7 953 aksjer 25,16% 

               Skedsmo kommune 6 369 aksjer 20,19% 

               Lørenskog kommune 4 545 aksjer 14,36% 

               Nittedal kommune 3 199 aksjer 10,17% 

               Rælingen kommune 2 841 aksjer   9,00% 

               Sørum kommune 2 332 aksjer   7,41% 

               Fet kommune 1 884 aksjer   5,93% 

               Aurskog- Høland kommune 1 578 aksjer   5,00% 

               Gjerdrum kommune    688 aksjer   2,21% 

               Norsk Folkehjelp       91 aksjer   0,32% 

               Rømskog kommune       79 aksjer   0,25% 

      

http://www.purehelp.no/
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/oyfo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK1870/www.proff.no
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               Totalt 31 558 aksjer 100,00% 
 

 

Norasonde er en tiltaksbedrift og ble etablert i 1960 og har som hovedoppgave å styrke 

deltakernes kompetanse og arbeidsevne og derved øke deres mulighet for ordinært 

arbeid/aktivitet/studie, samt tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med 

tilretteleggingsbehov. Gjennom dette skal bedriften skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft, 

forbygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt hindre utstøting av 

arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Bedriften tar utgangspunkt i 

individets bistandsbehov, arbeidsevne og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet 

gjennom kvalifisering, arbeidstrening og motivasjon til å tro på egne muligheter.
1
 

 

Selskapet har hovedkontor på Skedsmokorset og avdelinger i Lillestrøm, Sørumsand og 

Bjørkelangen.  

 

I 2012 hadde selskapet en omsetning på vel 95 millioner kroner og rekrutterte 197 

personer til jobb eller utdanning. 

 

2 Nærmere om selskapet – samtale med daglig leder Bodil Løkken Bendiksen 

 

2.1 Avtalemessige og regulatoriske forhold 

Det er i følge daglig leder ikke forhold som tilsier at selskapet bryter sine avtalemessige 

eller øvrige regulatoriske forpliktelser.  

 

Daglig leder er styreleder datterselskapet Bjørnstadgården AS som eier lokalene som 

benyttes i Lillestrøm. I denne sammenheng er selskapet opptatt av at alle avtaler inngås 

på markedsmessige vilkår mellom selskapet og dets nærstående, herunder datterselskap.   

 

Selskapet bestreber seg på å overholde reglene om offentlige anskaffelser, og har fokus 

på intern opplæring av de ansatte i dette regelverket. I tillegg benyttes ekstern konsulent 

ved behov.  

 

Bruk av konsulenter utover selskapets revisor skjer i beskjedent omfang ved behov for 

juridisk hjelp og ved offentlige anskaffelser.  

 

 

2.2 Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 

Selskapet har i følge daglig leder ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser, herunder 

skatteoppkrever og skattekontoret. 

 

I følge daglig leder overholder selskapet offentlige pålegg og innehar de nødvendige 

offentlige godkjenninger for sin virksomhet.  

 

                                                 
1
 Informasjonen er hentet fra selskapets hjemmeside 



Eierskapskontroll – NORASONDE AS 

 

Nedre Romerike distriktsrevisjon                       Østre Romerike revisjonsdistrikt 5  

2.3 Juridiske forhold 

Selskapet har blitt trukket for retten av en tidligere medarbeider. I følge daglig leder 

anses prosessrisikoen i denne saken for å være lav. 

 

2.4 Organisasjon 

Det er ingen uavklarte ansettelsesforhold. Det er inngått bonusavtaler med de ansatte for 

måloppnåelse mot budsjett. Formålet med bonusen er å kunne gi en påskjønnelse og er 

ikke ment som et vesentlig bidrag til innekt. 

 

I 2012 var sykefraværet 7%, inkludert langtidsfravær. 

 

Det er utarbeidet instruks for daglig leder og det gjennomføres evaluering en gang per år.  

 

2.5 Miljø 

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. 

 

2.6 Fremtidsutsikter 

Avgjørende for selskapets fremtidige drift er at offentlige myndigheter opprettholder 

eksisterende ordninger rundt organisering av arbeidsmarkedstiltak. Slike endringer er 

ikke kommunisert og forutsetningene for videre drift anses derfor å være tilstede. 

 

2.7 Selskapets økonomiske utvikling 

Antall bevilgede tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus varierte fra 368 til 362 plasser i 

2012, og tiltaksplassene representerte siste halvår 2012 en lavere finansieringssats enn for 

første halvår.  

 

Selskapets årsregnskap føres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk. 

 

Tabellen nedenfor viser den økonomiske utviklingen i Norasonde AS. 

 

Nøkkeltall  2012 2011 Endring 

Resultatregnskap    
Sum driftsinntekter 95 815 789 95 015 330  800 459 

Sum driftskostnader 92 038 871 92 262 988 -224 117 

Resultat finansposter -58 220 86 036 -144 256 

Årsresultat 3 718 698 2 838 378 880 320 

Avsatt til annen 

egenkapital 
3 718 698 2 838 378 880 320 

    

Balanseregnskap    
Anleggsmidler 31 651 668 19 994 557 11 657 111 

Omløpsmidler 24 322 423 28 124 074 -3 801 651 

Sum eiendeler 55 974 091 48 118 631 7 855 460 

Egenkapital 38 354 733 34 636 035 3 718 698 

Avsetning 

pensjonsforpliktelse 
0 183 501 -183 501 

Langsiktig gjeld 5 425 173 0 5 425 173 
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Kortsiktig gjeld 12 194 186 13 299 095 -1 104 909 

Sum egenkapital og 

gjeld 
55 974 091 48 118 631  

Kilde: Årsberetningen for 2012 for Norasonde AS. 

 

Selskapets inntekter fra salg av varer og tjenester var på kr 40,2 mill. i 2012 og andre 

driftsinntekter, som i hovedsak består av tilskudd fra NAV, utgjorde kr 55,6 mill. i 2012. 

Tilskudd fra kommuner utgjorde kr 3,3 mill. i 2012. 

 

Årets resultat i 2012 ble et overskudd på kr 3,7 mill. som er ført mot annen egenkapital. 

 

Anleggsmidlene er på kr 31,7 mill. 31.12.2012. Selskapets investeringer i 2012 var kr 2 

mill. og det ble investert i lokaler, driftsmidler, inventar og utstyr i følge årsberetningen. 

Investeringene er aktivert og framgår av note 1 til årsregnskapet.  

 

Selskapets revisor avga revisjonsberetning uten forbehold for 2012.  

 

3 Styret – Egenerklæring 

Styret har besvart vår henvendelse med anmodning om utfylling av egenerklæring.  

 

Styrets besvarelse viser at styret overholder de regulatoriske plikter og de føringer de er 

pålagt av sine eiere, på de områder egenerklæringen berører. 

 

4 Representantskapet 

Vi har kun mottatt 5 av 11 utsendte egenerklæringsskjema fra eierne. Dette er noe som i 

utgangspunktet svekker presisjonsnivået i denne eierskapskontrollen. En tilbakemelding 

på under 50 % gir grunn til å sette spørsmål ved det samlede engasjementet rundt 

eierskap i selskapet. For øvrig var tilbakemeldingene fra eierrepresentant av svært 

varierende karakter både med hensyn kunnskap om egen rolle og om grunnleggende 

kunnskap om selskapet som bør forutsettes kjent av en eierrepresentant i et så vidt stort 

selskap som Norasonde AS. 

 

Fra de besvarelser vi har mottatt fremgår blant annet følgende: 

 

- Det er ikke utarbeidet eierstrategier for virksomheten.  

- 3 av 5 eiere har ikke innarbeidet rutiner for opplæring om eierstyring til 

eierrepresentantene. 

- Det er ikke utarbeidet rutiner for rapportering til eierne utover minstekravene i 

aksjeloven. 

- Det er ikke utarbeidet strategier eller retningslinjer for styret eller 

administrasjonen. 

- Eiernes representanter på generalforsamling stiller med ulike mandat. Her varierer 

det fra representanter uten mandat til representanter med bundet instruks fra 

formannskapet.  

- Det er utarbeidet instruks til valgkommiteen med føringer for valg og 

sammensetning av styret. 
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5 Eierstyring 

Eierne synes ikke å ha definert eierstrategi og rutiner for rapportering til eierne. Dette 

utgjør ikke brudd på gjeldende lovgivning, men er for øvrig ikke i overensstemmelse med 

grunnleggende prinsipper for god eierstyring, jf KS Eierforum, NUES mv. 

 

6 Konklusjon 

Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet.   

Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for informasjon og 

redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende 

kunnskap og engasjement blant flere av disse.  

 

 

7 Anbefalinger 

Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for eierrepresentantene, 

samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. 

 

Det anbefales videre at det gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015. 

 


