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Arkivsak. Nr.:

2014/1026-1

Saksbehandler:

Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 47/14 16.06.2014

Kommunestyret 35/14 16.06.2014

Intensjonsavtale regionale idrettsanlegg - mellom Steinkjer og Inderøy 

kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte intensjonsavtale godkjennes.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonell endringer og endringer som ikke har 
vesentlig betydning for innhold.

Vedlegg
1 Intensjonsavtale samarbeid regionale idrettsanlegg

Bakgrunn

I forbindelse med planlegging av Idrettsanlegg er det pekt på at vi bør bli flinkere til å samarbeide på 
tvers av kommunegrensene. Dette først og fremst for å kunne gi innbyggerne varierte og gode anlegg
innenfor begrensede økonomiske rammer. 

Gjennom spillemiddelordningen er det en spesiell stimulans til interkommunale idrettsanlegg. 
Interkommunale anlegg kan få 30 % mere enn ordinær tilskuddssats av spillemidlene om de er 
interkommunale. Det er krav at anleggene er større kostnadskrevende anlegg og at det er skriftlig 
bindende avtale mellom to eller flere kommuner.

Administrasjonen har hatt møte med Steinkjer kommune for å se på muligheter for samarbeid. Det er i 
utgangspunktet pekt at følgende anlegg bør vurderes som aktuelle i første omgang:

Steinkjer – Rulleskiløype Campus til  Skistadion og Klatrevegg Steinkjerhallen/Campus



Inderøy -   Hall for kampsport og Ishall på Røra.
Med bakgrunn i møtet er det utarbeidet et forslag til intensjonsavtale som med dette legges frem til 
endelig behandling. 

Forslaget tar tar modell av tilsvarende avtale inngått mellom Rissa og Leksvik kommune. En politisk 
vedtatt intensjonsavtale skal godkjennes av kulturdepartementet.

På bakgrunn av intensjonsavtalen må det utarbeides konkrete endelige planer.

Vurdering

Avtale mellom kommune vil være gunstig ved at en kan få en mere mangfold av idrettsanlegg i 
regionen. Samtidig vil det utløse mere spillemidler. En vil også tro at det vil være grunnlag for å søke 
regional støtte til disse anleggene.

Hvorvidt det er andre anlegg som burde være med er vurdert og kan feks være anlegg ved IOKS.
Ideelt sett burde aktuelle anlegg klargjøres gjennom en interkommunal plan. 

Konklusjon

Se innstilling



INTENSJONSAVTALE

Mellom Inderøy og Steinkjer kommuner, heretter kalt partene

1. Avtalens bakgrunn og hensikt

Begge kommunene har i samarbeid med ulike lag flere idrettsanlegg- prosjekter med regional 

funksjon under planlegging. Følgende vurderes som aktuelle i første omgang: 

Steinkjer: -Rulleskiløype Campus-Skistadion
-Klatrevegg Steinkjerhallen/Campus

Inderøy: -Hall for kampsport mv, Røra
-Ishall, Røra

Gjennom denne intensjonsavtalen bekrefter partene at de de har til hensikt å komme fram til en 
endelig og bindende avtale om samarbeid i to eller flere av prosjektene nevnt over. 

Denne avtalen regulerer forholdet mellom partene enten fram til ny avtale inngås eller fram til denne 
avtalen opphører uten at ny avtale er inngått (se pkt 4).

2. Intensjonsavtalens område
Avtalen gjelder et mulig samarbeid mellom partene om videre planlegging, gjennomføring og 
rapportering  for følgende tiltak: 

Inderøy kommune vurderer muligheten for å inngå et forpliktende samarbeid med Steinkjer 
kommune vedrørende investering og drift av rulleskiløype Campus-Skistadion og/eller klatrevegg 
Steinkjerhallen/Campus.

Steinkjer kommune vurderer muligheten for å inngå et forpliktende samarbeid med Inderøy 
kommune vedrørende investering og drift av multihall/kamsporthall og/eller ishall Røra. 

Partene er kjent med retningslinjene fra kulturdepartementet mht samarbeid om regionale anlegg. 

3. Nærmere om samarbeidet

I avtaleperioden har partene til hensikt å gjennomføre blant annet følgende aktiviteter: 

 Politisk behandling av intensjonsavtalen

 Videre planlegging, finansiering og kontakt med berørte parter og byggherre for 

multihall/kampsporthall (Inderøy), Ishall (Inderøy), Rulleskiløype (Steinkjer) og klatrevegg 

(Steinkjer)

 Utarbeide utkast til endelig avtale

 Politisk behandling av endelig avtale

4. Intensjonsavtalens varighet

Intensjonsavtalen gjelder til den blir avløst av endelig og bindende avtale om samarbeid. 



Om partene ikke er kommet fram til endelig og bindende avtale om videre samarbeid innen 6 

måneder etter at intensjonsavtalen er undertegnet, opphører avtalen og partene står fritt. 

Etter intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, om det ikke er uttrykkelig avtalt, kunne 

videreformidle eller nyttiggjøre seg informasjon mottatt av den andre parten som følge av 

intensjonsavtalen. Dokumenter og annet materiale som er gjensidig utvekslet, skal makuleres eller 

leveres tilbake i slikt tilfelle. 

5. Øvrige bestemmelser

Partene er klar over at de i denne innledende fasen av sitt samarbeid, fram til en endelig avtale er 

inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende. Partene er derfor ikke 

erstatningspliktige for tap eller andre forhold som måtte skyldes opphør av intensjonsavtalen. 

Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar. 

Dato: Dato:

INDERØY KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE

_________________________ ________________________
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Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling.  Rammeforutsetninger

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 1,5 avdelings barnehage på Sandvollan

2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk – også for utnyttelse av nåværende nybygg.

3. Den økonomiske planleggingsrammen settes til 10 mill. kroner.  

4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med 
revisjon av budsjett og økonomiplan høsten 2014.

Bakgrunn

Rådmannen har behov for å få politisk avklart planforutsetninger for videre forprosjektering.

Sandvollan barnehage består av to bygninger; et bygg oppført i 2006 med to avdelinger og en eldre 
ombygd bolig (Helios) med en utvidet storbarnsavdeling.

Sandvollan barnehage hadde pr. 15.12.13, 48 barn i barnehagen og fra august 2014 er det tatt inn 50 
barn. Antall barn har de siste 5 årene ligget mellom 46 og 50 barn avhengig av antall småbarn 
(under 3 år). Det er ikke venteliste på barnehageplass for inntaket i år, men det er 2 barn fra privat 
barnehage som ønsket plass, samt 3 barn under 1 år som det er søkt for, men ikke har krav på plass.

I tillegg er det en privat barnehage på Sandvollan hvor det er tatt inn 10 barn fra høsten 2014.



Barnehageloven inneholder ikke absolutte krav til arealet i barnehagen. Veiledende norm for 
lekearealet inne er 4 m2 netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år (5,3 m2). 
Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Det 
er tidligere vedtatt egne kommunale retningslinjer som sier at det i Inderøy skal være et areal på 4,5 m2 
netto pr. barn over 3 år og 6 m2 netto pr. barn under 3 år. 

I forskrift om pedagogisk bemanning er det stilt krav om at det skal være minimum én pedagogisk leder 
per 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år 
og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. Tas det inn 19 barn over 3 år eller 10 barn under 3 år, 
utløser dette en pedagogisk leder i hel stilling. 

Sandvollan barnehage er i utgangspunktet en 3-avdelings barnehage med en småbarnsavdeling og to 
avdelinger for de eldre barna. Ut fra pedagogisk ressurs tilsier dette en småbarnsavdeling med 
maksimalt 9 barn og to avdelinger med 18 barn over 3 år, maksimalt 45 barn. 

Storbarns-avdelingen har i dag tilhold i Helios - et eldre ombygd bolighus. Ut fra normtallene kan det 
være 24 barn i dette bygget. Med dagens bygningsmasse og vedtatte normtall for Inderøy kommune 
kan det maksimalt tas inn 51 barn ved Sandvollan barnehage.

Tilstanden på Helios er vurdert og bygget har bl.a ikke ventilasjonssystem. Både av kvalitetsmessige, 
funksjonelle og økonomiske årsaker er det fornuftig å sanere denne bygningen. 

I forbindelse med behandling av økonomiplan 2014-2017 ble det satt av en ramme på 7,0 mill. kr. til et 
tilbygg for en avdeling med en bevilgning i 2014 på kr. 500.000 i hovedsak til planlegging. 

Under tidlig forprosjektering er det vurdert ulike alternativer med tilhørende kostnader:

Alt. 1: 1 avdeling med 18 barn over 3 år (redusert tilbud) kostnad ca. 7 mill. kr.
Alt. 2: 1 1/3 avdeling med 24 barn over 3 år(tilsvarende dagens tilbud) kostnad ca. 10 mill. kr.
Alt. 3. 2 avdelinger med 36 barn over 3 år (utvidet tilbud) kostnad ca. 14 mill. kr.

Saken legges fram for å få en politisk avklaring av omfang av tilbud ved Sandvollan barnehage før videre 
detaljplanlegging iverksettes 

Vurdering

Målsettinger, arealnorm og dimensjonering:

Innenfor området befolkning og levekår er det i kommuneplanen en hovedmålsetting om å «øke 
innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7200 innen år 2025» samt å «videreutvikle levende og 
attraktive lokalsamfunn i alle grender i kommunen.»

Kommuneplanens samfunnsdel viser en forholdsvis stabil andel barn i aldersgruppen 0-5 år fram mot år 
2020 og noe økning fram mot 2025 (SSB høy nasjonal vekst). Ser vi noe lengre framover sier SSB sine 
prognoser for høy nasjonal vekst at det vil være om lag 25 flere barn fra 0-5 år i 2030 sammenlignet 
med 2013. Legges SSB sin midlere nasjonale vekst til grunn vil det være 50 færre barn i samme 
aldersgruppe i 2030 sammenlignet med 2013.

Generelt har antall innbyggere i 2013 og 1.kvartal 2014 ligget over prognosene for høy nasjonal vekst. 
Det er usikkert om dette er kortsiktige variasjoner eller en langsiktig trend. 



Sandvollan er geografisk i kort pendleravstand til Steinkjer. Med god tilrettelegging for boligbygging og 
godt tjenestetilbud innen barnehage og skole, vil rådmannen anta at Sandvollan fortsatt vil være et 
vekstområde i kommunen. 

Utfordringen blir imidlertid å dimensjonere det kommunale tilbudet i kommunen generelt, og 
Sandvollan spesielt. Pr. i dag er det bare Mosvik barnehage som har ekstra kapasitet på 
barnehageplasser. 

Det opplyses fra enhetsleder at dersom alle som har søkt om barnehageplass på Sandvollan barnehage 
for 2014 skulle blitt tildelt plass, ville det manglet ett barn på en 2-avdelings barnehage. Etter vedtak er 
det ingen på venteliste, men 6-8 barn utover en avdeling. 

Ut fra dagens regelverk er det bare barn født før 1.september foregående år, som har krav på 
barnehageplass i kommunen. Det er samstemte politiske signaler om å endre regelverket på dette 
punktet. Dette vil medføre en større søknadsmengde med krav om barnehageplass.

Ut fra kommuneplanens målsettinger, Sandvollans geografiske plassering og prognoser for 
barnetallsutvikling, stipuleres det at søkermassen ved Sandvollan barnehage framover mot 2030 vil 
være i området 55 – 65 barn.

En tilpasning av arealnormen til nasjonale føringer, vil innebære at det kan tas inn 4 ekstra barn i 
eksisterende bygningsmasse fra 2006. Flere barn i eksisterende lokaler medfører noen mindre 
bygningsmessige tilpasninger (garderober etc.). Leke- og oppholdsarealet oppfattes i dag som 
utfordrende ved maksimalt antall barn. En for sterk reduksjon i lekeareal kan ha negative konsekvenser 
for både kvalitet i tjenestetilbudet og for arbeidsmiljø. Ved planlegging av nye lokaler med økt 
funksjonalitet, bør imidlertid de nasjonale arealnormene i større grad benyttes. For en 2-avdelings 
barnehage for barn over 3 år, vil den nasjonale arealnormen gi en besparelse i størrelsesorden kr. 500-
600.000 i investeringer.

Arealbehovet dimensjoneres ut fra lokale retningslinjer for eksisterende bygningsmasse og etter 
nasjonal norm ved planlegging av ny bygningsmasse ved Sandvollan barnehage. 

Vurdering av alternativer - økonomi

Dagens lokaler fra 2006 er ikke universelt utformet med hensyn til møterom, samtalerom og 
arbeidsplasser for pedagogisk personale (2.etasje). I dag er lokaler i Helios benyttet delvis til møterom 
og foreldresamtaler. Dette må det tas høyde for ved planlegging av nye lokaler uansett alternativ.

Alt.1 omfatter påbygging av eksisterende bygning med ca. 200m2. Tilbygget vil omfatte lekeareal for en 
1-avdelings barnehage med 18 barn over 3 år, samt andre nødvendige arealer for barn og personalet. 
Alternativet vil medføre reduksjon av 1 årsverk og gi et redusert tilbud på 6 barnehageplasser i forhold 
til dagens tilbud. 

Alt. 2 omfatter også påbygging av eksisterende bygning med ca. 300 m2. Tilbygget vil ha lekeareal for 
1 1/3 avdeling med maksimalt 24 barn over 3 år. Alternativet opprettholder dagens nivå på inntak av 
barn. Alternativet utløser som i dag en ekstra pedagogisk leder i hel stilling, som utgjør ca. kr. 60-70.000 
i årlig ekstra kostnader i forhold til assistent/fagarbeider i tilvarende stilling.  

Alt.3 omfatter et frittstående nybygg på ca. 435 m2 vest for dagens bygning og mot skolen. Bygget vil 
ha plass til 2 avdelinger for til sammen 36 barn over 3 år. Alternativet forutsetter økning i 
personalressursen med 2 årsverk og økning i foreldrebetaling.



Investeringskostnadene er anslått på et overordnet nivå hvor det er benyttet en m2-pris på kr. 30000,-
for nybygde arealer. I tillegg er det tatt med kostnader til riving av eksisterende bygning og inventar og 
utstyr. 

Tekst Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3

Investeringskostnader 7,0 mill. kr. 10,0 mill. kr. 14,0 mill. kr

Det er også skjønnsmessig sett på endringer i årlige drifts- og kapitalkostnader i forhold til dagens 
situasjon.

Tekst Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3

Kapitalkostnader (6 %) 420.000 600.000 840.000

FDV-kostnader -140.000 -70.000 30.000

Netto driftskostnader -450.000 0 750.000

Sum -170.000 530.000 1.620.000

De tre største skolekretsene i kommunen; Røra, Sakshaug og Sandvollan, har alle private barnehager. 
Det vil være naturlig at det i disse lokalsamfunnene fortsatt vil være et tilbud på både kommunale og 
private barnehageplasser. Det er ikke i beregningene tatt høyde for endringer i kommunens 
driftstilskudd til private barnehager, som følge av endringer i det kommunale tilbudet. 

Utgangspunktet for denne saken er at det av kvalitetsmessige, funksjonelle og økonomiske årsaker er 
fornuftig å sanere den gamle bygningsmassen (Helios). En oppgradering etter dagens tekniske krav og 
kravene til universell utforming, vil erfaringsmessig nærme seg kostnadene for nybygging anslagsvis 8-
10 mill. kr. Kapitalkostnadene vil derfor uansett bli i størrelsesorden som for alt. 2. 

Sluttvurderinger.

Rådmannen vurderer det som noe problematisk å tilrå en kapasitetsøkning uten at dette sees i en 
større sammenheng – dvs i sammenheng med en fremtidig barnehagestruktur i Inderøy. 

Vi har så langt ikke en slik utredning på gang, men det vil være aktuelt å ta inn en vurdering under den 
samlede økonomi- og kvalitetsutredning som er på gang og som har tidspersperspektiv medio 2015.

En utvidelse med 14 plasser kan oppfattes som liten, men utgjør ca 5 % av den samlede kapasiteten i 
Inderøy kommune. Dette i en periode med fallende barnetall kommunen sett under ett.

Det er ikke slik at arealkostnader er uvesentlige selv om det vil være personalkostnader som er 
tyngende. Med så vidt mange barnehager som Inderøy har, er det spesielt nødvendig å ha fokus på 
arealbruken  pr. barn.

I den grad man – på tross av sannsynligheten for fallende barnetall – skal ta sjansen på og 
«overdimensjonere», så er det ved Sandvollan, Sakshaug og Røra dette kan begrunnes. 

Konklusjon

Se innstilling
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Flyndra A/S - Kapitalstyrking

Rådmannens forslag til vedtak

Denne legges fram i møte
Vedlegg
1 Notat fra rådmannen
2 Følgeskriv ordfører
3 Årsberetning  2013
4 Årsregnskap 2013
5 Revidert 2014 og foreløpig 2015
6 Referat 04.06.2014
7 Dokumentasjon til rådmannen juni
8 Oppsummering av revisjonen for 2013
9 Vedtekter for Flyndra AS
10 Samarbeidsavtale mellom Flyndra AS og Inderøy 

kommune
11 Brofossutvalget
12 Utkast høringsuttalelse

Bakgrunn

Se vedlagte notat



Notat

10.06.2014

Til: Hovedutvalg og formannskap

Fra: Rådmannen

Flyndra A/S.  Styrking av kapitalgrunnlaget.

Innledning.   Generelt om Flyndra.

Flyndra A/S er Inderøy kommunes vekstbedrift med et vidt spekter av oppgaver  for ivaretakelse av 

arbeidstilbud /aktiviteter til personer med ulike utfordringer i det ordinære arbeidsliv.

Bedriften har hovedkontor i Straumen men har aktivitet på Sundsøya, sentralt i Straumen og i Mosvik 

– etter overtagelsen av Kroa Produkters avdeling i Mosvik sommeren 2014.

For å ivareta primæroppgavene – og kunne tilby verdsatt arbeide til personer i tiltak - driver Flyndra 

A/S forretningsmessig og aktivitetsmessig virksomhet av ulikt slag. Bedriften har hatt en relativt 

kraftig vekst i omsetning over tid.

Inderøy kommune er 100% eier.

Se www.flyndra.no  for en nærmere beskrivelse av virksomheten.

Strategi og kapitalstyrking.

Det var opprinnelig tanken og legge fram synspunkter på fremtidig eierstrategi  i forbindelse med 

denne saken. Dette må vi få bruke noe mer tid på – ikke minst for å kunne absorbere konsekvensene 

av de nye sentrale signaler om NAV-systemets bruk av vekstbedriftene.

Signalene er tydelige.  Det er en  målsetting og overføre en større del av de individrettede

arbeidsmarkedstiltak inn i ordinære bedrifter. 

Rådmannen legger til grunn – for denne saken - at den kommende strategiutredning vil konkludere 

med at det fortsatt er behov for bedriften Flyndra A/S  til å løse viktige oppgaver.  Flyndra A/S 

innehar en betydelig kompetanse både og fremstår som en kreativ og dynamisk bedrift av stor 

betydning for kommune og samfunn.  



De problemer som danner grunnlaget for denne saken skyldes i hovedsak at veksten ikke har vært 

tilstrekkelig finansielt fundamentert;  igangsettingskostnader ved nye tiltak har vært undervurdert og 

lønnsomheten overvurdert.  

Spørsmålet om styrket finansiering av Flyndra A/S, se henvendelse fra Flyndra A/S.

Bedriften anmoder om følgende:

1. En styrking av aksjekapitalen/egenkapitalen med 2,1 mill. kroner

2. Forbedrede rammebetingelser på 1,85 mill. kroner. (tilskudd til AE (arbeidstakere på 

enkeltvedtak) og KVP (kvalifiseringsprogrammet)

Forslaget om bedrede rammebetingelser innebærer en styrking  pr.  plass på nærmere kr. 80.000,-.

Tidligere behandlinger av saker vedørende Flyndra A/S senere år.  Utvikling i økonomi.

Flyndra A/S har de siste årene vært i vekst og endring og hatt finansielle utfordringer.  

1729 Inderøy kommune og 1756 Inderøy kommune har som eier hatt følgende saker til politisk 

behandling:

Før 2012: Bedriften ble tilført egenkapital på kr. 600.000,- i 2010 og 

garantier for lån innenfor en ramme på 3,5 mill. kroner.  

Dette hadde bakgrunn i styrets vedtak om flyttinger internt i 

Straumen med investeringer i nye lokaler.

Bedriften er etter særskilt vedtak i kommunestyret gitt en 

særstatus i forhold til anskaffelser som gir Flyndra A/S en 

fordel i forhold til leveranser til kommunen.

Inderøy kommunestyre 06/2012 Aksjekapitalen forhøyes med kr. 500.000,- til kr. 1255000,-. 

Utvidet garanti for lån med inntil 2,5 mill. (for evt kjøp av 

Kroa Produkter A/S) Kjøpet ble i denne omgang ikke 

effektuert.

Inderøy kommunestyre  12/2012: Kjøp av 21 aksjer pålydende kr. 21000,- til overkurs (i alt kr. 

945000,- i styrket egenkapital) Dette gir ny aksjekapital på 1,3 

mill. kroner.

Inderøy formannskap 06/2013: Inderøy kommune yter garanti for lån på 2,1 mill for 

overtakelse av Kroa Produkter A/S



Inderøy kommune går inn med kr. 600.000,- i aksjekapital –

alternativt annen egenkapital – i Flyndra A/S.

Det ytes et omstillingstilskudd på kr. 800.000,- til  Flyndra 

A/S.

Inderøy kommune selger sin aksjepost i Kroa Produkter A/S til 

pålydende eller andre og får utbetalt kommunens andel av 

egenkapital/overkursfond. (antatt kr. 600.000,-)

Etter forhandling på styrenivå mellom Flyndra A/S og Kroa Produkter A/S ble kjøpesummen satt 1,5 

mill. kroner mot opprinnelig avtalt eller forutsatt 2,1 mill. kroner.  Dette hadde som konsekvens at 

garantien ble effektuert med 1,5 mill. kroner. Egenkapitaltilskuddet til Flyndra A/S ble ikke effektuert

ettersom forutsetningene var endret. I følge Kroa Produkter A/S/Leksvik kommune er Inderøy 

kommunes potensielle krav om en oppgjørssum for aksjekapitalen på kr. 600.000,- gjort opp gjennom 

den reduserte prisen på anlegget.  

Inderøy kommunestyre 10/13: Restrukturering av samlet lån på 4 mill. kroner i 

Kommunalbanken. Inderøy kommune gir garanti i form av 

selvskyldnerkausjon for å bedre rentebetingelser.

Sammenfattet kapitalstyrking fram til 01.01.2014.

Det er  fra 2010 og til i dag tilført Flyndra A/S tilført 2 mill. kroner i egenkapitaltilskudd.  (Ettersom 

verdien av Kroa Produkters avdeling i Mosvik opprinnelig var anslått til 2,1 mill. kroner og bedriften 

kjøpt for 1,5 mill. kroner ligger det i alle fall i teorien en kapitalstyrking på 0,6 mill. kroner i denne 

transaksjonen.)

I tillegg er bedriften tilført kr. 800.000,- i omstillingstilskudd i forbindelse med overtakelsen av Kroa 

Produkters avdeling i Mosvik.

Utover dette har Inderøy kommune bidratt med 1) fra 2009 en økning i det løpende tilskuddet til AE-

plasser (arbeidstakere på enkeltvedtak)på rundt kr. 700.000,- kroner uten vesentlig krav til merytelser  

2) bedrede lånegarantier – se over –  med en årlig effekt i størrelsesorden kr. 50.000- kr. 100.000,-  3) 

videreføring av tilskudd til Kvalifiseringsprogrammet etter kommunens overtakelse tilnærmet på 

samme nivå som tidligere statlig tilskudd  4) økning i antall VTA-plasser med økte kommunale 

tilskudd. (andel av statlig tilskudd)

I sammenheng med kapitalutvidelsessakene er det lagt fram budsjetter som grunnlag for den 

antakelse at bedriften ville være i stand til å håndtere økonomien etter de vedtatte kapitalutvidelser. 

Dette har i ettertid vist seg ikke å holde.. 



Sammenfattet økonomiutvikling Flyndra A/S fram til 2014

Flyndra A/S kommer ut med tilnærmet balanse i driften til og med 2011. Fra 2012 forverres 

driftsresultatet betraktelig.  I størrelsesorden noe over 1 mill. kroner. 

Selv om det er noe vanskelig å få et konsistent bilde av de overordnede årsakene til 

resultatforverringen,  er det  – også ut fra Flyndra A/S sine egne korte redegjørelser -  i hovedsak 

interne forhold og disponeringer som skaper resultatforverringen.  

Budsjett 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Salgsinntekter 4007 3943 4724 6598 8387 8842

Annen driftsinntekt 5269 7008 8235 9895 9448 10783

-          Herav tilskudd AE plasser 1650 1810 1810 2420 2543 2543

         -       Herav tilskudd VTA-plasser 2061 2206 2116 2182 2249 2730

         -       Herav tilskudd KVP-plasser 1216 1348 1347 1236 1400

Sum driftsinntekter 9276 10951 12959 16493 17835 19625

Varekostnader 1628 1650 2362 3122 3524 3843

Lønnskostnader 5567 6616 7173 9052 10895 11665

Avskrivning på varige driftsmidler 396 346 452 758 618 1278

Annen driftskostnad 1943 2703 2818 3400 3897 4024

Sum driftskostnader 9534 11315 12805 16332 18934 20810

Driftsresultat -258 -364 154 161 -1099 -1185

Netto finansposter 59 52 132 117 125 118

Ordinært resultat -317 -416 22 44 -1224 -1303 -2561

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anleggsmidler 1003 799 3055 3141 2980 3507

Omløpsmidler 1144 1551 1821 4269 3746 2687

 - herav i kasse -925 326 456 403

Sum eiendeler 2147 2350 4876 7410 6726 6194

Langsiktig gjeld 553 456 1796 2778 2522 2270

Kortsiktig gjeld 1010 1149 2690 4197 3549 3973

Egenkapital 584 745 390 435 655 -49

 - herav aksjekapital 755 755 1900 1900

Noen nøkkeltall

Dekningsbidrag (salg- varekost)/salg 59 % 58 % 50 % 53 % 58 % 57 %

Resultatgrad (driftsresultat/driftsinnt) -3 % -3 % 1 % 1 % -6 % -6 %

Likviditetsgrad(omløpsmidler/korts) 113 % 135 % 68 % 102 % 106 % 68 %

Egenkapitalandel(egenkap/totalkap) 27 % 32 % 8 % 6 % 10 % -1 %

Flyndra oversikt resultater og balanse 2010 – 2014

Drift

Balanse 31.12



De eksterne rammebetingelser  kan ikke anses forverret. (Kvalifiseringsprogrammet er tilsynelatende 

noe dårligere finansiert over tid) Tilskuddsordningene er om lag uendret og kommunens tilskudd til 

f.eks AE-plasser (Arbeidstakere på enkeltvedtak) er forbedret. Flyndra A/S har anført at 

tilskuddsnivåene ikke følger utviklingen i lønnskostnader som følge av kompetanseendringer i staben.

De reelle og egentlige forklaringer til resultatforverringen synes å være:

1. Veksten i tilskudd til andre ordninger enn de kommunale AE-plassene (hvor tilskuddet fra 

2009 til 2012) er på kr. 700.000,- følger ikke fullt ut lønnsveksten.

2. Ekstra nedskrivninger av varelager og økning i avskrivninger for øvrig. Dette indikerer at 

resultatene for årene før 2012 har vært overvurdert.

3. Kostnader knyttet til etablering av nye tilbud har vært undervurdert og lønnsomheten 

overvurdert.  (Eksempel  Bilverkstedet.)

4. Fra 2013 er resultatforverringen forklart med et underskudd knyttet til Kroa Produkters 

avdeling i størrelsesorden nærmere kr. 600.000,- I budsjettet for Kroa Produkters avdeling 

for 2014 opererer  styret med et driftsunderskudd på 1,1 mill. kroner.  Det må i ettertid stilles 

et stort spørsmål ved kvaliteten på det grunnlag som dette kjøpet/anskaffelsen ble gjort på –

og dermed det grunnlag eier hadde for vedtak om garantier og omstillingsstøtte mv.

5. Flyndra A/S har over tid fremstått som en vekstbedrift – i  dobbel forstand.  Dette har mange 

positive sider i form av økt tilbud til de grupper som er Flyndra A/S sin målgruppe.  Bedriften 

har ikke maktet å håndtere denne veksten på en  økonomisk forsvarlig måte.

Underfinansiering og kryssfinansiering.

Flyndra A/S har laget en kostnadsanalyse som – i følge styret – underbygger en påstand om at 

bedriften er underfinansiert.  I følge bedriften beløper underfinansieringen seg til i sum nærmere 1,9 

mill. kroner fordelt slik – se også vedlegg og refereres:

Etter en grundig gjennomgang av økonomien i Flyndra as er styret av den oppfatning at oppdrag fra Inderøy 
kommune er underfinansiert.

Det gjelder:
AE (arbeid etter enkeltvedtak)       - kr 736.249
KVP (kvalifiseringsprogrammet)    - kr 1.108.672
I tillegg ekstra tiltaksplasser som er ønsket av Inderøy kommune og NAV, men ikke finansiert. 
Plassene er diskutert og akseptert i bedriftens Samarbeidsutvalg. 

-Kr 1.064.232
Samlet - kr 2.909.159 

Fra eiers side er i tidligere eiermøter stilt spørsmål ved grunnlaget for disse beregningene  og hvilke 

konsekvenser som skal trekkes. 



Rådmannen anser at disse analysene kun i begrenset grad kan brukes som grunnlag for en objektiv 

begrunnelse for bedrede rammebetingelser.

En begrunnelse for bedrede rammebetingelser måtte bygge på at Inderøy kommune og (eventuelt 

NAV )  gav Flyndra A/S dårligere rammebetingelser enn andre vekstbedrifter. Pr. dags dato foreligger 

ikke noen dokumentasjon på dette. For så vidt gjelder AE plasser har Inderøy kommune et 

tilskuddsnivå som ligger godt over de fleste andre kommuner.  

For så vidt gjelder Kvalifiseringsprogrammet som tidligere var statlig, foreligger det heller ikke 

eksempler på at Inderøy kommune finansierer dårligere enn andre kommuner. Det er dog dette 

området hvor rådmannen anser at det vil være best begrunnet og vurdere en bedring av 

betingelsene. (Det skal tillegges at Inderøy kommune – i motsetning til andre kommuner – i volum 

har videreført programmet på det nivå som var da staten overførte ordningen til kommunene.)

Bedriftens kapitalbehov og en foreløpig skisse til kommunalt engasjement.

Bedriften er i en relativt vanskelig økonomisk situasjon som følge av de forhold årsaker som er 

redegjort for over.  Bedriften er åpenbart ikke i stand til å håndtere situasjonen uten kapitalstyrking.

Det vises til et omsøkt kapitalbehov på 2 mill. kroner og en forbedring av betingelser tilsvarende ca 

1,85 mill. kroner.

Etter rådmannens skjønn er et krav om bedring av betingelser på 1,85 mill. kroner – fra et nivå som 

allerede er godt på linje eller bedre enn andre kommuner – vanskelig å forholde seg til og ikke 

akseptabelt hensett til andre og like viktige behov som skal dekkes over Inderøy kommunes 

budsjetter.

Det må i denne forbindelse etterlyses  hvilke konkrete effektiviseringstiltak og innsparingstiltak som 

er gjort og som må forventes initiert i den situasjon bedriften er oppe i. 

Det skal bemerkes at helårseffekten av redusert arbeidsgiveravgift for Flyndra A/S alene utgjør kr. ca 

kr. 350.000,- på helårsbasis.



Med forbehold om endelig innstilling i saken – denne vil bli lagt på bordet mandag - skisseres 

følgende styrkings-/oppfølgningstiltak i 5 punkter:

1. Flyndra A/S gis et tilskudd på ytterligere …. mill. kroner til dekning av uforutsette kostnader 

knyttet til avdeling Mosvik. Det forutsettes at avdelingen avvikles så raskt som mulig for å 

begrense ytterligere tap.

2. Egenkapitalen styrkes med ….. mill. kroner.

3. Tilskudd til ivaretakelse av kvalifiseringsprogrammet økes med kr. ….,-

4. Rådmannen anmodes om å gjennomgå betingelsene på øvrige leveranseområder for 

eventuelt å avstemme tilskuddene til den faktiske lønns- og prisveksten. 

5. Ytterligere behov for resultatforbedring må  bedriftene hente inn gjennom andre interne  

tiltak  – herunder eventuelt nedbemanning.



Ordfører Inderøy kommune
Ida Stuberg

Viser til orienteringsmøte med Formannskapet i Inderøy kommune den 19.juni 
2014.06.04

På oppfordring fra eier oversendes nødvendig dokumentasjon for økning av 
egenkapital, samt dokumentasjon som viser behov for å dekke underfinansiering 
av drift.

Beste hilsen

Gunnar Viken (s)

Vedlegg:
Møteprotokoll styremøte 4.6.2014
Årsmelding og regnskap 2013
Revidert budsjett 2014
Foreløpig budsjett 2015
Svar på spørsmål fra rådmannen
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Styrets årsberetning

Virksomhetens art.
Flyndra as er tiltaksarrangør, og våre samarbeidspartnere er NAV Inderøy, NAV Nord 
Trøndelag, NAV Verdal, NAV Steinkjer, Inderøy kommune, Inderøy videregående skole, 
Mære videregående skole, Stiftelsen Internettkafeen på Inderøya og Berg Gårdsdrift. Flyndra 
as eies av Inderøy kommune. 

Flyndra as har foretningsadresse Meieribakken 4, 7670 Inderøy, og startet opp sin 
virksomhet 1. august 2003. Flyndra as arbeider etter de samarbeidsavtaler som vi har med 
våre samarbeidspartnere, og de sentrale retningslinjer som gjelder for slike bedrifter. 

Grunnlaget for sysselsettingen i Flyndra as er følgende:
Salg av tiltaksplasser til offentlige og private virksomheter. Drift av gavebutikk og 
lysverksted. Drift av bakeri og kafé. Drift av snekkerverksted, og salg av tjenester til lokalt 
næringsliv, offentlig virksomhet, lag og foreninger og private. Vedproduksjon for salg direkte 
til kunde og forhandlere.

Målgruppen for bedriften er yrkeshemmede arbeidstakere som trenger et tilrettelagt arbeid 
av kortere eller mer varig karakter. Bedriften gir også arbeidstilbud til elever i videregående 
skole og andre arbeidstakere som trenger en avklaring i forhold til sin arbeidsevne. 
I tillegg til dette gir bedriften, arbeidstilbud til personer med utviklingshemming.

Styret
Styret har i regnskapsåret 2013 bestått av:
Styreleder Gunnar Viken 1.vara Willy Pettersen
Nestleder Kirsti Grøtan 2.vara Lillann Sveen Gausen
Styremedlem Kristin Lie Slapgaard 3.vara Per Saxhaug
Styremedlem Jonny Melting
Styremedlem, ansatte Eva Herstad
Observatør Tor Morten Sakshaug

Daglig leder Kjell Gulstad har fungert som sekretær i styret.

Status for bedriften
Bedriften er etablert med avdeling på Sundsøya, og denne avdelingen har flere arenaer med 
mange praktiske arbeidsoppgaver, og et Kreativt gjenbrukssenter som er i støpeskjeen. 
Bedriften valgte å avvikle bilverkstedet i 2013. I tillegg har bedriften avdeling i Straumen 
med henholdsvis butikk og lysverksted på Jostu, og aktiviteter ved Marens Bakeri, og EA 
Internettkafeen. 

Etter et pålegg fra kommunestyret i Inderøy kommune kjøpte bedriften i juni Kroa Produkter 
sin enhet i Mosvik der vi har snekkerverksted og tømreroppgaver. Enheten i Mosvik har i 
likhet med resten av Flyndra etablert et godt samarbeid med øvrig næringsliv. 
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Bedriftens administrasjon er lokalisert på Straumen. Når det gjelder tiltaksplasser har 
bedriften 22 faste og en midlertidig plass i tiltaket varig tilrettelagte arbeid. I tillegg har vi 10 
plasser i tiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet, hvorav 5 er lokalisert i tiltaket Grønt 
arbeid på Berg gård. Kvalifiseringsprogrammet som bedriften driver for NAV Inderøy 
inneholder 8 tiltaksplasser. Bedriften sysselsetter i tillegg 15 plasser for Inderøy kommune i 
tiltaket Arbeidstaker på enkeltvedtak. Bedriften har gjennom avtale med NAV kontorene i 
Steinkjer og Verdal om kjøp av tiltaksplasser av kortvarig karakter. Vi har i tillegg til dette 
elever fra videregående skoler, lærekandidater innen forskjellige fag, og en lærling i 
aktivitørfaget

Arbeidsmiljø og likestilling 
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av 
året. Bedriften har i 2013 hatt god utvikling når det gjelder mottak av nye arbeidstakere, og 
disse har funnet sin plass i et ellers godt fungerende inkluderende arbeidsmiljø. I 2013 gikk 
29 personer over i annen virksomhet/tiltak, mot 43 i 2012. Dette viser at bedriften har en 
god gjennomstrømning av personer som kommer seg ut i annen form for arbeid eller 
aktivitet. 

Totalt har bedriften i løpet av 2013 hatt følgende sammensetting av arbeidsstokken. Av 
totalt 141 personer er 39 personer på ordinære vilkår derav 25 kvinner og 14 menn. Når det 
gjelder tiltaksdeltakerne har vi 102 og fordelingen er 54 menn og 48 kvinner. I tillegg 
kommer ungdomsvertene som varierer i antall fra 4 til 6 personer fordelt på begge kjønn. 
Bedriften betrakter likestillingssituasjonen som god.

Ytre miljø
Flyndra as har i 2013 bidratt til å forskjønne vår nye enhet i Nervika i Mosvik på en positiv 
måte. Når det gjelder avdeling Straumen har vi bidratt til et handelsknutepunkt mellom 
gammel og planlagt ny sentrum. Selskapets virksomhet medfører ikke forurensning av det 
ytre miljø ut over utslipp fra egen kjøretøypark. 

Sykefravær
For inneværende år er langtids sykefraværet for ordinære ansatte på 4,02 %, og 
korttidsfraværet er på 0,60 %. Bedriften betrakter dette som akseptabelt, men vil arbeide
offensivt for å redusere fraværet.

Redegjørelse for foretakets utsikter
Det er privat næringsliv, offentlig forvaltning og private som er bedriftens kunder.
I tillegg til offentlige støtteordninger har salg av arbeidskraft til næringsliv, offentlig 
forvaltning og private, vært inntektskilder. Bedriften vil fortsette sitt arbeid med en satsing 
på flere faste tiltaksplasser, og særlig innenfor tiltaket AB, Arbeid med bistand som retter seg 
direkte mot plassering av deltakere i ordinære bedrifter, og tiltaket Avklaring som er et tiltak 
som brukes for å avklare en persons muligheter for videre utvikling. 
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I tillegg har bedriften en egenproduksjon som omfatter produksjon av håndlagde lys, kort, 
såpe, produksjon av ved og bakeridrift. Bedriften omfatter også drift av kafé og butikk. 
Bedriften ser gode muligheter for en utvikling av salget av alle disse produktene framover. Vi 
har for inneværende år utvidet vårt sortiment med et større utvalg når det gjelder salg av 
moteriktige merkeklær. Bedriften vil også satse mer i forhold til salg av tjenester til privat og 
offentlig virksomheter. 

I løpet av året 2013 valgte Flyndra å avvikle driften av bilverkstedet, og dette ga et tap på kr. 
65 000. I en diskusjon med de øvrige bilverkstedene i kommune valgte Flyndra og inngå et 
samarbeid med disse for å få utplassert deltakere. Dette skjedde samtidig som vår 
bilmekaniker sluttet i bedriften. På bakgrunn av dette mente bedriften at vi hadde gode 
alternativ i stedet for å drive eget bilverksted og valgte derfor å avvikle eget bilverksted.

Bedriften arbeider kontinuerlig med utviklingsoppgaver knyttet til hvilken retning vi skal 
velge framover for å tilpasse lokaler og produksjon i forhold til bedriften, og våre kunders 
behov. Nervika i Mosvik som ble startet opp i 2013 lager etterspurte produkter, men her har 
vi utfordringer i forhold til å rekruttere nye deltakere. Ved overtakelsen fikk vi informasjon 
om at enheten sysselsatte 13 personer. I dag knytter det seg 6 deltakere til enheten –
hovedsakelig reduserte stillinger. Tross flere forsøk på rekruttering har bedriften ikke lykkes 
med denne oppgaven.

Å motivere personer fra tiltak til ordinært arbeid krever et visst økonomisk handlingsrom. 
Her ser styret store utfordringer som må løses for å sikre forsvarlig drift. I forbindelse med at 
Flyndra AS kjøpte opp en bedrift i Mosvik styrket eier bedriften med et omstillingstilskudd i 
tillegg til en egenkapitalutvidelse. Før overtakelsen hadde styret en grundig prosess som 
belyste mange sider ved et slikt oppkjøp. Basert på egne vurderinger og Inderøy kommunes 
pålegg om fortsatt drift i Mosvika gjorde styret i juni vedtak om å kjøpe enheten i Mosvik. 
Styret så at det ville bli vanskelig å få til lønnsomhet ved enheten viss ikke enheten ble 
styrket med flere deltaker og særlig i forhold til tiltaket AE (arbeidstaker med enkeltvedtak). 
Styret vil følge utviklingen av enheten og ser det som et mål å få lønnsomhet ved enheten så 
raskt som mulig.

Flyndra AS driver i dag to tiltak på oppdrag fra Inderøy kommune og styret er av den 
oppfatning at disse tiltakene er underfinansiert, og styret forventer at det ryddes i disse 
utfordringene. Flyndra AS arbeider kontinuerlig med å opprette et bedriftsnettverk som skal 
benyttes som samarbeidspartnere i forhold til utplassering/hospitering av våre deltakere.

Redegjørelse for årsregnskapet 
Når vi sammenligner årets lønnskostnader med de samme kostnader i 2012 ser vi en økning. 
Årsaken til dette ut over en generell lønnsøkning på landsgjennomsnittet er en økning av 
antall ansatte og tiltaksplasser i forbindelse med oppkjøp av ny enhet i Mosvik.   

Bedriften har i 2013 fått utvidet sin egenkapital med kr. 600 000, og omstillingstilskudd på 
kr. 800 000. Dette er ment å finansiere en sikker oppstart i Nervika, og en styrking av 



5

omstillingsevnen generelt. I 2013 ble omsetningen kr. 19 624 820 sammenlignet med kr. 
17 834 634 forrige år. Årsak til denne økningen skyldes økte tilskudd og større
salgsomsetning. Av denne omsetningen utgjorde solgte varer og tjenester kr. 8 841 910 mot 
kr. 8 387 018 forrige år. 

Årets underskudd ble kr. 1 303 198. Totalkapitalen var pr. 311213 på kr. 6 193 687
sammenlignet med kr. 6 725 975 forrige år. Egenkapitalen pr. 311213 var kr. -48 777
tilsvarende 0,80 %. 

Styret registrerer at resultatet ble meget svakt, og eier er varslet om egenkapitalsituasjonen. 
Det er gjennomført ekstraordinær generalforsamling. Det er startet forhandlinger med 
Inderøy kommune om ny egenkapital og en oppretting av underfinansierte tiltak. I tillegg til 
dette har daglig leder initiert en gjennomgang av bedriften for å kartlegge mulige 
innsparinger. 

Basert på disse over nevnte tiltakene er det styrets oppfatning at det ved avleggelse av 
årsoppgjøret er rett å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn. 

Årsresultat og disponeringer
Årsresultatet i Flyndra as som ble et underskudd på kr. 1 303 198 foreslås dekket inn med 
overføring fra egenkapital og ny egenkapital fra eier Inderøy kommune

Inderøy den 040614

Gunnar Viken Kirsti Grøtan Kristin Lie Slapgaard
styreleder nestleder styremedlem

_____________
Jonny Melting Eva Herstad Kjell Gulstad
styremedlem styremedlem daglig leder



Årsregnskap 2013
for

Flyndra As

Foretaksnr. 985511691



   Flyndra As

Resultatregnskap

Note 2013 2012

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 8 841 910 8 387 018
Annen driftsinntekt 2 10 782 910 9 447 616
Sum driftsinntekter 19 624 820 17 834 634

Driftskostnader
Varekostnad 3 3 843 122 3 524 432
Lønnskostnad 4 11 665 162 10 895 314
Avskrivning på varige driftsmidler 5 677 853 618 399
Nedskrivning på varige driftsmidler 5 600 000 0
Annen driftskostnad 4,6 4 024 229 3 897 117
Sum driftskostnader 20 810 365 18 935 261

DRIFTSRESULTAT (1 185 545) (1 100 627)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 12 443 2 712
Annen finansinntekt 1 881 616
Sum finansinntekter 14 323 3 328

Finanskostnader
Annen rentekostnad 126 990 127 751
Annen finanskostnad 4 986 302
Sum finanskostnader 131 976 128 053

NETTO FINANSPOSTER (117 653) (124 725)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (1 303 198) (1 225 353)

ORDINÆRT RESULTAT (1 303 198) (1 225 353)

ÅRSRESULTAT (1 303 198) (1 225 353)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital (900 000) 0
Fremføring av udekket tap (403 198) (1 225 353)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (1 303 198) (1 225 353)

Årsregnskap for Flyndra As Organisasjonsnr. 985511691



   Flyndra As

Balanse  pr. 31.12.2013

Note 31.12.2013 31.12.2012

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 1 455 560 854 256
Maskiner og anlegg 5,8 728 318 887 528
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 5,8 1 267 048 1 182 343
Sum varige driftsmidler 3 450 926 2 924 127

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 56 111 56 111
Sum finansielle anleggsmidler 56 111 56 111

SUM ANLEGGSMIDLER 3 507 037 2 980 238

OMLØPSMIDLER
Varer 823 193 1 208 963
Fordringer
Kundefordringer 591 604 1 233 321
Andre kortsiktige fordringer 868 887 847 461
Sum fordringer 1 460 490 2 080 782

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 402 967 455 994
SUM OMLØPSMIDLER 2 686 650 3 745 738

SUM EIENDELER 6 193 686 6 725 975
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   Flyndra As

Balanse  pr. 31.12.2013

Note 31.12.2013 31.12.2012

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 9,10 1 900 000 1 300 000
Overkurs 10 0 900 000
Sum innskutt egenkapital 1 900 000 2 200 000

Opptjent egenkapital
Udekket tap 10 (1 948 777) (1 545 617)
Sum opptjent egenkapital (1 948 777) (1 545 617)

SUM EGENKAPITAL (48 777) 654 383

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 2 269 829 2 522 545
Sum annen langsiktig gjeld 2 269 829 2 522 545

SUM LANGSIKTIG GJELD 2 269 829 2 522 545

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 408 432 335 451
Skyldig offentlige avgifter 853 339 892 325
Annen kortsiktig gjeld 2 710 865 2 321 271
SUM KORTSIKTIG GJELD 3 972 635 3 549 047
SUM GJELD 6 242 464 6 071 592

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 193 687 6 725 975

Inderøy den 22.5.2014

Gunnar Johannes Viken Kirsti Grøtan Kristin Lie Slapgaard
       styreleder styremedlem styremedlem

Eva Herstad Kjell Gulstad Jonny Melting
styremedlem daglig leder Styremedlem
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Flyndra As

Noter 2013

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper
og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten
om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller
prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Tilskudd inntektsføres i tilsagnsperioden og i takt med resusursutnyttelsen.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved
beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de
påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av
eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte.
Utgifter som representerer en standardhevning av eiendommen ut over standarden ved vårt
kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert
gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable
tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt
fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i
salgsferdig stand.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Noter for Flyndra As Organisasjonsnr. 985511691



Flyndra As

Noter 2013

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og
pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i
resultatregnskapet.
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Flyndra As

Noter 2013

Note 1 - Salgsinntekt

    2013      2012
Salg Sundsand          22 677
Salg Sundsøya og turistinformasjon    275 026    962 778
Salg Jostu 1 934 960 1 851 852
Salg Bakeri og kafe 2 523 175 2 875 422
Mosvik        140 785
Salg off. virksomhet 1 136 850      371 761
Salg privat næringsliv    646 675    388 859
Salg ved    355 248    177 138
Salg vaktmestertjenester    329 544          97 269
Salg kantine, rekvisita og park      35 687      46 343
Salg kursvirksomhet      
Salg tiltaksplasser skoler      0      43 943
Salg bilverksted            1 510 166 1 441 657
Salg andre tjenster     -46 206    107 318
Sum             8 841 910 8 387 018

Note 2 - Annen driftsinntekt

    2013   2012

Tilskudd VTA 2 729 918 2 249 508
Tilskudd VTA egenandel    816 769    674 852
Tilskudd AE 2 543 422 2 543 424
Tilskudd APS    991 421    834 300
Tilskudd Ungdomsarbeid    260 000    228 000
Tilskudd Kvalifisering 1 399 998 1 236 000
Tilskudd Grønt arbeid    843 212    848 205
Tilskudd lærekandidater    515 068   0
Tilskudd Fadder      0    275 931
Tilskudd APO    382 531    548 690
Tilskudd omstillingstilskudd    300 000   0
Viderefakturering           571        8 706
Sum           10 782 910 9 447 616
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Flyndra As

Noter 2013

Note 3 - Varekostnad

  2013   2012
Varekostnad butikkvarer Jostu 885 545 812 625
Innkjøp Marens Bakeri og EA 761 259 864 672
Annen Varekostnad                 1 627 048                      1 350 034
Tjenester Grønt arbeid 569 270 497 101
Sum varekostnad          3 843 122           3 524 432

Note 4 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 15 årsverk i regnskapsåret. Ansatte på tiltak kommer i tillegg til dette.

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor

Lønn 9 403 992 8 654 924
Arbeidsgiveravgift 1 257 918 1 214 918
Pensjonskostnader 786 384 807 591
Andre lønnsrelaterte ytelser 216 868 217 881

Totalt 11 665 162 10 895 314

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Daglig leder 649 444
Annen godtgjørelse daglig leder 8 213
Pensjonssparing daglig leder 12 306
Styremedlemmer 100 000
Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon 28 200
Andre tjenester 21 000
Samlet honorar til revisor 49 200

Pensjonsforpliktelser
Selskapet kommer inn under ordningen med obligatorisk tjenestepensjon. Dette er dekket opp
gjennom pensjonsavtale med KLP.
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Flyndra As

Noter 2013

Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

Tomter  bygning Maskiner og anl Driftsløsøre  i Sum
og annen fast e verktøy  kontor

Anskaffelseskost pr. 1/1 1 062 329 1 577 466 1 739 737 4 379 532
+ Tilgang 1 304 298 72 951 706 802 2 084 052
- Avgang 0 0 516 024 516 024

Anskaffelseskost pr. 31/12 2 366 627 1 650 417 1 930 515 5 947 560

Akk. av/nedskr. pr 1/1 208 073 689 938 557 395 1 455 406
+ Ordinære avskrivninger 102 994 232 161 342 697 677 853
+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0
- Tilbakeført avskrivning 0 0 236 624 236 624
+ Ekstraord nedskrivninger 600 000 0 0 600 000

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 911 067 922 099 663 468 2 496 634

Balanseført verdi pr 31/12 1 455 560 728 318 1 267 048 3 450 926

Prosentsats for ord.avskr 5-33 8-33 10-50

Ekstraordinær nedskrivning gjelder selskapets bygg i Mosvik

Note 6 - Annen driftskostnad

   2013 2012

Husleie  1 041 366          1 038 100
Drift bygninger     486 175 429 664
Drift maskiner/ biler/ utstyr     540 946 656 334
Kontorkostnader     350 728 377 346
Regnskap/ revisjon     442 941 275 063
Reiseutgifter       78 476 114 450
Tap på kunder       55 071   41 237
Andre kostnader  1 028 526 964 922
Sum  4 024 229          3 897 116

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 372 382 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 309 789.
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Flyndra As

Noter 2013

Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner

       2013    2012
Lån til Sparebanken 2 269 829 2 522 545
Saldo kassakreditt    201 135
Sum gjeld med pant 2 470 964 2 522 545

Lån er sikret med garanti fra Inderøy kommune. Kassakredit er sikret med pant i motorvogner og
driftstilbehør, bokført verdi 31.12.13 er kr 1 995 366.

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har en samlet aksjekapital på kr 1 900 000 fordelt på 1900 aksjer pålydende kr 1 000.
Selskapet har kun en aksjeklasse.
Samtlige av selskapets aksjer er eid av Inderøy kommune.
Ingen av selskapets tillitsmenn har eierandeler eller rettigheter til eierandeler.

Note 10 - Egenkapital

Aksjekapital / Overkurs Annen Sum
selskapskapital fond egenkapital egenkapital

Pr 1.1. Pr 1.1. 1 300 000 900 000 -1 545 617 654 383
-Til årets resultat -403 198 -403 198
+/-Andre transaksjoner: 600 000 -900 000 38 -299 962
Pr 31.12. 1 900 000 0 -1 948 777 -48 777

Andre transaksjoner gjelder kapitalforhøyelse gjennomført i 2013.
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Møtereferat Inderøy 04062014

Innkalling til:

Navn Funksjon Oppmøte

Viken Gunnar Leder styret

Kirsti Grøtan Nestleder styret

Slapgaard Kristin Lie Styremedlem

Melting Jonny Styremedlem

Herstad Eva Styremedlem

Sakshaug Tor Morten Observatør

Gulstad Kjell sekretær 

Tidspunkt: Torsdag 040614 kl. 17.30 – 19.30
Sted: Møterom Meieribakken 4, 7670 Inderøy

Sakliste:
29/14 Referater tidligere møter

Vedtak: 
Underskrives i neste møte.

30/14 Økonomi
Det pågår arbeid i bedriften for å oppfylle styrets vedtak i sak 25/14 om innsparinger på 
1.300.000.

Vedtak:
Styret tar til orientering at prosesser er igangsatt og understreker behovet for at tiltak 
iverksettes så snart som mulig for å få effekt i 2014.

31/14 Årsberetning og årsresultat 2013 
Styret viser til Årsberetning med redegjørelse for regnskap 2013.
På bakgrunn av denne redegjørelsen fatter styret følgende 

Vedtak:
1. Etter en grundig gjennomgang av økonomien i Flyndra as er styret av den oppfatning at 

oppdrag fra Inderøy kommune er underfinansiert.

Det gjelder:
AE (arbeid etter enkeltvedtak)       - kr  736.249
KVP (kvalifiseringsprogrammet)    - kr 1.108.672
I tillegg ekstra tiltaksplasser som er ønsket av Inderøy kommune og NAV, men ikke 
finansiert. Plassene er diskutert og akseptert i bedriftens Samarbeidsutvalg. 

-Kr 1.064.232
Samlet - kr 2.909.159 



2. Revidert budsjett 2014 viser et forventet underskudd i Nervika, Mosvik på kr 1 167 106,16.  
Dette er konsekvens av pålagt drift i Nervika og styret forventer at Inderøy kommune 
dekker dette med ekstraordinær tildeling i 2014.

3. Under forutsetning av at ovenfor nevnte finansiering sikres er styret av den oppfatning at 
det i tillegg må tilføres egenkapital slik at det kan anbefales fortsatt drift.

4. Årsberetning og Årsregnskap godkjent og underskrevet av medlemmene.

32/14 Revidert budsjett

 Forslag til revidert budsjett for 2014 og foreløpig budsjett for 2015

Vedtak:
1. Styret vedtar framlagt forslag til revidert budsjett for 2014 og dette innebærer avvikling av 

aktivitet i Nervika, Mosvik i løpet av 2014.
2. Forutsetninger for å vedta revidert budsjett er at underfinansiering rettes opp slik styret 

har påpekt i sak 31/14.

Alle vedtak i møtet var enstemmige.

Eventuelt
Neste møte berammet til tirsdag 17.6.2014 kl 17.30 i Meieribakken.

Protokoll opplest og vedtatt.

Gunnar Viken (s) Kirsti Grøtan (s) Kristin Lie Slapgaard (s)

Jonny Melting (s) Eva Herstad (s) 



Inderøy kommune
v/Rådmannen
7670 INderøy

Inderøy 04.06.2014

Flyndra as har mottatt følgende i epost fra Rådmannen:

Vedrørende sak omkring Flyndra og behovet for kapitalstyrking og bedring av 
leveransevilkår

Vi har behov for følgende dokumentasjonsgrunnlag og jeg ber om å få dette oversendt samlet: 
(jfr. også møtet i går)

1. Konkretisert forslag til kapitalstyrking og bedring av leveransevilkår på de ulike områdene 
hvor Flyndra A/S leverer tjenester.

2. Som et minimum revidert/oppdatert budsjett for 2014 og 2015. (helst også likviditetsbudsjett 
for tilsvarende periode )

a. Dokumenterte forutsetninger for dette budsjettet i forhold til kostnadsreduksjoner og 
andre tiltak, se også sammenheng med punkt 1.

3. Regnskaper med årsberetning for 2012 og 2013. 

4. Detaljerte regnskaper for 2012 og 2013. (vi har tidligere fått oversendt detaljerte regnskaper 
for tidligere år i excelformat)

5. En forenklet analyse av årsakene til resultatforverringen fra 2010/2011 nivåene og inn i 2012 
til 2013 og som tydeliggjør hvilke eksterne faktorer i form av 1) dårligere betingelser fra 
kommune og 2) Nav og 3) eventuelt andre som kan forklare resultatforverringen.

Flyndras egne oppsett over underfinansiering mv.

Ad pkt 1:
Behov for Kapitalstyrking er presentert eier i ekstraordinær Generalforsamling og foreslått 
løst ved at egenkapitalen styrkes med kr 2.100.00 derav økt aksjekapital fra kr. 1.900.000 til 
2.000.000.
Bedrete leveransevilkår der Flyndra leverer tjenester framgår av styrets vedta i sak 31/14:
Vedtak:

1. Etter en grundig gjennomgang av økonomien i Flyndra as er styret av den oppfatning at 
oppdrag fra Inderøy kommune er underfinansiert.

Det gjelder:
AE (arbeid etter enkeltvedtak)       - kr  736.249
KVP (kvalifiseringsprogrammet)    - kr 1.108.672
I tillegg ekstra tiltaksplasser som er ønsket av Inderøy kommune og NAV, men ikke 
finansiert. Plassene er diskutert og akseptert i bedriftens Samarbeidsutvalg. 

-Kr 1.064.232
Samlet - kr 2.909.159 



Ad pkt 2:
Revidert budsjett 2014 og foreløpig budsjett for 2015 vedlagt denne sending.

Dokumenterte forutsetninger framgår av Styrets vedtak i sak 32/14
Vedtak:

1. Styret vedtar framlagt forslag til revidert budsjett for 2014 og dette innebærer avvikling av 
aktivitet i Nervika, Mosvik i løpet av 2014.

2. Forutsetninger for å vedta revidert budsjett 2014 er at underfinansiering rettes opp slik 
styret har påpekt i sak 31/14.

Ad pkt 3:
Godkjent Regnskap og Årsberetning for 2013 vedlagt sending.

Ad pkt 4:
Regnskaper for 2012 vedlagt i pdf-format.

Ad pkt 5:
Årsakene til resultatforverring fra framkommer med økte inntekter tilskudd i 2010 og 2011. 
Antall plasser Grønt Arbeid (Berg gård) ble utvidet samtidig som bedriften fikk midlertidige 
plasser før årsoppgjør. Samlet økning tilskudd fra 2010 til 2011 utgjorde 1.600.000.
I 2011 bidro bl.a. økt salgsomsetning med 1.800.000 til et positivt resultat.

Forverring i 2012 oppsto bl.a. som følge av forsøk på å ta regnskapsfunksjonen inn i 
bedriften, noe som ikke var vellykket. Ekstra lønnsutgifter, opplæring og innkjøp av 
regnskapsprogram ga en samlet utgift for bedriften tilsvarende 400.000.

Resultat 2013 framkommer bl.a som følge av økt nedskriving av eiendom i Nervika.  

For øvrig vises til revisors rapport til regnskap 2013 og den økonomiske utvikling gjennom 
flere år (vedlagt). 

For Flyndra as
Per Jensen



Oppsummering av revisjonen for 2013 

 

Flyndra AS 
24. april 2014 



Levanger, 24. april  2014 

 

 

 

Til styret i  

Flyndra AS 

 

 

 

 

 
Formålet med denne presentasjonen er å presentere resultatene av vår 

årsoppgjørsrevisjon av selskapets regnskap for 2013. 

 

Vår oppgave er å  revidere årsregnskapet for å kunne bekrefte at det er utarbeidet i 

overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for 

selskapsregnskapet. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing.  

 

I samsvar med god revisjonsskikk har vi innhentet tilstrekkelig forståelse  av den interne 

kontrollen til å kunne planlegge revisjonen og å fastsette type, tidspunkt og omfang av 

våre revisjonshandlinger. De forhold vedrørende intern kontroll som kommenteres 

relaterer seg hovedsakelig bare til dem som gjelder finansiell rapportering, og er 

begrenset til de forholdene som Ernst & Young faktisk har observert gjennom revisjonen. 

Observasjonene kan være subjektive, og basert på ufullstendig eller uriktig informasjon.  

 
 

 

  

 

Vi har gjort de revisjonshandlingene som kreves etter god revisjonsskikk. Det er ikke gjort 

særskilte revisjonshandlinger utover dette spesifikt rettet mot misligheter, internkontroll eller 

regnskapsavslutningsprosessen.  

 

Denne rapporten er utarbeidet for bruk av styret og ledelsen, og er ikke ment for, og skal 

heller ikke brukes av andre. Innholdet er i samsvar med kravene i ISA 260 – 

Kommunikasjon av revisjonsmessige forhold med dem som har det overordnede ansvar for 

styring og kontroll. 

 

 

Med vennlig hilsen 

ERNST & YOUNG AS 

 

 

Helge G. Lorentzen 

statsautorisert revisor 

 

 

Statsautoriserte revisorer   Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 

Ernst & Young AS 

Okkenhaugvegen 5,  

NO-7604 Levanger  

  Tlf: +47 24 00 24 00 

Fax: +47 24 00 24 01 

www.ey.no 

Medlemmer av Den norske Revisorforening 

  

Oppsummering av 2013-revisjonen 



Kapittel Side 

1 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon 4 

2 Intern kontroll og regnskapsavslutningsprosessen 11 

Innhold 



1. Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon 
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”Fokus på det vesentlige” 

Oppsummering av 2013-revisjonen 



 

 

 

 

 

 

 

Generelle betraktninger 

Område Kommentarer 

Utviklingen i selskapet ► Selskapet har en anstrengt økonomisk situasjon 

► Selskapets resultater er preget av dårlige tall på enkelte 

tiltak og områder. 

► Selskapets ledelse har fokus på lønnsomhet, herunder 

kostnader og optimalisering av ressurser. 

► Selskapet har tapt mer enn 50% av aksjekapitalen. 

De største utfordringer ► Selskapet går med underskudd. 

► Uten kapitaltilførsel eller andre tiltak kan det være 

spørsmål om selskapets evne til fortsatt drift 

► Noen av tiltakene påfører selskapet betydelig med 

underskudd. Dette er: 

► Arbeidstakere på enkeltvedtak (AE) 

► Kvalifiseringstiltak (KVT) 

► Mosvikavdelingen 

► VTA-plasser utover de som er finansiert 

Viktige hendelser ► Selskapet overtok avdelingen i Mosvik, og kjøpte i den 

anledning bygg og driftsløsøre 

► Overtakelsen av Mosvik ble finansiert ved 

nytilførsel av kapital fra eier. 

► Selskapet har lagt ned verkstedvirksomheten 
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▌ Selskapet går med 

underskudd 

▌ Selskapet vil med 

denne utvikling 

trenge tilførsel av 

kapital eller gjøre 

tilpasninger til 

driften 

▌ Selskapet er 

underfinansiert 

med dagens 

utvikling. 

Oppsummering av 2013-revisjonen 



 

 

 

 

 

 

 

Hovedrisikoområder og revisjonsstrategi (revisjonsplan) 

Risiko Hvorfor risiko Revisjonsstrategi 

Inntekter ► Risiko for at: 

► Alle tillskudd og inntekter ikke 

blir bokført 

► Ikke-reelle tilskudd bokføres 

 

► Verifisere at alle tilskudd er inntektsført i 

regnskapet 

► Kontrollere periodisert tilskudd mht 

riktig periodisering 

► Verifisere at all omsetning er bokført 

► Skaffe sikkerhet for at selskapet har 

tilfredsstillende intern kontroll med 

tanke på bokføring og behandling av 

salgsinntekter. 

Varebeholdning ► Risiko for overvurdert varebeholdning 

► Risiko for feil opptalt kvantum og feil 

prising. 

► Delta på varetelling 

► Kontroll av priser og kalkyler 

Kundefordringer ► Risiko for tap på kundefordringer ► Gjennomgang av aldersfordelingen 

► Kontrollerer innbetalinger på nytt år 

► Vurdere avsetning til tap på 

kundefordringer 

Lønnskostnader ► Selskapet skiftet i 2012 

lønnsbehandling fra forskudd til 

etterskuddsvis utbetaling av lønn.  

► Selskapet har brukere som har 

begrensninger for hvor mye lønn som 

kan innberettes i forhold til offentlige 

stønader. 

► Vi har påsett at 12 lønninger er bokført 

► Vi har gjennomgått innberetting av lønn 

► Behandling av forskuddstrekk 

► Arbeidsgiveravgift og feriepenger 
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▌ Hovedrisiko for feil i 

regnskapet er etter 

vårt syn knyttet til 

salgsinntekter og 

regnskapsmessig 

behandling av 

tilskudd. 

▌ Større skjønnsmessige 

vurderinger kan 

påvirke resultatet. 

 

Oppsummering av 2013-revisjonen 



Flyndra AS – resultatregnskapet 
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▌ Sterk vekst siden oppstart, 

hovedsakelig gjennom eksternt salg. 

▌ Annen driftskostnad fremstår som 

fornuftig ut fra virksomhetens 

omfang. 

▌ Personalkostnader utgjør 

størstedelen av selskapets 

kostnader, har økt  de siste årene. 

▌ Selskapet har negativ arbeidskapital 

pr 31.12. – sett bort fra 

trekkmuligheter på kassekreditt. 

▌ Selskapet er refinansiert i 2014 

Regnskap 2009 2010 2011 2012 2013

Driftsinntekter

Sum salgsinntekter 3 944      4 724       6 598      8 387     8 842     

Tilskudd 7 008      8 235       9 895      9 448     10 783  

Sum driftsinntekter 10 952    12 959    16 493    17 835   19 625  

Driftskostnader

Varekostnader 1 650      2 362       3 123      3 524     3 792     

Personalkostnader 6 617      7 173       9 052      10 895   11 665  

Av- og nedskrivninger 346          452          758          618         678        

Andre driftskostnader 2 722      2 818       3 400      3 897     4 024     

Sum driftskostnader 11 335    12 805    16 333    18 934   20 159  

Driftsresultat (383)        154          160          (1 099)    (534)      

Sum finanskostnader (52)          (132)        (117)        (125)       (118)      

Netto finansposter 52            132          117          125         118        

Ordinært resultat før skatt (435)        22            43            (1 224)    (652)      

Arbeidskapital 2009 2010 2011 2012 2013

Arbeidskapital før lager 404 -868 73 197 -1 235

I % av omsetning 2 % -9 % -2 % -1 % -6 %

Limit kassekreditt 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Flyndra AS



Flyndra AS – relativ analyse 
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▌ Relativ tilskuddsandel har gått ned, 

fordi at ekstern omsetning har økt. 

▌ Relativ personalkostnad har holdt 

seg stabilt de siste årene. Det er et 

misforhold mellom den økte 

personalkostnaden og 

tilskudd/omsetning. 

▌ Relativ annen driftskostnad har holdt 

seg uendret.  

▌ Forholdet mellom  salgsinntekter og 

varekostnad er forholdsvis jevnt, 

men det kan også ligge ulønnsomme 

avdelinger i forhold til ressursbruk 

personal. Større andel salgsinntekter 

kontra tilskudd. 

 

 

 

 

Andel av omsetning 2009 2010 2011 2012 2013

Driftsinntekter

Sum salgsinntekter 36 % 36 % 40 % 47 % 45 %

Tilskudd 64 % 64 % 60 % 53 % 55 %

Sum driftsinntekter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Driftskostnader

Varekostnader 15 % 18 % 19 % 20 % 19 %

Personalkostnader 60 % 55 % 55 % 61 % 59 %

Av- og nedskrivninger 3 % 3 % 5 % 3 % 3 %

Andre driftskostnader 25 % 22 % 21 % 22 % 21 %

Sum driftskostnader 103 % 99 % 99 % 106 % 103 %

Driftsresultat -3 % 1 % 1 % -6 % -3 %

Sum finanskostnader 0 % -1 % -1 % -1 % -1 %

Ordinært resultat -4 % 0 % 0 % -7 % -3 %

1 % av omsetning utgjør kr 178 000

5% av omsetning utgjør kr 892 000

Flyndra AS



 

 

 

 

 

 

 

Utvalgte regnskapsprinsipper og praktisering 
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Prinsipp og praktisering Kommentarer 

Inntektsføring av tilskudd 

► For større rammetilskudd: inntektsføring skjer med bakgrunn i 

tilsagnsbrev, og periodiseres utover året 

► For mindre tilskudd: inntektsføring skjer i takt med at 

innbetalingene kommer. Tilskudd mottatt i 2014 som gjelder 2013 

hensyntas i regnskapet, frem til tidspunkt for avlagt regnskap. 

Inntektsføring av 

omstillingstilskudd 

► Selskapet inntektsfører omstillingstilskuddet sammen med 

forventede tap og kostnad i forbindelse med overtakelse av 

Mosvikavdelingen. Inntektsføres over 2 år. 

► Praksis er i tråd med sammenstillingsprinsippet 

Nedskrivning på eiendom 

► Bokført verdi av bygget i Mosvika kan bare forsvares i den grad det 

drives virksomhet der, eller bygget kan selges til en pris høyere 

enn bokført verdi. 

Delkrederavsetning 
► Det settes av for påregnelig tap på kundefordringer 

 

Ukurans 

► Det settes av for ukurans, i den grad lagerverdi overstiger antatt 

salgsverdi 

► Gode rutiner for gjenbruk av ukurante varer (Jostu spesielt) 

Avskrivningstid 

► Avskrivningstid hensyntar den økonomiske levetiden: 

► Bygg: 20 år 

► Driftsløsøre og maskiner: 5 år 

► Edb: mindre anskaffelser kostnadsføres eller aktiveres over 

3 år 

Sentrale regnskaps-

prinsipper blir 

praktisert på en 

forsvarlig måte i 

selskapet. 

 

Selskapet er forsiktige 

i sin vurdering av 

skjønnsmessige 

poster. 

Oppsummering av 2013-revisjonen 



Flyndra AS - spesielle forhold innen regnskap og revisjon 
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Regnskapspost EYs revisjon og vurdering 

Bokført verdi av bygget i Mosvika 

► Bokført verdi kan forsvares så lenge det drives virksomhet i bygget 

► I det øyeblikket virksomheten opphører, kan det stilles spørsmål om bokført verdi 

kan forsvares ved et eventuelt salg. 

► Nedskrivningsvurdering må gjøres. 

► Eventuelt tap i forbindelse med nedskrivning skal tas i 2013. 

Ulønnsomme tiltak og virksomheter 

► Selskapets ledelse har identifisert tiltak som bidrar med betydelig minus. 

► Dette er tiltakene KVT og AE og avdelingen i Mosvik, samt ikke-finansierte VTA-

plasser. 

► Det kan diskuteres om selskapet med dagens tilskuddsrammer kan fortsette de 

ulønnsomme tiltak. 

Fortsatt drift, likviditet og 

kapitalbehov 

► Selskapet er underfinansiert 

► Selskapet bør finansieres på en forsvarlig måte, med egenkapital og langsiktig 

gjeld 

► Uten kapitaltilførsel fra eier, økte tilskudd eller andre tiltak kan det stilles spørsmål 

om selskapets evne til fortsatt drift. 

Kundefordringer 

► Selskapet har utestående kr 564 109 i fordringer. Av disse er kr 74 185 eldre enn 

60 dager.  

► God utvikling i forhold til innbetalt på nytt år. Inntrykk av større trykk på å få inn 

utestående. 



2. Intern kontroll 
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”Vi gjør våre kunder bedre’” 

Oppsummering av 2013-revisjonen 



 

 

 

 

 

 

 

Vår overordnede vurdering av intern kontroll i selskapet 
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Område 
Vurdering 

(pil viser utvikling) 
Kommentar 

Salg 

► Utfordrende situasjon i forhold til enhetelige rutiner 

når det drives forskjellige typer virksomhet.  

► Vi mener at selskapet har implementert rutiner som 

sikrer at alt salg blir fakturert. 

Tilskudd 
► Selskapets ledelse har fokus på tilskudd, herunder å 

sikre fullstendig registrering i og periodisering i 

regnskapet. 

Innkjøp/lager 
► Selskapet har sikret tilstrekkelig rutiner knyttet til 

innkjøp, samt attestasjon og utbetaling av bilag. 

Lønn 

► Selskapet har sikret gode rutiner for håndtering av 

lønn.  

► Det er manglende arbeidsdeling mellom bokføring og 

utbetaling av lønn. 

Finans/likviditet 

► Fokus på likviditet og finansiering 

► Det utarbeides budsjetter, som styrebehandles. 

► Det er manglende arbeidsdeling mellom bokføring og 

utbetalinger 

Regnskapsavslutnings

prosessen 

► Regnskapsavslutningsprosessen fremstår som 

forbedret i forhold til året før (skifte av regnskapsfører 

flere ganger) 

 

Selskapet har etablert 

tilfredsstillende rutiner 

for å sikre fullstendig 

og gyldig registrering 

av inntekter og 

kostnader i selskapet. 

 

Selskapets mange 

virksomheter gjør det 

vanskelig å utarbeide 

enhetlige rutiner. 

 

Få i administrasjonen 

gjør det vanskelig å 

etablere god 

arbeidsdeling. 

Oppsummering av 2013-revisjonen 
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Brofossutvalget.

. KS har deltatt i utvalget med rådgiver Astrid F. Paulsen.

Utvalgets oppgave har vært å analysere skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken 
og komme med forslag til hvordan de arbeidsrettede tiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne bør 
innrettes i framtiden. 

Skjermede virksomheter består av om lag 400 arbeidssamvirkebedrifter og arbeidsmarkedsbedrifter som 
har attføring og tilrettelagt arbeid som hovedoppgave. De skjermede virksomhetene har en sentral rolle i det 
samlede tilbudet til personer med nedsatt arbeidsevne.

Når det gjelder den framtidige oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arbeids- og velferdsetaten, 
tiltaksbedriftene, kommunene og andre aktører, er utvalget delt i sitt syn i flere fraksjoner og tre ulike 
modeller. Sentralt i dette er vurderingen av kommunene som eiere.

Modell I har tilslutning fra flest utvalgsmedlemmer og støttes av utvalgsmedlemmene: Berit Brørby, prof. 
Victor D.Norman, Toril Gogstad, Stian Oen (FFO) , Astrid F. Paulsen (KS) og Liv Sannes (LO) som sier 
følgende i sin særmerknad:

"Disse medlemmene mener at kommunalt eierskap er positivt og bør fortsatt vektlegges ved 
forhåndsgodkjenning av leverandører som skal levere attføringstjenester til NAV.

Kommunalt eierskap representerer en stabilitet og en langsiktighet for attføringsbedriften. Stabilitet og 
langsiktighet er viktig for at bedriftene skal kunne satse på og bygge kompetanse.

Kommunen leverer velferdstjenester til sine innbyggere gjennom et helt livsløp, og personer med nedsatt 
arbeidsevne har gjerne sammensatte behov der kommunen sine tjenester er avgjørende for å få til gode 
løsninger.

Helhetstenking ovenfor brukeren er viktig i et attføringsløp. Her representerer kommunen som eier en faglig 
kompetanse i form av at eier- representanter har engasjement innenfor helse og omsorg, enten på 
administrativt eller på politisk nivå.

Helhetsperspektivet ovenfor brukeren krever også et godt samarbeid mellom attføringsbedrift, kommune og 
NAV.

Sett i et lokalsamfunnsperspektiv er arbeid og jobbtilknytning svært viktig både for individet og familien 
rundt. Det er derfor viktig at leverandører av attføringstjenester i tillegg til å levere en attføringstjeneste også 
ser brukeren i et lokalsamfunnsperspektiv og kan tenke langsiktighet ovenfor brukeren.

Kommunen som eier representerer i helhetsperspektivet langsiktighet, stabilitet, lokal tilhørighet og 
ansvarlighet overfor bedriftene. Den faglige kompetansen og tverrfaglige tenkningen som kommunene kan 
bidra med som eiere er en styrke i forhold til å bygge bedriftene som attføringsaktører.

Kommunalt eierskap er også med på å sikre et geografisk likeverdig tilbud til brukere i distriktene."



Xx kommune 

Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak

Innledning

Arbeidsdepartementet har oversendt «NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak» på høring, med 
frist til … til å gi uttalelser til utredningen. 

Xxx kommune er glad for at Brofoss utvalget ønsker å styrke arbeidsmulighetene for 
personer med redusert arbeidsevne. Vi er også tilfredse med at utvalget understreker 
behovet for å øke innsatsen overfor disse målgruppene. Dette er etter vår oppfatning helt 
nødvendig, dersom en skal lykkes med å få flere ut i arbeidslivet.  

Vi registrerer samtidig at utvalget er delt i sin anbefaling av fremtidig innretting av 
arbeidsrettede tiltak, og har fremsatt forslag til tre ulike modeller. På bakgrunn av dette bør 
det etter vår oppfatning utarbeides en stortingsmelding, der Regjeringen klargjør sine 
preferanser. Slik vil man få det nødvendige grunnlaget for å treffe riktig beslutning.

Xx kommune støtter imidlertid modellen som har størst tilslutning i utvalget, heretter kalt 
modell 1. 

Høringsuttalelse

Som eier av vekstbedriften .... har Xxx kommune i løpet av … år bygget opp et godt
virkemiddelapparat for NOUens målgrupper. Kort om hva som fungerer godt i dag.

Det kommunale eierskapet er etter vår mening en styrke for attføringsarbeidet, og sikrer 
langsiktighet, stabilitet og ansvarlighet overfor bedriften(e). Våre eierrepresentanter i 
bedriftens styre bidrar med viktig lokalkunnskap, helsefaglig kompetanse og tverrfaglig 
tenkning, som er avgjørende for å skape gode løsninger for våre innbyggere med redusert 
arbeidsevne. Denne kunnskapen ivaretas best i modell 1, gjennom en videreutvikling av 
dagens system, basert på et tett samarbeid mellom kommunene, NAV som bestiller og 
tiltaksbedriften som leverandør. 

Samtidig ser vi klart at dette systemet har forbedringspotensial. Blant annet er det behov for 
mer helhetlige attføringsløp, uten uhensiktsmessige tidsavbrudd. I dag er ventetiden for å 
komme inn i et tiltak for yrkesrettet attføring generelt for lang (konkretiser gjerne). Dette er 
uheldig da det medfører tap av motivasjon for den enkelte, og i mange tilfeller faller brukere 
ut fra en positiv utvikling. I så måte er modell 1s dreining fra aktivitetsrettede til 
individrettede tiltak et viktig steg i riktig retning, da dette vil gi mer fleksible løsninger 
tilpasset den enkelte. 

Vi støtter også kravene i modell 1 om bl.a. oppdatert metodikk og kompetanse hos 
tiltaksbedriftene og krav til endringsprosesser hos bruker. I tillegg tas det til orde for å stille 
krav til ordinært arbeidsliv om å styrke sin inkluderingskompetanse. Vi mener dette til 
sammen vil styrke tilbudet til målgruppene.



Xx kommune støtter et samlet utvalg i at mer av attføringen skal foregå i ordinært arbeidsliv. 
Vi vil imidlertid påpeke at attføringsarbeidet fremdeles må utføres av personer med 
nødvendig attførings- og inkluderingskompetanse. Vi er svært usikre på om næringslivet er 
klar til å overta det arbeidet som er foreslått i modell 2, den såkalte 
arbeidsinkluderingsmodellen. Etter vårt syn vil modell 2 kunne medføre at dagens vekst- og 
attføringsbedrifter blir borte. Sammen med bedriftene vil også deres ekspertise i tilrettelagt 
arbeid og attføring forsvinne. Dette er ekspertise som det vil være svært vanskelig samle 
igjen når det viser seg teoriene bak modell 2 viser seg å ikke stemme med virkeligheten.

Vi stiller oss også sterkt kritiske til at det er riktig og hensiktsmessig at NAV gis en utvidet 
rolle i attføringsarbeidet, som arrangør av attføringstjenester slik modell 2 forutsetter. Etter 
vår mening bør NAV fortsatt ha rollen som avklarende, kontrollerende og oppfølgende 
instans.

Når det gjelder arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med 
uførepensjon, er vi glade for at flertallet av utvalgets medlemmer går inn for å videreutvikle 
denne ordningen. For denne målgruppen opplever vi at det er et tydelig udekket behov, som 
må møtes med flere tiltaksplasser.

Konkurranseutsetting
Dagens eierskapsmodell forutsetter at et eventuelt overskudd skal komme tiltaksdeltakerne 
og bedriftene til gode.  Dette prinsippet bør videreføres. Attføringsarbeidet er etter vårt syn 
lite egnet for anbudsutsetting. Vi frykter at kvaliteten i arbeidet blir vesentlig redusert 
dersom dette arbeidet overtas av bedrifter som har bedriftsøkonomisk overskudd som 
fremste formål. Vi frykter at et anbudssystem vil redusere tilbudet til brukerne og da særlig 
for de brukerne som har størst bistands- og/eller tilretteleggingsbehov. Med kommunal 
eierstruktur sikrer man videre et geografisk likeverdig tilbud til brukerne i distriktene.   
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