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Tynset kommune 

SÆRUTSKRIFT 

   

 

Arkivsak: 19/2915    

SØKNAD OM DRIFTSTØTTE MESKANO AS 

 

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 

125/19 Kommunestyret 12.12.2019 

 

Kortversjon av saken: 

Meskano søker sine eiere om driftsstøtte (stort kr 2.300.000,-) for å dekke underskudd for 

regnskapsåret 2018 og 2019 og for et estimert underskudd i 2020, samt omstillingskostnader. 

Samlet forventet kapitalbehov er på kr 8.487.278,- Rådmannen innstiller på at Tynset 

kommune bidrar med en sum som gjenspeiler kommunens aksjepost i selskapet. 

  

Vedlegg 

Søknad om driftsstøtte 

Revisoruttalelse 

 

Melding om vedtak sendes til: 

Meskano AS, Tomtegata 2 2500 TYNSET 

 

Saksopplysninger 

I generalforsamling for Meskano AS, 15.mai 2019, ble det fremlagt et underskudd for 

regnskapsåret 2018 på kr 2.387.278,-. For samme år var det budsjettert med et overskudd på 

kr 543.000,-. Med bakgrunn i dette ønsket eierne et eiermøte i august med status i saken. 

 

Administrasjon og styret i Meskano ble av eierne oppfordret om å søke driftsstøtte for å dekke 

selskapets underskudd, samt midler for å kunne foreta nødvendig omstilling. Eierne har 

understreket at driftsstøtte ikke skal være noen «hvilepute», men en hjelp for å bringe selskapet 

tilbake i balanse. Bedriften har foretatt opplåning for underskuddet i 2018, og vil ikke pr nå 

kunne foreta ytterligere opplåning. Søknad om driftsstøtte ble behandlet i styremøte 4.okt 

2019. 

 

Grunnlaget for situasjonen til Meskano 

Det har ikke i tilstrekkelig grad blitt hensyntatt de endringer som bransjen har vært stilt ovenfor 

de siste 6-8 år. Det er flere elementer som kan være med å forklare grunnlaget for 

underskuddet. Slik rådmannen ser det skyldes det i hovedsak en forholdsvis stor 

inntektsreduksjon på driftstilskudd fra NAV og kommunene, samt en urealistisk 

inntektsbudsjettering. Regnskapstall for 2018 viser kr 3 690 000,- mindre i driftstilskudd fra 

NAV og kommunene enn budsjettert. Meskano beskriver reduksjonen i driftstilskudd som en 

følge av nedtrekk av tiltaksplasser fra NAV og avvikling av et bestemt tiltak. For 

virksomhetsområde snekker beskriver daglig leder at de ikke er konkurransedyktig på pris på 

dette fagfeltet. Totalt har dette ført til at bedriften er i en situasjon som gjør at de må omstille 
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driften i et raskt tempo for å kunne være levedyktig og fremtidsrettet. Underskuddet i 2018 har 

ført til oppsigelse og det er behov for store omstillinger for å bedre resultatet. 

 

Det jobbes med å redusere kostnader og effektivisere driften. Administrasjon, styre og revisor 

har tro på en vellykket omstillingsprosess. 

 

Hvilke tiltak er gjennomført (etter at underskuddet ble kjent): 

 Ulike tiltak for kostnadsreduksjon. 

 Opprydding og oppsigelser av avtaler som ikke er nødvendig. 

 Fire ansatte har sluttet (ulike årsaker). 

 Det er gjennomført strategidager med ansatte og styret, samt ekstra eiermøte. 

 Møter med banken for opplåning og jevnlig kontakt med revisor. 

 Levert flere anbud for å sikre inntekter. 

 Trygging av ansatte. 

 Bedriften er nede på minimumsbemanning ift krav for drift av tiltakene Varig 

Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende Trening (AFT). 

 

Meskano har vurdert følgende muligheter for å bedre den økonomiske situasjonen: 

 Spare kostnader ved samlokalisering. 

 Samlokalisering vil gi driftsfordeler ift organisering av arbeidet, samt ha en positiv 

effekt på arbeidsmiljøet. 

 Levert anbud til NAV om levering av tiltaket Avklaring for perioden medio 2020-2023. 

 Meskano og FIAS har vunnet anbudskonkurranse med levering av tjenester innen 

makulering til Helsearkivet. 

 Reforhandlet avtale med Norax ift underleverandør innen sparkproduksjon. 

 Gjennomgang og spissing av virksomhetsområder kan gi bedre inntjening. 

 Utvikle nye virksomhetsområder som kan gi bedre dekningsbidrag. 

 Omstilling eller nedlegging av virksomhetsområder som gir negativt øko0nomisk 

resultat. 

 

 

Saksvurdering 

Om Meskano 

Meskano AS er regionens største attføringsbedrift og tiltaksarrangør. Bedriften er eid av 

kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset. Aksjefordelingen blant eierne er 

slik: 

 

Eierkommune Antall aksjer Fordeling 

Alvdal 12 1,132 

Folldal 12 1,132 

Os 12 1,132 

Rendalen 12 1,132 

Tolga 12 1,132 

Tynset 1 000 94,340 % 

 

Ut fra tabellen framkommer det at Tynset kommune er største eier. 
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Meskano har over 50 ansatte fordelt på ordinært ansatte, ansatte med varig lønnstilskudd og 

ansatte i varig tilrettelagt arbeid. De leverer og utfører tjenester innen lettere produksjon 

(keramikk, tekstil, butikk og budkjøring) drift av kantine og catering, egen snekkeravdeling, 

vedproduksjon, kjøkkenproduksjon, serviceavdeling (plenklipping, søppelplukking, 

makulering) og underleverandør sparkproduksjon. Bedriften er tiltaksleverandør til NAV 

innenfor tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT), Avklaring og Varig Tilrettelagt Arbeid 

(VTA). 

 

For kommunene fordeler antall VTA-deltagere seg slik:  

Tynset kommune:  26 

Alvdal kommune:     5 

Folldal kommune:    1 

Tolga kommune:      1 

Os kommune:           1 

 

Oversikten viser at Tynset kommune benytter mange plasser for Varig Tilrettelagt Arbeid. 

Bostedskommunene til VTA-deltagerne har en plikt til medfinansiering på minimum 25% av 

kostnaden for en VTA-plass. 

 

Økonomi 

Meskano oppsummerer den økonomiske situasjonen som oppsummert i tabellen under. 

Meskano planlegger selv å dekke kr 6.187.287 gjennom opplåning og omstilling og resterende 

sum søkes dekket gjennom driftsstøtte fra eierne.  

 

Økonomisk resultat/prognose Kr 

Resultat 2018, underskudd 2.387.287,- 

Estimert regnskapsresultat 2019, underskudd 2.300.000,- 

Estimert regnskapsresultat 2020, underskudd 2.000.000,- 

Estimerte omstillingskostnader 1.800.000,- 

Sum 8.487.287,- 

  

Selskapet sier at det siden mars har vært jobbet med en konsekvensvurdering for å bringe 

selskapet i balanse, senest innen 2021. Ulike tiltak i konsekvensutredningen behandles og 

prioriteres av styret, og iverksettes når det er praktisk mulig. Vurderingen til styret i Meskano 

er at en tidligst i løpet av 2.halvår 2020 vil kunne oppnå effekter ved eventuell samlokalisering 

og andre tiltak. Det er realistisk å påregne et underskudd for 2020, avhengig av hvilke veivalg 

som tas. 

 

Uttalelse fra revisor 

Meskano benytter Revisorkonsult som revisjonsselskap. Revisjonens vurdering er at selskapets 

styre og administrasjon har tilstrekkelig fokus på de grep som må gjøres for å skape en sunn 

økonomi i selskapet, og at tiltakene, både på inntekts- og kostnadsområdet, vil ha betydelig 

positiv effekt. Revisor skriver at det er vanskelig å vurdere når selskapet igjen kan vise til 

overskudd i driften, men mener at utgangspunktet til administrasjon og styret om positiv 

lønnsomhet sannsynligvis i 2020, senest 2021, ikke anses som urealistisk av revisjonen. Ut fra 

dette er totalvurderingen til revisjon at det pr i dag ikke hersker betydelig usikkerhet om 

fortsatt drift. Vurderingen baseres på handlingsplanen til styret og administrasjon, og det 

faktum at selskapets eiere har signalisert sterk vilje til å støtte selskapet gjennom 

omstruktureringsperioden. 
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Rådmannens vurdering 

Meskano har en viktig rolle i Nord-Østerdalen. Både som samfunnsaktør og som bidragsyter 

for å bistå til at flest mulig som ønsker det kan ha en meningsfull jobb. Det er et viktig arbeid 

for å kunne inkludere alle typer arbeidstakere i et arbeidsmiljø. Bedriften er en betydningsfull 

samarbeidspartner for alle eierkommunene. Det finnes ulike muligheter for eierne: 

 Imøtekomme søknaden. 

 Imøtekomme deler av søknaden. Dette forutsetter at eierkommunene får kunnskap om 

hvilken konsekvens dette kan ha. 

 Avslå søknaden. Dette vil ut fra de opplysningene som selskapet har gitt mest 

sannsynlig resultere i en konkurs. 

 

Ut fra vurderinger gjort av styret, daglig leder og revisor fremkommer det at disse mener at 

situasjonen er under kontroll og at selskapets økonomi gradvis vil bli forbedret i kommende år. 

Dette betyr at en vei om konkurs er mindre sannsynlig. Det vurderes i tillegg at en konkurs vil 

påføre kommunene utfordringer på andre områder dersom de tilknyttede personene til 

Meskano ikke kan benytte seg av dette tilbudet. 

 

Rådmannen har hatt et møte med styrets leder, nestleder og daglig leder. De kan vise til at de 

grep som er gjort så langt har hatt positiv virkning og at resultatet for 2019 kan bli noe bedre 

enn forutsatt i søknaden. Det er derimot ikke fremmet en redusert stønadssum. Av denne grunn 

mener rådmann det er grunn til å differensiere stønadsbeløpet.  

 

Rådmannens anbefaling 

Meskano søker sine eiere om et tilskudd på kr 2.300.000,- 

Rådmannen anbefaler at tilskuddet fordeles etter eiersituasjonen i selskapet. 

Gitt denne fordelingsnøkkelen vil sum pr eierkommune være: 

 

Eierkommune Antall aksjer Fordeling Sum 

Alvdal 12 1,132 26.036,- 

Folldal 12 1,132 26.036,- 

Os 12 1,132 26.036,- 

Rendalen 12 1,132 26.036,- 

Tolga 12 1,132 26.036,- 

Tynset 1 000 94,340 % 2.169.820,- 

 

Rådmannen anbefaler å imøtekomme søknaden med et direkte tilskudd på kr 1.500.000,- og et 

ansvarlig lån på kr 668.820,-. Et ansvarlig lån er et lån som gis uten at det tas pant i eiendeler, 

og står følgelig tilbake for selskapets øvrige gjeld.  

 

 

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø 

Vurdert som ikke relevant for saken. 

 

Fondsbehandling 

Rådmannen innstiller på at summen belastes disposisjonsfondet. Saldo disposisjonsfond etter 

bevilgninger gjort i 2019 er på kr 50.627.130,-. 
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Innstilling: 

1. Tynset kommune bevilger driftsstøtte på kr 1.500.000,- i 2019. Finansieres med bruk av 

disposisjonsfond.  

2. Tynset kommune yter ansvarlig lån på kr 669.820,-. Finansieres ved bruk av ubundet 

investeringsfond. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide låneavtale med 

tilhørende rentevilkår og nedbetalingsplan.  

 

Kommunestyret behandlet saken i møte 12.12.2019 : 

Forslag fra Senterpartiet v/Robert Fonnås: 

Som innstillingen men med følgende tillegg: 

 

Tynset kommune som eier ber styret i Meskano levere følgende rapportering på økonomi / 

omstilling til eier: 

-Rapportering hver 2. måned, kvartal og halvår.  

 

Forslaget fra Fonnås enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling, med vedtatt tillegg, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Tynset kommune bevilger driftsstøtte på kr 1.500.000,- i 2019. Finansieres med bruk av 

disposisjonsfond.  

2. Tynset kommune yter ansvarlig lån på kr 669.820,-. Finansieres ved bruk av ubundet 

investeringsfond. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide låneavtale med 

tilhørende rentevilkår og nedbetalingsplan.  

3. Tynset kommune som eier ber styret i Meskano levere følgende rapportering på økonomi / 

omstilling til eier:- Rapportering hver 2. måned, kvartal og halvår.  

 

 

 


