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Saksprotokoll 

Eierskapsmelding 2020 for Arendal kommune 

Arkivsak-dok. 19/13130 
Saksbehandler Ingunn Kilen Thomassen 

Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.05.2020 20/58 
2 Bystyret 28.05.2020 20/103 

Formannskapet anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgende vedtak 
1. Arendal bystyret vedtar utkast til eierskapsmelding 2020 som Arendal kommunes

Eierskapsmelding 2020
2. Arendal bystyre holder fast ved at formannskapet er kommunes eierskapsutvalg, og

formannskapet skal også fylle rollen som arbeidsutvalg der det kan være dialog
mellom kommunen og det enkelte selskap

3. Punkt 4.4 i eierskapsmeldingen endres til:

4.4  Valg av styremedlemmer  
Valg av styremedlemmer skal være fundert på kompetansen til de potensielle 
styremedlemmene samt selskapets behov. Dette nettopp fordi styret og 
styremedlemmene ikke representerer eierne, men skal ivareta selskapets interesser. 
Kompetanse er viktig da styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er ansvarlig 
for sine handlinger, eller mangel på handlinger, - avhengig av selskapsform.  

Den som har akseptert styreverv skal kunne styre aktivt, herunder bidra til 
forvaltningen av selskapet, og føre tilsyn med den daglige ledelsen og av selskapets 
virksomhet. Dette innebærer blant annet ivaretakelse av virksomhetens interesser og 
formål, beslutningstaking, målsetting, fastsettelse av planer og budsjett etc. Dette 
fordrer kompetanse som er relevant for de aktuelle selskapene.   

Når det gjelder valg av styremedlemmer er det ulike fremgangsmåter for dette ut ifra 
hvilken type styre det skal velges medlem til. I de tilfeller hvor Arendal kommune har 
innflytelse, det vil si de kommunale foretak, selskaper som er heleid av kommunen, og 
der hvor Arendal kommune i henhold til selskapsavtaler har rett til å utpeke 
styremedlemmer, innstiller bystyrets utnevnte valgkomite på medlemmer til de ulike 
styrene, så lenge selskapet ikke har egen valgkomite.    

I de tilfeller hvor Arendal kommune er medeier, men ikke har en nedfelt rett til å utpeke 
styremedlemmer, avgjør ordfører, varaordfører og opposisjonsleder ut i fra 
kompetanse hvem kommunen skal fremme som vår kandidat i generalforsamling. 
Kommunens valgkomite kommer med innspill på kandidater til en styredatabase til 
ordføreren.  

Bystyret har behandlet saken i møte 28.05.2020 sak 20/103 
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Møtebehandling 
Jelena Høegh-Omdal (Ap) forlot møtet under behandlingen av saken. Det var 37 
representanter til stede etter dette. 
 
Terje Eikin (KrF) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling (nytt pkt 3): 
1. Arendal bystyre vedtar utkast til eierskapsmelding 2020 som Arendal kommunes 
Eierskapsmelding 2020 
2. Arendal bystyre holder fast ved at formannskapet er kommunes eierskapsutvalg, og 
formannskapet skal også fylle rollen som arbeidsutvalg der det kan være dialog 
mellom kommunen og det enkelte selskap 
3. Punkt 4.4 i eierskapsmeldingen endres til:  
4.4 Valg av styremedlemmer  
Valg av styremedlemmer skal være fundert på kompetansen til de potensielle 
styremedlemmene samt selskapets behov. Dette nettopp fordi styret og styremedlemmene 
ikke representerer eierne, men skal ivareta selskapets interesser. Kompetanse er viktig da 
styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er ansvarlig for sine handlinger, eller 
mangel på handlinger, - avhengig av selskapsform.  
 
Den som har akseptert styreverv skal kunne styre aktivt, herunder bidra til forvaltningen av 
selskapet, og føre tilsyn med den daglige ledelsen og av selskapets virksomhet. Dette 
innebærer blant annet ivaretakelse av virksomhetens interesser og formål, beslutningstaking, 
målsetting, fastsettelse av planer og budsjett etc. Dette fordrer kompetanse som er relevant 
for de aktuelle selskapene. 
 
Når det gjelder valg av styremedlemmer til kommunens KF`er velges disse av bystyret etter 
innstilling fra bystyrets valgkomite. I heleide selskap med engen valgkomite innstiller denne, i 
andre tilfeller avgjør ordfører, varaordfører og opposisjonsleder ut i fra kompetanse hvem 
kommunen skal fremme som vår kandidat i generalforsamling. Kommunens valgkomite 
kommer med innspill på kandidater til en styredatabase til ordføreren. 
 
Einar Krafft Myhren (SV) fremmet rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 
1. Arendal bystyre vedtar utkast til eierskapsmelding 2020 som Arendal kommunes 

Eierskapsmelding 2020  
2. Arendal bystyre holder fast ved at formannskapet er kommunes eierskapsutvalg, og 

formannskapet skal også fylle rollen som arbeidsutvalg der det kan være dialog mellom 
kommunen og det enkelte selskap  

3. Arendal bystyre vedtar at ved valg er det Arendal kommunes valgkomite sin oppgave å 
legge frem en innstilling for bystyret over aktuelle kandidater til styreverv i selskaper der 
kommunen har styrerepresentanter. Valgkomiteen kartlegger hvilke kompetansebehov 
det enkelte styret har, og utarbeider en innstilling basert på dette behovet. 

 
Geir Fredrik Sissener (H) fremmet følgende endringsforslag:  
1. Fløybyen AS. Bystyret gir Arendal eiendom KF tillatelse til å selge 100% av aksjene under 
forutsetning av at dette skjer til en akseptabel markedsmessig pris. 
2. Fløyveien 14 AS. Bystyret gir Arendal eiendom KF tillatelse til å selge 100% av aksjene 
under forutsetning av at dette skjer til en akseptabel markedsmessig pris. 
3. Actieselskapet Kolbjørn AS. Bystyret gir tillatelse til at den aksjeposten man har i 
Actieselskapet Kolbjørn AS (0,57%) kan selges. 
4. Sørnorsk filmsenter AS. Bystyret gir tillatelse til at den aksjeposten man eier på 8,7% kan 
selges. 
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Atle Svendal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Styregodtgjøring skal være moderat i alle selskap som Arendal kommune har eierinteresse i. 
Dette skal tematiseres i alle valgkomiteer og generalforsamlinger der representanter fra 
Arendal kommune deltar. 
 
Atle Svendal (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, SV og Rødt: 
1. Arendal bystyre ber rådmannen utrede en ny organisasjonsmodell for Hove Drift og 
utvikling AS (HDU). Målet er at folkevalgte skal få større innflytelse over virksomheten, 
samtidig som medarbeiderne gis gode rammer for å utføre sitt arbeid. Virksomhet skal 
holdes samlet. Det bes likevel om en særskilt vurdering av leirskolens organisering. 
Utredningsarbeidet gjøres i samarbeid med selskapets ledelse og medarbeiderne i 
selskapet.  
2. Det fremmes en sak for bystyret der rådmannen vurderer ulike løsninger, spesielt:  
a. Oppgavene legges til en ny kommunal resultatenhet eller som nye oppgaver i en 
eksisterende enhet.  
b. Oppgavene legges til Arendal eiendom KF.  
c. Det opprettes et eget kommunalt foretak. 
3. Saken legges fram for bystyret så snart det lar seg gjøre. 
 
Egil Hagen (Hp) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Faste medlemmer av bystyret kan ikke velges som styremedlemmer i aksjeselskaper der 
kommunen har eierinteresser. Forslaget gjelder fra neste generalforsamling der det er 
praktisk gjennomførbart. 
 
Atle Svendal (Ap) fremmet følgende alternativ til Egil Hagens tilleggsforslag: 
Forslag fra Egil Hagen (Helsepartiet), fremmet i BS-møte den 28. mai 2020, i sak 20/103, 
skal behandles av et politisk utvalg som skal vurdere kommunens politiske organisering for 
perioden 2023-2027. Bystyret vil i den forbindelse ta stilling til forslaget. 
 
Kristina Stenlund Larsen (uavh.) fremmet følgende forslag: 
Arendal sikrer seg aksjemajoritet i aksjeselskaper i tråd med anbefalinger fra KS. 
 
Stenlund Larsen trakk senere dette forslaget før votering. Det ble derfor ikke stemt over 
dette.  
 
Kristina Stenlund Larsen (uavh.) fremmet følgende forslag: 
Tilleggsforslag til ny organisasjonsmodell for HDU: 
Rådmannen tar aktive skritt for å sette i gang en mortifikasjonsprosess, med sikte på å 
endelig avklare eiendomsforholdet til klausulen om byggeforbud på Hove camping, tinglyst 
med den hensikt å sikre innbyggernes rett til sitt friluftsområde. Stadfestet ved inngåtte 
avtaler med Staten i 1998. 
 
 
Votering 
Det ble først votert over formannskapets innstilling, satt opp mot rådmannens opprinnelige 
forslag fremmet av Einar Krafft Myhren (SV) og endringsforslag fremmet av Terje Eikin (KrF):  
 

- Formannskapets innstilling fikk 6 stemmer (3 FrP, 1 H, 1 Hp, 1 Hovelista). 
- Rådmannens opprinnelige forslag, fremmet av Einar Krafft Myhren (SV) fikk 5 

stemmer (3 SV, 1 Rødt, 1 uavh.). 



 

  side 4 av 5 

- Formannskapets innstilling med endring i pkt. 3, fremmet av Terje Eikin (KrF) fikk 26 
stemmer (9 Ap, 7 H, 3 Sp, 2 KrF, 1 V, 1 Pp, 1 MDG, 1 uavh., 1 FrP) og var dermed 
vedtatt. 

 
 
Det ble deretter stemt på følgende måte:  
 
Det ble stemt punktvis over forslagene fra Geir Fredrik Sissener (H): 

- Pkt 1 ble vedtatt med 28 (8 Ap, 8 H, 3 FrP, 3 Sp,2 KrF, 1 V, 1 Pp, 1 Hp, 1 uavh.)  mot 
9 stemmer (3 SV, 1 Hovelista, 1 Ap, 1 MDG, 1 Rødt, 1 uavh., 1 FrP).  

- Pkt 2 ble vedtatt med 28 (8 Ap, 8 H, 3 FrP, 3 Sp,2 KrF, 1 V, 1 Pp, 1 Hp, 1 uavh.)  mot 
9 stemmer (3 SV, 1 Hovelista, 1 Ap, 1 MDG, 1 Rødt, 1 uavh., 1 FrP).  

- Pkt 3 ble vedtatt med 23 (8 H, 3 FrP, 3 Sp, 2 SV, 2 KrF, 1 V, 1 Hovelista, 1 Pp, 1 
uavh., 1 Hp) mot 14 stemmer (9 Ap, 1 SV, 1 FrP, 1 uavh., 1 MDG, 1 Rødt) 

- Pkt 4 ble vedtatt med 22 (8 H, 4 FrP, 3 Sp, 2 KrF, 1 V, 1 Rødt, 1 Pp, 1 uavh., 1 Hp) 
mot 15 stemmer (9 Ap, 3 SV, 1 Hovelista, 1 MDG, 1 uavh.).  

 
Atle Svendals forslag om styregodtgjøring ble vedtatt med 31 (9 Ap, 7 H, 3 Sp, 3 SV, 2 FrP, 
2 KrF, 1 V, 1 MDG, 1 Hovelista, 1 Hp, 1 uavh.) mot 6 stemmer (2 FrP, 1 uavh., 1 H, 1 Rødt, 1 
Pp). 
 
Forslag fremmet av Atle Svendal (Ap) på vegne av Ap, SV og Rødt fikk 18 stemmer (9 Ap, 3 
SV, 2 Sp, 1 Rødt, 1 Hovelista, 1 MDG, 1 uavh.) og falt mot 19 stemmer (8 H, 4 FrP, 2 KrF, 1 
Sp, 1 V, 1 uavh., 1 Pp, 1 Hp). 
 
Forslag fremmet av Egil Hagen (Hp) ble satt opp mot alternativt forslag fremmet av Atle 
Svendal (Ap), samt muligheten til å stemme mot begge forslagene:  

- Egil Hagens forslag fikk 5 stemmer (1 Hp, 1 MDG, 1 Rødt, 1 KrF, 1 H). 
- 9 representanter stemte mot begge forslagene (5 H, 3 FrP, 1 Sp).   
- Atle Svendals forslag fikk 23 stemmer (9 Ap, 3 SV, 2 H, 2 Sp, 2 uavh., 1 KrF, 1 V, 1 

FrP, 1 Pp, 1 Hovelista) og var dermed vedtatt. 
 

Kristina Stenlund Larsens forslag vedr. HDU fikk 7 stemmer (2 uavh., 1 Ap, 1 H, 1 Hp, 1 
MDG, 1 Rødt) og falt mot 30 stemmer (8 Ap, 7 H, 4 FrP, 3 Sp, 3 SV, 2 KrF, 1 V, 1 Hovelista, 
1 Pp). 
 
Bystyrets vedtak  
1. Arendal bystyre vedtar utkast til eierskapsmelding 2020 som Arendal kommunes 
Eierskapsmelding 2020 
2. Arendal bystyre holder fast ved at formannskapet er kommunes eierskapsutvalg, og 
formannskapet skal også fylle rollen som arbeidsutvalg der det kan være dialog 
mellom kommunen og det enkelte selskap 
3. Punkt 4.4 i eierskapsmeldingen endres til:  
4.4 Valg av styremedlemmer  
Valg av styremedlemmer skal være fundert på kompetansen til de potensielle 
styremedlemmene samt selskapets behov. Dette nettopp fordi styret og styremedlemmene 
ikke representerer eierne, men skal ivareta selskapets interesser. Kompetanse er viktig da 
styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er ansvarlig for sine handlinger, eller 
mangel på handlinger, - avhengig av selskapsform.  
 
Den som har akseptert styreverv skal kunne styre aktivt, herunder bidra til forvaltningen av 
selskapet, og føre tilsyn med den daglige ledelsen og av selskapets virksomhet. Dette 
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innebærer blant annet ivaretakelse av virksomhetens interesser og formål, beslutningstaking, 
målsetting, fastsettelse av planer og budsjett etc. Dette fordrer kompetanse som er relevant 
for de aktuelle selskapene. 
 
Når det gjelder valg av styremedlemmer til kommunens KF`er velges disse av bystyret etter 
innstilling fra bystyrets valgkomite. I heleide selskap med engen valgkomite innstiller denne, i 
andre tilfeller avgjør ordfører, varaordfører og opposisjonsleder ut i fra kompetanse hvem 
kommunen skal fremme som vår kandidat i generalforsamling. Kommunens valgkomite 
kommer med innspill på kandidater til en styredatabase til ordføreren. 
 
Følgende tillegg/endringer ble vedtatt: 
1. Fløybyen AS. Bystyret gir Arendal eiendom KF tillatelse til å selge 100% av aksjene under 
forutsetning av at dette skjer til en akseptabel markedsmessig pris. 
2. Fløyveien 14 AS. Bystyret gir Arendal eiendom KF tillatelse til å selge 100% av aksjene 
under forutsetning av at dette skjer til en akseptabel markedsmessig pris. 
3. Actieselskapet Kolbjørn AS. Bystyret gir tillatelse til at den aksjeposten man har i 
Actieselskapet Kolbjørn AS (0,57%) kan selges. 
4. Sørnorsk filmsenter AS. Bystyret gir tillatelse til at den aksjeposten man eier på 8,7% kan 
selges. 
 
Styregodtgjøring skal være moderat i alle selskap som Arendal kommune har eierinteresse i. 
Dette skal tematiseres i alle valgkomiteer og generalforsamlinger der representanter fra 
Arendal kommune deltar. 
 
Forslag om at faste medlemmer av bystyret ikke kan velges som styremedlemmer i 
aksjeselskaper der kommunen har eierinteresser, skal behandles av et politisk utvalg som 
skal vurdere kommunens politiske organisering for perioden 2023-2027.  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/13130-11 
Saksbehandler Ingunn Kilen Thomassen 

  
Utvalg Møtedato 
Formannskapet 07.05.2020 
Bystyret 28.05.2020 

 
   

Eierskapsmelding 2020 for Arendal kommune  
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Arendal bystyret vedtar utkast til eierskapsmelding 2020 som Arendal kommunes 
Eierskapsmelding 2020 

2. Arendal bystyre holder fast ved at formannskapet er kommunes eierskapsutvalg, og 
formannskapet skal også fylle rollen som arbeidsutvalg der det kan være dialog mellom 
kommunen og det enkelte selskap  

3. Arendal bystyre vedtar at ved valg er det Arendal kommunes valgkomite sin oppgave å 
legge frem en innstilling for bystyret over aktuelle kandidater til styreverv i selskaper der 
kommunen har styrerepresentanter. Valgkomiteen kartlegger hvilke kompetansebehov det 
enkelte styret har, og utarbeider en innstilling basert på dette behovet. 

 
 
Vedlegg 
Eierskapsmeldingen. Noen merknader fra Ap på utkastet 
Eierskapsmeldingen - tilbakemeldinger-Ap-160420 
Eierskapsmelding 
SV_ eierskapsmelding - generalforsamling 
SV_ eierskapsmelding - generalforsamling 
endringer i Eydehavn næringsutvikling as 
Eierskapsmelding. 
Eierskapsmelding 2020 -Etter innspill formannskapet 
 
 
 
Innledning 
Formannskapet fikk i sitt møte i april eierskapsmeldingen fremlagt til diskusjon. Etter møtet har den 
administrative arbeidsgruppen mottatt innspill fra enkeltpolitikere. Disse følger som vedlegg til 
saken. Rådmannen har endret faktiske feil i tråd med innspill, men avventer med evt 
innholdsmessige endringer til saken har vært behandlet politisk.  
 
Bakgrunn for saken 
Arendal kommune har siden 2009 hatt eierskapsmelding som bl.a. har gitt en oversikt over de 
selskaper kommunen har eierinteresser i. Arendal bystyre besluttet i 2009 (sak 20/09) at det etter 
hvert nyvalg skulle fremlegges en utfyllende eierskapsmelding. I perioden mellom valgene er det 
besluttet at eierskapsmeldingen skal ajourføres ifht endringer i eierskap. 
 
I ny kommunelov er det nå lovregulert at kommunen minst en gang i valgperioden skal utarbeide 
eierskapsmelding. Ihht kommunelovens § 26-1 skal eierskapsmeldingen inneholde: 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
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b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 
virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i 
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b 

 
Denne meldingen tar utgangspunkt i eierskapsmeldingen fra 2016, men det er gjort enkelte 
endinger: 
- Oversikten over de ulike organisasjonsformer er samlet i slutten av meldingen 
- I tillegg til oversikt over selskaper kommunen har eierinteresser i har meldingen også en 

oversikt over andre samarbeid kommunen deltar i, som ikke er organisert i egne 
rettssubjekt 

- Kommunens eierstrategi for det enkelte selskap (vedtatt i april 2018) er tatt inn i 
eierskapsmeldingen  

- Eierskapsprinsippene er endret på enkelte punkter, bl.a ved at det er satt økt fokus på 
samfunnsansvar 

 
Eierskapsforvaltning 
Det er bystyret som behandler og vedtar kommunens eierskapspolitikk. Det er også bystyret som 
vedtar opprettelse eller nedleggelse av selskaper, og evt kjøp eller salg av aksjer i eksisterende 
selskaper.  
 
I Arendal kommune er det formannskapet som er kommunens eierorgan. Det innebærer at 
formannskapet: 

- Innstiller til bystyret i saker som omhandler kommunens eierskap 
- Gjennomfører eiermøter med selskapene 

 
I eierskapsmeldingen som nå fremlegges er det foreslått at eierskapsutvalget (formannskapet) 
også skal fylle en rolle som et arbeidsutvalg der det kan være dialog mellom det enkelte selskap 
og kommunen som eier. Denne modellen samsvarer med anbefaling som ble gitt av Roy Mersland 
i seminar som ble holdt for folkevalgte i Arendal kommune i mars 2019: 
 

  
 
Denne modellen vil bidra til at en dialog mellom eier og det enkelte selskap kan foregå i 
formaliserte former. Et arbeidsutvalg med en slik rolle vil også få ansvar for å tilrettelegge 
informasjon mellom generalforsamlingen og selskapet. Denne modellen vil ivareta forventningen 
som er uttrykt i bystyresak 18/181, der det i vedtakets pkt. 14 fremkommer en forventning om at 
formannskapet skal holdes orientert om vesentlige forhold knyttet til foretak og selskaper. 
 
Eierstrategier  
Arendal kommune vedtok våren 2018 eierstrategi for de selskaper hvor kommunen har 
eierposisjoner. For å få en god eierstrategi er det viktig at den utarbeides gjennom et tett og godt 
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samarbeid mellom eier og selskap. Ved å ha en tydelig eierstrategi vil det være lettere for 
kommunen som eier å evaluere/måle om selskapet innfrir eiers forventninger.  
 
Eierstrategiene som ble vedtatt i 2018 er nå tatt inn i eierskapsmeldingen. Strategiene er på et 
svært overordnet nivå, og er i mindre grad tydelige på hvilke forventninger kommunen har som eier 
i det enkelte selskap. Etter rådmannens vurdering er det behov for å utarbeide en mer konkret 
eierstrategi for de selskaper som har stor samfunnsmessig betydning for kommunen. 
 
Arendal kommune har imidlertid ingen ansatte/ressurser som har et særskilte ansvar for å følge 
opp oppgaver knyttet til eierskap. I den aktuelle situasjonen kommunen i dag står i, hvor 
administrasjonen er pålagt å kutte inntil 7 årsverk, mener rådmannen det ikke er rom for å 
prioritere ressurser på disse oppgavene.  
 
Valg av representanter til eierorgan  
Aksjeselskap og interkommunale selskaper er etter lov pålagt å ha et eierorgan, hhv 
generalforsamling og representantskap. Disse organene er selskapets øverste organ, og utgjør en 
viktig kanal for kommunen for utøvelse av eierstyring. Et viktig element vil da være hvem som 
representerer kommunen i disse eierorganene, og hvordan eierrepresentantens mandat etableres. 
 
KS har på side 15 i «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» anbefalt at bystyret 
skal oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter i generalforsamling og 
representantskap, og at eierstyringen skal utøves innenfor rammen av bystyrets vedtak. Det er 
videre en anbefaling at det etableres forutsigbare kommunikasjonsformer mellom bystyret og 
eierorganet for å sikre engasjement, debatt og reell politisk innflytelse. 
 
For å ivareta kommunens eierinteresser er det også viktig med tilbakemelding til aktuelle deler av 
kommuneorganisasjonen om beslutninger i eierorganet. 
 
Arendal bystyre vedtok i oktober 2019, sak 19/171 å velge ordfører som representant for Arendal 
kommune i generalforsamlinger, med varaordfører, opposisjonsleder eller annen representant med 
fast plass i formannskapet som vara for den kommunale valgperioden 2019-2023. Den som skal 
representere kommunen i eierorganet er bundet av evt føringer gitt av bystyret i de saker som skal 
behandles i eierorganet.  
 
Årsmeldinger og protokoller fra generalforsamling/representantskap legges frem i en samlet 
melding for formannskapet. I den grad det blir gjort vedtak i generalforsamling/representantskap 
som har direkte betydning for Arendal kommune, må representanten påse at dette blir fremlagt for 
formannskapet i egen sak. 
 
Valg av representanter til styrer 
Som eier har Arendal kommune i mange tilfeller rett til å utpeke representanter som 
generalforsamlingen kan velge til styremedlemmer. Denne oppgaven ligger til kommunens 
valgkomite. Basert på dialog med styreleder/daglig leder setter valgkomiteen opp en innstilling over 
aktuelle representanter, som legges frem for bystyret. Det er viktig at valgkomiteen kartlegger 
hvilke kompetansebehov det enkelte styret har, og utarbeider en innstilling basert på dette 
behovet. Når bystyret har behandlet innstillingen legges denne frem for generalforsamlingen, som 
deretter velger styremedlemmer.  
 
Arendal kommune gjennomfører opplæring i styrearbeid. Alle som er valgt til styremedlemmer i 
selskaper som kommunen har eierinteresser i får invitasjon til å delta på denne opplæringen. Dette 
for å bidra til at det enkelte styremedlem har en klar forståelse av hva rollen som styremedlem 
innebærer. 
 
Arendal 4/5-2020 
 
Harald Danielsen 
rådmann 
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1. Innledning 
1.1   Forutsetninger for eierskapsmelding 
I gjeldende reglement for folkevalgte fremkommer følgende: 
- Formannskapet har ansvar for utarbeidelse av eierskapsmelding og oppfølging av bystyrets vedtak i 
saken. Eierskapsmelding skal utarbeides i løpet av det første året i valgperioden. Formannskapet kan 
beslutte at det skal utarbeides oppdatert eierskapsmelding en gang i året.  
Formannskapet gjennomfører dialog med styreledere i selskap som kommunen har eierinteresser i.  
Det forutsettes at ordfører og formannskap legger til rette for en aktiv og tydelig eierstyring av foretak 
og selskaper som kommunen har eierinteresser i. (Ref pkt 13 i bystyrevedtak 20.12.18, PS 18/181) 
Det er også vedtatt ny kommunelov (22.06.2018) hvor det for første gang er tatt inn en bestemmelse 
om eierstyring og eierskapsmelding; 

§ 26-1 Eierskapsmelding 
− Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde: 
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter 

som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i. 
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b). 

Utarbeidelse av eierskapsmelding er nå et lovfestet krav, og bestemmelsen angir et minimumskrav hva 
gjelder innhold i meldingen.   

1.2    Bakgrunnen for eierskapsmelding for Arendal kommune 
Arendal kommune har store verdier gjennom eierandeler i ulike selskaper. I tillegg utfører en rekke 
selskaper/samarbeid viktige driftsoppgaver for kommunen. Eierskapsmeldingen skal bidra til å sikre at 
bystyret som øverste organ i kommunen både har kjennskap til det kommunen eier, og ikke minst skal 
kunne bruke sin eierrolle til å påvirke og styre kommunens eierskap. 

KS har oppsummert hovedformålet med eierskapsmeldingen slik; 
«En eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og 
tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra til å skaffe oversikt over kommunens samlede 
virksomhet og bidra til mer åpenhet overfor omverdenen.»   
Eierskapsmeldingen skal videre bidra til å gjøre kommunen bevisst på sitt ansvar som eier, og sette 
kommunen i stand til å utøve godt eierskap gjennom debatt og drøfting av kommunens eierskap.  
Selskapene som kommunen har eierandeler i vil også gjennom eierskapsmeldingen bli gjort oppmerk-
som på hvilke krav og forventninger kommunen har til selskapene på et overordnet nivå.  
Det er sentralt for bystyret å kjenne til hvilke muligheter for styring og påvirkning bystyret har. Selskaper 
som er egne rettssubjekter styres gjennom selskapets organer. Kommunens eierstyring må skje 
gjennom de valgte representanter i representantskap eller generalforsamling. I forhold til andre 
samarbeid/styrer er bystyret øverste myndighet og kan styre gjennom egne vedtak, via budsjett og 
vedtekter. Dette vil f.eks. gjelde de to kommunale foretakene. Eierskapsmeldingen gir en oversikt over 
kommunens eierskap, herunder også bevegelser siden forrige melding. 
Bystyret vedtok i 2011 tolv eierskapsprinsipper, og disse ble revidert ved eierskapsmeldingen for 2016. 
Det ble da vedtatt ni eierskapsprinsipper. Prinsippene er revidert i denne meldingen. Det er et overordnet 
ansvar for bystyret å gi disse prinsippene et innhold. 

KS har videre gitt følgende beskrivelse av folkevalgtes rolle i forhold til eget eierskap: 
-”Eierskap medfører at de folkevalgte må påta seg en annen rolle enn det som tradisjonelt har vært 
oppfattet som politikernes rolle. Hovedtyngden av selskapene utfører oppgaver og gir tjenester 
innbyggerne er helt avhengige av. Dette stiller store krav til samfunnsansvar, både hos selskapene og 
hos eierne. Bevissthet om riktig eierskap og styring av og i selskapene vil i seg selv kunne være et 
viktig bidrag til kommunesektorens omdømme.” 
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Oppsummert for Arendal bystyre vil følgende gjelde: 

Eierskapsmeldingen har som overordnet mål å øke bevisstheten rundt kommunens rolle 
som eier og gi bystyret anledning til å drøfte kommunens eierskapspolitikk/ eierstrategi og 

vedta prinsipper for godt eierskap. 

1.3   Oppbygging av eierskapsmeldingen 
Eierskapsmeldingen vil sammen med bystyrets vedtak utgjøre Arendal kommunes eierstrategi for 
kommende 2 årsperiode. Bystyrets vedtak knyttet til oppfølging i kommende periode innarbeides i 
meldingen etter bystyrets behandling. 
Meldingen gir nødvendig bakgrunnsstoff og en del føringer og forslag basert på tidligere beslutninger. 
Kommunen som eier må prioritere hvordan den skal utøve sitt eierskap.  

Meldingen er delt inn i 2 deler:  
− Del I inneholder de generelle føringer, herunder oversikt over de endringer som er skjedd 

siden forrige eierskapsmelding samt en juridisk gjennomgang av ulike selskapsformer.  
− Del II inneholder en oppdatert oversikt over selskaper kommunen har eierinteresser i og 

kommunale foretak eller samarbeidsorganer kommunen er deltaker i, samt en enkel 
eierskapsstrategi for hvert enkelt selskap.  

2. Føringer for eierskapsmelding 2020 
Eierskapspolitikk og eierstyring handler om forutsigbarhet. Både kommunen som eier, kommunens 
representanter i styrende organer, og ikke minst selskapene må ha mulighet til å innrette seg på en slik 
måte at vedtatte prinsipper og gitte styringssignaler fra eierne, kan legges til grunn i langsiktig 
planlegging og daglig drift.  
Skal selskapene ha mulighet til å følge opp krever det at kommunen fremstår som en tydelig eier i 
forhold til hva de vil med sitt eierskap og kommuniserer dette til selskapet. 

3. Utvikling av kommunens roller - fra myndighetsorgan til 
samfunnsutvikler 

3.1   Motiver for eierskap 
Kommunens primære oppgaver, ansvar og roller fremgår av kommuneloven. I tillegg er kommunen gitt 
myndighet etter en rekke særlover – dels som vedtaksmyndighet, men også som tilsyns- og kontroll-
myndighet. For innbyggerne og lokalsamfunnet er det hvordan kommunen løser sine primæroppgaver 
som er avgjørende for kommunens omdømme.  
De fleste oppgaver løses gjennom den tradisjonelle, kommunale organisasjonen. Kommuneloven åpner 
for en rekke ulike samarbeidsmodeller mellom kommuner, og Arendal kommune har for flere sentrale 
oppgaver lagt dette til ulike samarbeidsorgan, primært vertskommunesamarbeid. Når oppgaver legges 
til andre styringsorganer reduseres også bystyrets direkte styring.  
Det stilles stadig større krav til kommunen om bedre effektivitet, mer rasjonell drift og fokus på 
kjerneoppgaver. Dette samtidig som kommunen er den sentrale, lokale samfunnsutvikler. Kommunen 
medvirker til samfunnsutvikling både ved utøvelse av myndighet, eks. planmyndighet, samt ved 
deltagelse i ulike selskaper som kommunen ser viktig for lokalsamfunnet, eksempelvis med økonomisk 
drahjelp. En rekke av de aksjeselskaper kommunen er medeier i, har nettopp dette som formål for 
kommunens engasjement. 
Det kan være ulike årsaker til at kommunen velger å etablere et foretak eller selskap, eller gå inn som 
medeier/deltaker. Det kan være muligheter for å gi bedre tjenestetilbud, mer forretningsmessig drift, 
ønske om kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, endringer i rammebetingelser osv. Beslutningen om å 
etablere eller bidra til å etablere et foretak eller selskap må alltid baseres på en helhetsvurdering hvor 
både betydning for innbyggerne, betydning for lokalsamfunnets utvikling samt betydning for kommunens 
øvrige oppgaver og tjenester veies. 
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Det vil være bystyret som vurderer om kommunen skal engasjere seg, om kommunale oppgaver skal 
løses innenfor kommunens egen organisasjon, i samarbeid med andre kommuner eller i egne selskaper/ 
egne rettssubjekter. 

Før bystyret beslutter å etablere egne selskaper, eller endre eierposisjon, bør følgende forhold vurderes: 
− Er kommunens medvirkning og deltagelse en forutsetning for virksomheten? 
− Forutsetter etablering kommunal - økonomisk medvirkning? 
− Vil kommunen sette krav til økonomisk lønnsomhet ved driften? 
− Skal kommunen gå sammen med andre ved etablering av selskapet? 
− Hvilke relasjoner skal selskapet ha til kommunen? 
− Er det et marked for tjenesten, eller har kommunen monopol på denne tjenesten? 
− Skal eiendeler og gjeld overføres til selskapet? 
− Vil det bli tilstrekkelig økonomisk grunnlag for at virksomheten kan stå på egne ben?  
− Er det et definert marked? 
− Vil selskapet ivareta etiske og miljømessige krav? 
− Vil kommunens omdømme påvirkes positivt ved kommunal deltagelse? 
− Hvor lenge skal kommunen eventuelt engasjere seg i selskapet? 

3.2   Fordeler med eierskap  
Er kommunen inne på eiersiden i en bedrift vil det gi muligheter for påvirkning. Grad av påvirkning 
avhenger av flere forhold, jfr. kommentarer til de ulike selskapsformer i Del 1.  
Nye selskaper/ samarbeidsorganer kan generere nye aktiviteter som kommunen og innbyggerne vil nyte 
godt av. Ringvirkninger som flere arbeidsplasser, økt spesialisert kompetanse og flere innbyggere til 
kommunen kan være positive virkninger som kan være viktig grunnlag for kommunens vilje til å 
engasjere seg. 
Selskapsorganisering kan også bidra til vitalisering av oppgaver/ tjenester, og kanskje i større grad 
spisse og rendyrke oppgaveløsningen og medvirke til tydeligere resultatkrav. 
Samtidig er det alltid en risiko for at man ikke lykkes. Før det tas beslutning om å gå inn i et eierskap 
må beslutningstakerne være kjent med, og akseptere en eventuell risiko for ikke å oppnå formålet.  

3.3   Utfordringer knyttes til økt selskapsorganisering og interkommunalt  
  samarbeid 

Enhver selskapsdannelse eller samarbeidsetablering reduserer mulighetene for direkte politisk styring 
og kontroll. Utfordringene vil være å sikre de folkevalgte nødvendig innsikt og informasjon for eierstyring.  
Med økende grad av interkommunalt samarbeid og selskapsetableringer vil dette være utfordringer 
kommunen må ta prinsipiell stilling til. 

3.4   Samfunnsansvar  
Selskap og foretak som Arendal kommune har eierskap i skal ta samfunns- og miljøansvar. Det 
forventes at alle selskaper og foretak tar samfunnsansvar og har utviklet egne holdninger til blant annet 
etikk, forebygging av korrupsjon, miljø, likestilling og integrering. Bedrifter har en viktig samfunnsrolle 
og påvirker samfunnsutviklingen og nærmiljøet der de opererer, og det er viktig at dette reflekteres i 
både styring og ledelse. 
Kommunale foretak er en del av kommuneorganisasjonen og er dermed forpliktet til å følge føringene 
som Arendal kommune har utarbeidet for sitt samfunnsansvar, herunder etiske retningslinjer, overordnet 
arbeidsgiverpolitikk, ulike miljøtiltak m.m. 
Når det gjelder aksjeselskapene og de interkommunale selskapene forventes det at styrene har inn-
arbeidet samfunnsansvar, og at dette er integrert i selskapets virksomhet og strategier. 

Arbeidsgiverpolitikk 
Arendal kommunes arbeidsgiverpolitikk handler om en forventning om aktiv med-virkning fra alle 
medarbeidere. Arbeidsgiverpolitikken og personalhåndboken har regler om og føringer for gjennom-
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føring av konkrete tiltak innen HMS, lønnspolitikk, rekruttering, lederutvikling, kompetanse-utvikling 
m.m. Kommunen har blant annet utviklet rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Kommunale foretak 
skal følge dette i sin helhet. Kommunen forutsetter at AS`er og IKS`er har en arbeidsgiver-politikk i 
samsvar med lov og avtaleverk.  

Miljø 
Arendal kommune forventer at selskapene tar miljøansvar. Selskapenes arbeid med miljøspørsmål må 
skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten. Mål, gjennomføring og evaluering av miljø-
arbeidet må være klart angitt. Det er ønskelig at foretak og selskap er miljøsertifisert. 

Etikk 
Kommunens etiske retningslinjer uttrykker etiske normer for ansatte og folkevalgte i Arendal kommune. 
Arendal kommune forventer at de selskap som kommunen har eierinteresser i har utarbeidet etiske 
retningslinjer.  

Korrupsjon 
Arendal kommune er medlem i Transparency International Norge, og forventer at selskaper kommunen 
har eierandel i har nulltoleranse for korrupsjon. Mangel på åpenhet er et sentralt element i mange 
korrupsjonssaker. For å sikre åpenhet, og redusere risikoen for korrupsjon, har Arendal kommune som 
eierskapsprinsipp at styremedlemmer skal være registrert i Styrevervregisteret. 

Skattepraksis  
Det er viktig å sikre at selskapene og foretakene, samt eventuelle datterselskap av selskaper og foretak 
som kommunen har direkte eierskap i, praktiserer en god skattepraksis, og ikke bidrar til å uthule 
skattegrunnlaget i Norge eller i andre land. Dette bør tas inn i selskapenes eller foretakenes etiske 
retningslinjer.  

Arbeidslivskriminalitet 
Alle selskaper og foretak skal ta forholdsregler for å hindre arbeidslivskriminalitet. Å tillate useriøse 
aktører og kriminalitet i slike kontrakter har store negative samfunnsmessige konsekvenser. Arbeidslivs-
kriminalitet undergraver rettferdig konkurranse og arbeidstakernes rettigheter.  
Arendal kommune stiller derfor krav om seriøsitet fra alle leverandører i alle kommunens anskaffelser. 
Seriøsitetsbestemmelsene kan omhandle krav til lønns- og arbeidsvilkår, HMS- kort, krav om faglærte 
håndverkere og lærlinger i prosjektene, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), begrensninger i 
adgangen til bruk av underleverandører mv. Bestemmelsene sikrer også adgang til kontroll og revisjon 
av at kravene etterleves. 

4. Strategi for godt eierskap 
4.1    Eierskapspolitikk og eierskapsprinsipper 
Kommunens eierskapspolitikk er de overordnede prinsipper som legges til grunn for forvaltningen av 
kommunens selskaper eller eierinteresser. Dette vil både være krav kommunen stiller til seg selv som 
eier, og krav kommunen stiller til selskapene gjennom en formulert eierstyring/ eierstrategi. 
Som eier/ medeier har kommunen gode muligheter til å påvirke selskapet og sikre at selskapet drives i 
tråd med kommunens eierskapsprinsipper. Hvor stort gjennomslag kommunen får avhenger både av 
hvor stor eierandel kommunen har, og muligheter for å få tilslutning fra øvrige eiere.  

Følgende eierskapsprinsipper legges til grunn for Arendal kommunes eierskap:  
I. Bystyret skal utforme eierstrategi (eiernes forventninger og krav) til det enkelte selskap/ 

samarbeid, herunder vurdere om den valgte selskapsform er tilpasset virksomhetens formål.  
II. Ved valg av styremedlemmer skal det tas hensyn til selskapets eller samarbeidets behov for 

kompetanse.  
III. Alle som påtar seg styreverv i selskaper som kommunen har eierinteresser i skal registrere 

seg i Styrevervregisteret.  
IV. Folkevalgte og ansatte som har styreverv skal delta på opplæring i styrearbeid i regi av 

kommunen. 
V. Styresammensetningen skal være kjennetegnet balansert kjønnsrepresentasjon og av 

mangfold.  
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VI. Arendal bystyre forventer at selskaper kommunen har eierinteresser i utarbeider etiske 
retningslinjer og har en samfunns- og miljøbevisst drift.  

VII. Det skal være åpenhet knyttet til Arendal kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet 
basert på prinsippet om meroffentlighet.  

VIII. Bystyret skal sikre at selskapene undergis nødvendig tilsyn- og kontroll, jfr. kommunelovens kap. 22.  
IX. Regnskap og årsmelding for de selskapene som kommunen har eierinteresser i legges årlig 

frem for formannskapet som melding.  
X. Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig 

samfunnsutvikling, jfr. FNs bærekraftsmål. 
XI. Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. For 

selskaper der det foreligger andre definerte mål, vil avkastningsforventninger erstattes av 
andre mål om eksempelvis effektivitetsmål, eller ideelle mål.  

4.2    Eierstyring - mer enn bare ord  
Ethvert selskap/ foretak eller samarbeidsorgan har et overordnet formål. Det ligger også økonomiske 
verdier knyttet til selskap/ organet som skal forvaltes på en forsvarlig måte.  
I den grad selskapet skal ivareta et samfunnsengasjement krever dette sunn økonomisk drift. Det legges 
til grunn at også selskapene har klare forventninger til at kommunen utøver et profesjonelt eierskap. 
Manglende eierstyring innebærer at andre overtar styringen av selskapet, og risikoen for at selskapet 
utvikler seg i en retning som ikke er i samsvar med kommunens strategi og forventning er åpenbart til 
stede. 
Eierstyring innebærer også kontroll med det enkelte selskap. På bystyrets vegne utøver kontrollutvalget 
selskapskontroll. Eierskapskontrollen utført av kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens § 23-2, hvor 
det fremkommer av bokstav d) at: 
«Kontrollutvalget skal påse at 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunenes […] eierinteresser i selskaper mv.» 
Det fremkommer videre av § 23-4, 1 ledd at 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.» 

Vedtatt eierskapsmelding er «kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring».  

4.3    Formannskapet som eierstyringsorgan 
Formannskapet har ansvaret for utarbeidelse av eierskapsmelding og oppfølgning av bystyrets vedtak 
i saken. Dette innebærer at formannskapet i Arendal er kommunens eierorgan. Dette innebærer også 
at formannskapet innstiller til bystyret i saker som omhandler kommunens eierskap, samt gjennomfører 
eiermøter med selskapene som kommunen har eierskap i.  
For at formannskapet skal kunne fylle rollen som eierorgan på best mulig måte er det viktig at 
formannskapet også kan være et arbeidsutvalg hvor det legges til rette for god dialog mellom kommunen 
som eier og de enkelte selskap. I et arbeidsutvalg vil en kunne avklare forventninger mellom selskap og 
eier, samt tilrettelegge informasjonsflyt og forberede generalforsamling. Formannskapet skal derfor 
fortløpende innkalle til eiermøter med de selskapene hvor det er ekstra behov for oppfølgning, eller der 
hvor det eksempelvis av økonomiske eller strategiske årsaker anses nødvendig. I tillegg skal det en 
gang i halvåret avholdes formannskapsmøte med særskilt fokus på eierskap.   

4.4    Valg av styremedlemmer 
Valg av styremedlemmer skal være fundert på kompetansen til de potensielle styremedlemmene samt 
selskapets behov. Dette nettopp fordi styret og styremedlemmene ikke representerer eierne, men skal 
ivareta selskapets interesser. Kompetanse er viktig da styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte 
er ansvarlig for sine handlinger, eller mangel på handlinger, - avhengig av selskapsform.  
Den som har akseptert styreverv skal kunne styre aktivt, herunder bidra til forvaltningen av selskapet, 
og føre tilsyn med den daglige ledelsen og av selskapets virksomhet. Dette innebærer blant annet 
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ivaretakelse av virksomhetens interesser og formål, beslutningstaking, målsetting, fastsettelse av planer 
og budsjett etc. Dette fordrer kompetanse som er relevant for de aktuelle selskapene.  
Når det gjelder valg av styremedlemmer til kommunenes KFèr velges disse av bystyret etter innstilling 
fra bystyrets valgkomite. I heleide selskap med egen valgkomite innstiller denne, i andre tilfeller avgjør 
ordfører, varaordfører og opposisjonsleder ut i fra kompetanse hvem kommunen skal fremme som vår 
kandidat i generalforsamlingen. Kommunens valgkomite kommer med innspill på kandidater til en 
styredatabase til ordfører.    

4.5    Kommunens representant i generalforsamling 
Arendal bystyre vedtok i oktober 2019, sak 19/171 å velge ordfører som representant for Arendal 
kommune i generalforsamlinger, med varaordfører, opposisjonsleder eller annen representant med fast 
plass i formannskapet som vara for den kommunale valgperioden 2019-2023. 
Den som skal representere kommunen i eierorganet er bundet av eventuelle føringer gitt av bystyret i 
de saker som skal behandles i eierorganet. 
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5. Endringer fra eierskapsmelding 2016 
Under følger en oversikt over endringer siden forrige hovedmelding. Eventuelle endringer knyttet til 
eierandeler er ikke inntatt i oversikten. 

Aksjeselskap 

Selskap Avviklet/nytt 

Inoventus Sør AS Arendal trådte inn i selskapet i 2019 

Jordøya Tomteutvikling AS Stiftet 2017 

Tyholmen P-hus AS Stiftet 2019 

Teaterplassen AS Arendal kommune trådte ut av selskapet i 2019 

Arendal Festival Supply AS Arendal kommune trådte ut av selskapet i 2019 

Fløybyen AS Skiftet navn fra Sjømannskolen AS 6.2.2017 

Fløyveien 14 AS Stiftet 2018. Utfisjonert fra Fløybyen AS 

Interkommunale selskap 

Selskap Avviklet/nytt 

Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

Skiftet navn fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat 
IKS  
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6. Oversikt over ulike selskapsformer kommunen kan være 
eier eller delta i 

6.1   Ulike organisasjonsmodeller – ulik politisk styring 
Kommunene står i prinsippet fritt til selv å velge selskapsform, i de tilfellene der selskapsdannelse er 
aktuelt. Før det avgjøres hvilken selskapsform som er den mest formålstjenlige sett opp mot de motiver 
kommunen har lagt til grunn for selskapsdannelsen, må det gjøres en rekke avveininger. Vurderingen 
må gjøres med tanke på at selskapsformen står i forhold til de oppgaver og funksjoner selskapet er tenkt 
å utføre, og hvilke rammebetingelser selskapet trenger.  

Det legges til grunn at før selskapsformen velges, skal følgende forhold være vurdert:  
− Muligheter for politisk styring; muligheter for innretning av aktivt og strategisk eierskap, samt 

eierkommunens reelle styring gjennom representasjonsmodeller 
− Økonomisk ansvar; hvilke forpliktelser påtar kommunen seg vs. selskapet. 
− Risikovurderinger; økonomisk, markedsutsikter, miljø og samfunnssikkerhet, kvalitet og 

kvantitet av den kommunale tjenesten og forholdet til sluttbruker/innbyggerne  
− Selskapets økonomiske frihet; forpliktelser i forhold til et selskap kontra det å beholde egen 

beslutningsmyndighet om prioriteringer av ressursbruk  
− Fleksibilitet – endring av eierforhold/ samarbeid med private  
− Forholdet til forvaltningslov/offentlighetslov  
− Skatte- og avgiftsmessige forhold 
− Anskaffelsesregelverket 
− Arbeidsgiverpolitisk strategi 

Som det fremgår av modellen nedenfor vil valg av organisasjonsmodell ha betydning for hvor sterk den 
politiske styringen vil være. Dette vil være et av flere momenter som må vurderes når bystyret skal ta 
stilling til om det skal opprettes nye selskaper/samarbeid, eventuelt om kommunen skal gå inn i et 
allerede eksisterende selskap/samarbeid. 

 
 

6.2    Aksjeselskap (AS) 
Bestemmelsene om aksjeselskap er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44.  
Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommuner 
og fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk 
risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen.  
Gjennom generalforsamlingen, utøver eierne (vanligvis representert ved ordfører) den øverste myndig-
heten i selskapet. Her kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak 
fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder. Det er generalforsamlingen som velger 
styret. Selskapet ledes av styret og daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet 
drives i samsvar med eiernes formål og innenfor rammen av lovverket. Styret har også en viktig funksjon 
for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig leder skal forholde seg til de pålegg og retnings-
linjer som styret har gitt.  

KOMMUNE FORETAK
KOMM. 
OPPG. 

FELLESSKAP
IKS SAMVIRKE AS STIFTELSE

Økende grad av selvstendighet 
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Selskapsformens egnethet: 
Selskapsformen er egnet når det offentlige ønsker samarbeid med private aktører, og vil begrense sin 
økonomiske risiko. AS kan også være egnet når kommunen, alene eller sammen med andre kommuner, 
ønsker å etablere et nærings- eller industrielt samarbeid og samtidig begrense den økonomiske risikoen.   
Selskapsformen innebærer altså fleksibilitet på eiersiden. AS-formen må brukes når andre enn 
kommuner skal delta, eller når kommunen ønsker reell ansvarsbegrensning. Ved valg av denne 
selskapsformen vil den politiske innflytelsen være svakere enn i et IKS. Selskapets eiere rår ikke fritt 
over selskapets inntekter og formue.  
Aksjeselskap er en selskapsform som er lovregulert i forhold til at selskapet driver sin virksomhet i et 
marked. Innretningen av selskapsformen bygger på den risiko som slik konkurranseeksponert virksom-
het innebærer.  
Det er ikke mulig å drive løpende politisk styring av et aksjeselskap.   

6.3    Interkommunale selskaper (IKS) 
Et interkommunalt selskap kan etter lov om interkommunale selskaper bare opprettes av kommuner, 
fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Deltakerne har samlet sett et ubegrenset 
ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets eierorgan og øverste myndighet er representantskapet. 
Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder. Deltakerkommunene utøver eierstyring 
gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet. Hver enkelt deltaker skal ha minst en 
representant i representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i 
representantskapet.  Representantskapet velger styret. Styret skal ha minst tre medlemmer, og omfattes 
av kravet om balansert kjønnsrepresentasjon, det vil si minimum 40 % av hvert kjønn. Daglig leder eller 
medlemmer av representantskapet kan ikke være medlem av styret. Deltakerkommunene har noe større 
innflytelse over styringen av et IKS enn i et aksjeselskap. 

Selskapsformens egnethet:  
I et interkommunalt selskap kan kun kommuner, fylkeskommuner og andre interkommunale selskaper 
være deltakere. Et IKS er egnet for visse lovpålagte oppgaver som brannvesen, revisjon, samt tjenester 
der det kan være regningssvarende og strategisk å løse i et kommunalt samarbeid. Også avgrensede, 
administrative oppgaver kan være egnet å organisere som IKS, eks. visse stab – og støttefunksjoner, 
eks. IKT slik vi kjenner det i Arendal. (IKT-Agder IKS). 
Myndighets- og forvaltningsoppgaver vil kreve overføring av myndighet dersom oppgavene legges til et 
IKS. Særlovgivning kan sette begrensinger som gjør at bystyret ikke kan delegere myndighet. 
Vurderinger må gjøres i forhold til at selskapet er eget rettssubjekt. Også annet lovverk kan begrense 
muligheter for selskapsdannelse, eks. Lov om offentlige anskaffelser.   

6.4    Kommunalt oppgavefellesskap  
Etter kommuneloven kapittel 19 kan to eller flere kommuner treffe vedtak om sammen å opprette et 
kommunalt oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Et oppgavefellesskap kan ikke være deltaker 
i et annet oppgavefellesskap. 
Oppgavefellesskap kan både benyttes til enkle og mindre omfattende samarbeid, som samarbeid om 
kontrollutvalgssekretariat, kommuneadvokat og liknende, og til større og mer omfattende samarbeid, 
både lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver.  
Oppgavefellesskap kan ikke tildeles myndig til å treffe vedtak som generelt eller konkret er bestemmende for 
rettigheter eller plikter til private personer.  

Selskapsformens egnethet: 
Kommunalt oppgavefellesskap er best egnet når tradisjonelle, kommunale oppgaver som ikke er av 
forretningsmessig karakter skal løses i samarbeid mellom flere kommuner.    

6.5    Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens kap. 20 
Kommuneloven kapittel 20 åpner for to typer vertskommunesamarbeid. Administrativt samarbeid hvor 
en kommune overtar oppgaver for en eller flere andre kommuner, og hvor vertskommunen treffer 
avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen. 
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Det andre alternativet er vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. I dette tilfelle oppretter 
de samarbeidende kommuner et myndighetsorgan som har myndighet på vegne av de samarbeidende 
kommuner.  
Vertskommunesamarbeid er når kommunen overlater lovpålagte oppgaver til en annen kommune, 
eventuelt til en felles folkevalgt nemnd.  
Samarbeidet er avtalebasert. Overføring av myndighet innebærer ikke overføring av ansvar, slik at 
ansvaret fremdeles ligger på samarbeidskommunen. 
Vertskommunesamarbeid kan avtales mellom to eller flere kommuner. Avtale inngås av kommunestyret, 
og endringer i avtalen må skje ved vedtak i kommunestyret. Avtale om vertskommunesamarbeid må 
være skriftlig, og loven setter minstekrav til innhold i avtalen. 
Vertskommunesamarbeidet kan oppløses umiddelbart ved enighet. For øvrig kan den enkelte deltaker 
med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold hvis ikke annet er avtalt. 
Et vertskommunesamarbeid vil ikke være egen juridisk person, men være en del av vertskommunen 
som rettssubjekt. 

Samarbeidsformens egenhet:  
Administrativt vertskommunesamarbeid kan gjelde enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. Dette er å oppfatte som en delegasjonssperre, dvs. at ønsker man å overføre saker av 
prinsipiell betydning må man velge annen samarbeidsform enn administrativt vertskommunesamarbeid.  
Vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd vil være aktuelt når myndighet i saker av prinsipiell 
betydning overlates til vertskommunesamarbeidet. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke 
instruksjons- eller omgjøringsmyndighet ved slik delegasjon.   

6.6    Kommunale foretak (KF) 
Kommunale foretak (KF) er en del av kommunen som rettssubjekt og hjemlet i kommuneloven kapittel 9. 
Et KF er en del av kommunen, og bystyret er øverste myndighet. Vedtektene skal vedtas av bystyret 
og en formålsbestemmelse fastsetter den virksomhet foretaket skal drive. Styrets myndighetsområde 
følger av vedtektene og eventuelt delegasjonsvedtak fattet av bystyret. Bystyret kan gjennom 
vedtektene eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket innenfor gjeldende lovverk. 
Stifting og oppløsning av kommunale foretak vedtas av bystyret.  

Selskapsformens egnethet:  
Reglene om kommunalt foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av 
kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både forretningsmessige og 
samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. På landsbasis er det nå nærmere 250 kommunale foretak. 
Det ligger ingen begrensninger i kommuneloven om hvilke oppgaver kommunen kan legge til et 
kommunalt foretak. Avgjørende vil være bestemmelser i særlovgivningen, eventuelt om det foreligger 
delegasjonssperrer. 

6.7    Andre organisasjons- / samarbeidsformer 
Samvirkeforetak 
Selskapsformen samvirkeforetak (SA) er en formalisering av de ulovfestede andelslagene, partslag, BA 
osv. Selskapsformen reguleres av Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak.  
Samvirkeforetak er en demokratisk organisasjonsform, og bygger på aktiv brukerdeltakelse og åpent 
medlemskap. Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste organ, hvor hvert medlem har en stemme. 
Samvirkeforetaket har til hovedformål å fremme deltakernes økonomiske interesser ved deltakelse i 
virksomheten, enten som kjøper eller som tilbyder av varer eller tjenester. Virksomhetens avkastning 
fordeles mellom medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen. 
Eksempler på kommunal deltakelse i samvirkeforetak kan være i energiverk, biblioteksentral, vannverk osv. 
Deltakerne i samvirkeforetak har begrenset ansvar. Medlemskap er frivillig og nytter seg til bruk av 
foretakets tjenester eller kjøp av dets varer. Deltakerkretsen er ubegrenset. 

Stiftelser 
Stiftelser er regulert i lov om stiftelser av 15. juni 2001. En stiftelse er en formuesverdi som ved en 
bestemt disposisjon (testament, gave eller annen rettslig disposisjon) er stilt til rådighet for et bestemt 



EIERSKAPSMELDING 2020                                                                           Arendal kommune | 2020  

12 
 

formål. Hvorvidt formålet er gitt annen navn (legat, institusjon, fond eller lignende) har ingen betydning.  
Foreligger det først en stiftelse har ikke stifterne (oppretterne) rådighet over formuesverdien.  
Stiftelser er underlagt offentlig tilsyn gjennom stiftelsestilsynet. 
Ettersom kommunen ikke kan styre en stiftelse gjennom vanlig eierstyring, er det ikke aktuelt å vedta 
prinsipper for eierstyring knyttet til stiftelser.  
Det sentrale for kommunen knyttet til stiftelser er at kommunen har klar bevissthet rundt deltagelse og 
konsekvenser ved overføring av en formuesverdi til en stiftelse.  
  



EIERSKAPSMELDING 2020                                                                           Arendal kommune | 2020  

13 
 

7. Oversikt over selskaper/samarbeid Arendal kommunen 
eier/har eierinteresser i eller er deltaker i 

Denne delen av eierskapsmeldingen inneholder en oversikt over hvilke selskaper/samarbeidsformer 
Arendal kommune er eier/deltaker i. 
Oversikten samsvarer med hva som var den faktiske situasjonen ved utgangen av 2019. Opplysningene 
baserer seg på kommunale dokumenter og opplysninger fra det enkelte selskap, og er så oppdaterte 
som mulig på det tidspunktet eierskapsmeldingen ble skrevet. Regnskapstall er fra 2018. 
Oversikten viser kun de selskapene hvor Arendal kommune har et direkte eierskap. Med unntak av 
Agder Energi og Agder Renovasjon er det ikke tatt inn en oversikt over hvilke datterselskaper som eies 
av det enkelte selskap, og som derved gir Arendal kommune et indirekte eierskap.  

7.1    Heleide aksjeselskap  

Heleide aksjeselskap Eierandel 

Hove drifts- og utviklingsselskap AS 100 % 

Fløybyen AS 100 % 

Fløyveien 14 AS 100 % 
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Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS 
Hoveveien 100, 4818 Færvik 
www.hoveleirsenter.no  
Etablert   28.11.2002  

Org. nr  985 024 561  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  
  

Aksjeselskap  
14.110.000 kr. 
Siste godkjente regnskap (2018)  03.08.2019  

Vedtektsfestet formål 

Selskapets formål er å utvikle Hove-området i tråd med 
utviklingsplanen for Hove vedtatt av Arendal bystyre 21.06.2001, de 
vedtak bystyret i Arendal kommune gjør med hensyn på utviklingen 
av Hove, samt de lover og rammebetingelser som gjelder for 
området. Selskapet skal videre drive den virksomhet på Hove som 
Arendal kommune til enhver tid beslutter at kommunen skal ha 
driftsansvar for.  

Største eiere   Arendal kommune    

Kommunens eierandel  Kommunen eier 100 %.  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et underskudd på 2.917.675 kr. 
Resultatet preget av utviklingsprosjekter  

Eventuelle offentlige tilskudd  Tilskudd fra Aust-Agder Fylkeskommune til utbedring av offentlige 
brygger utgjør 425.000 kr.  

Andre forhold  
Selskapet eier 100% av Hove Leirskole AS, 34% av Canvas Hove 
AS, og har overtatt kommunens eierandel på 34% i Arendal Festival 
Supply AS i 2019.  

Øverste myndighet  Generalforsamling (Arendal bystyre)  

Antall styremedlemmer  
Styreleder  

8 medlemmer, 5 menn og 3 kvinner  
Morten Kraft   

Daglig leder  Terje Stalleland  

Eierstrategi Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS 
Kommunens mål med eierskapet  
Samfunnsmessig motivert gjennom å sikre at området driftes og utvikles til det beste for kommunens 
innbyggere og andre besøkende 
Kapital og risiko 
Kommunen har hjemmelen til eiendommene og har 100% aksjer i selskapet – dermed lav risiko. Innskutt 
aksjekapital er 14,1 mill. kroner. Området er et av de mest besøkte utfartsstedene i Aust-Agder. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 
Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for bystyret, som er selskapets generalforsamling. 
Vurdering av fortsatt eierskap 
Bystyret har bestilt en sak for gjennomgang av om selskapet er hensiktsmessig organisert.  Saken 
legges frem for bystyret i løpet av første halvår 2020. 
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Fløybyen AS  
c/o Arendal Eiendom KF, Postboks 123, 4891 Grimstad   
Etablert   02.09.2013  

Org. nr  912 289 729  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap  
759.000 kr. 

Vedtektsfestet formål 
Selskapets skal drive eiendomsutvikling, herunder kjøp, salg og 
utleie av fast eiendom samt hva som hører naturlig sammen med 
dette. Selskapet kan også eie andeler i øvrige selskap.  

Største eiere   Arendal kommune  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 100 %  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et underskudd på 421.958 kr. 
Selskapet fisjonerte i 2018. Nytt utfisjonert selskap er Fløyveien 14 AS.  

Eventuelle offentlige tilskudd   

Andre forhold    

Øverste myndighet  Generalforsamlingen  

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

5 medlemmer, 3 menn og 2 kvinner  
Øystein Sangvik   

Daglig leder  Camilla Nesle Widmer  

Eierstrategi Fløybyen AS  
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunenes opprinnelig mål med eierskapet er å maksimere kommunens økonomiske utbytte av 
eiendommen. Videre ønsker kommunen at utviklingen av eiendommen skal muliggjøre en positiv 
utvikling som kommunen er tjent med og stolt av. Eiendommens særpreg skal så langt som mulig 
opprettholdes.  
Formålet med eierskapet er under endring og vil bli fulgt opp i egne prosesser. 

Kapital og risiko 
Innskutt aksjekapital er gnr. 907, bnr. 1449. Selskapet har hjemmel til bygning og grunn. Det foreligger 
en potensielt stor omdømmerisiko dersom selskapet mister eiendommen eller går konkurs. 
Kommunen har imidlertid stor faktisk innflytelse da selskapet eies 100% av kommunen. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet 

Styringsdialog 
Styret i Arendal Eiendom KF er generalforsamling. Protokoll fra generalforsamling sendes som 
melding til formannskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales inntil prosess om eierskap er avklart, jfr. ovenfor.  
Det foreligger bystyrevedtak om å selge ut inntil 60 % til private og 15 % til fylkeskommunen. 
Gjennomføring av dette følges opp med en ny vurdering av styringsdialog. 
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Fløyveien 14 AS  
c/o Arendal Eiendom KF, Postboks 123, 4891 Grimstad  

Etablert   22.12.2018  

Org. nr  921 972 849  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap  
241.000 kr.  

Informasjon om selskapet  

Vedtektsfestet formål  
Eiendomsutvikling, herunder kjøp, salg og utleie av fast 
eiendom samt hva som hører naturlig sammen med dette. 
Selskapet kan også eie andeler i øvrige selskap.   

Største eiere   Arendal kommune  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 100 %.  

Selskapets økonomiske situasjon   
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr. 8.174 kr. 
Selskapet ble utfisjonert fra Fløybyen AS i 2018.   

Eventuelle offentlige tilskudd    

Andre forhold  
Selskapet skal bygge kontorbygg for blant annet 
Fylkesmannen i Agder. Finansiering av prosjektet skjer via lån 
i DnB.  

Øverste myndighet  Generalforsamlingen  

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

5 medlemmer, 3 menn og 2 kvinner  
Øystein Sangvik   

Daglig leder  Camilla Nesle Widmer  

Eierstrategi Fløyveien 14 AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunenes opprinnelig mål med eierskapet (da i Sjømannskolen AS /Fløybyen AS som Fløyveien 
AS er utfisjonert fra) er å maksimere kommunens økonomiske utbytte av eiendommen. Videre ønsker 
kommunen at utviklingen av eiendommen skal muliggjøre en positiv utvikling som kommunen er tjent 
med og stolt av. Eiendommens særpreg skal så langt som mulig opprettholdes.  
Formålet med eierskapet er under endring og vil bli fulgt opp i egne prosesser. 

Kapital og risiko 
Innskutt aksjekapital 241 000 kr, samt eiendommen gnr. 507 bnr. 2404. Samlet innskutt egenkapital er 
15 000 000 kr. 
Selskapet har hjemmel til bygning og grunn. Det foreligger en potensielt stor omdømmerisiko dersom 
selskapet mister eiendommen eller går konkurs. Kommunen har imidlertid stor faktisk innflytelse da 
selskapet eies 100% av kommunen. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Når kontorbygget er ferdigbygget og leieavtalene løper, forventes det positiv kontantstrøm. Behandling 
av utbytte vil bli avgjort av generalforsamling.  

Styringsdialog 
Styret i Arendal Eiendom KF er generalforsamling. Protokoll fra generalforsamling sendes som 
melding til formannskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales inntil prosess om eierskap er avklart, jfr. ovenfor.  
Det foreligger bystyrevedtak om å selge ut inntil 60 % til private og 15 % til fylkeskommunen. 
Gjennomføring av dette følges opp med en ny vurdering av styringsdialog. 
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7.2    Aksjeselskaper med flere eiere 

Aksjeselskaper med flere eiere Eierandel 

Arendal By AS 19,4% 

Agder Energi AS 6,39% 

Actieselskapet Kolbjørn AS 0,57% 

Arendal Lufthavn Gullknapp AS 6,019% 

Aust-Agder Næringsselskap AS 4,47% 

Canalstreet AS 25% 

Durapart AS 59,44% 

Eydehavn Næringsutvikling AS 14,46% 

Innoventus Sør AS 4,8% 

Jordøya Tomteutvikling AS 4,31% 

Kystveien Utvikling AS 33,33% 

Longum Næringspark AS 7,6% 

Myra Biovarme AS 51% 

P-Hus Vest AS 20,7% 

Pollen P-Hus AS 33,67% 

Proflex AS 82,8% 

Rehabiliteringssenteret AIR AS 0,05% 

Sørlandets Europakontor AS 8,9% 

Sørnorsk Filmsenter AS 8,7% 

Tyholmen P-Hus AS 33,62% 

USUS AS 3,63% 
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Arendal By AS 
Postboks 45, 4801 Arendal 
www.arendal-by.no 
Etablert  12.05.2010 

Org. nr 995584433 

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap 

Aksjeselskap 
387.000 kr.  

Vedtektsfestet formål 

Selskapet skal arbeide til beste for Arendal sentrum. Herunder 
skal selskapet fremme handel og kommersiell aktivitet, kulturell 
aktiviteter og estetiske verdier og videreutvikle sentrums 
tradisjoner og særpreg. 
Det skal legges vekt på god tilgjengelighet for alle brukere av 
sentrum. […]. 

Største eiere Arendal kommune – 19,4%, P-hus Vest AS 13%, Pollen P-hus 
AS 6,5% 

Kommunens eierandel Kommunen eier 19,4% 

Selskapets økonomiske situasjon Regnskapet for 2018 viser et underskudd på  4.000 kr. 
Egenkapitalen er 688.000 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd Alle eiere er forpliktet til å yte selskapet et tilskudd hvert år. 

Andre forhold  

Øverste myndighet Generalforsamling 

Antall styremedlemmer  
Styreleder 

7 medlemmer, 4 kvinner og 3 menn. 
Peder Syrdalen 

Daglig leder Sverre Knutsen 

Eierstrategi Arendal By AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunenes mål med eierskapet er samfunnsmessig motivert. 

Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er 75 000 kr. og kommunen har en eierandel på 19,3%. Da 
kommunen har ubetydelige midler knyttet opp i selskapet og selskapets virksomhet ikke knytter seg til 
kritiske tjenester, vurderes risikoen med eierskapet lav. 
Arendal By AS får årlig tilført krone for krone den leie som betales av byens kafeer og restauranter for 
uteareal som benyttes til uteservering. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. Bystyret anmoder styret i Arendal By AS om en evaluering av selskapet 
med mål om å styrke og spisse selskapet. 
  

http://www.arendal-by.no/
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Agder Energi AS 
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand  
www.ae.no  
Etablert   Nyregistrert i Foretaksregisteret 04.05.2000.  

Org. nr  981 952 324  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap   
1.809.000.000 kr. 

Vedtektsfestet formål 

Selskapet skal utnytte, produsere, distribuere og omsette energi. 
Bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning. Utnytte beslektede 
og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon 
og infrastruktur.   

Største eiere   

Selskapet eies av de 30 kommunene på Agder 
med samlet 54,475% og av Statkraft Industrial Holding 
AS med 45,525%. Blant eierkommunene er Arendal største eier1 
med 6,39%, deretter Kristiansand med 5,3% og Grimstad med 
2,963%.  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 6,39% (115.017 A-aksjer og 57.507 B-aksjer).  

Selskapets økonomiske 
situasjon   Regnskapet for 2018 viser et overskudd i konsernet på 874.000.000 kr.  

Eventuelle offentlige tilskudd  Selskaper i Agder Energi konsernet har aktiviteter som kvalifiserer 
til Enova-støtte og SkatteFUNN.  

Andre forhold  

Kommunale eiere har flertall i selskapene. Kommunen har etablert 
et arbeidsutvalg som representerer alle eierne. Arbeidsutvalget/ 
kommunale eiere styrer utbyttepolitikken. Arendal kommune har 
som største kommunale eier fast plass i arbeidsutvalget. For tiden 
er det ordfører Robert Cornels Nordli som deltar.   

Øverste myndighet  
Generalforsamling  
Bedriftsforsamling  

Antall styremedlemmer  
Styreleder  
Styremedlemmer  

Konsernstyret har 12 medlemmer, herav 4 kvinner og 8 menn.  
Lars Erik Torjussen   

Daglig leder  Steffen Syvertsen (Tom Nysted frem til 1. oktober 2019)  

Eierstrategi Agder Energi AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens eierskap er strategisk og økonomisk motivert på grunn av lønnsomheten i selskapet, og 
dets strategiske betydning for kommunens energi-infrastruktur. I eventuelle strukturendringer fremover 
vil kommunen arbeide for at de kommunale eierne har flertall og at arbeidsplasser i Arendal 
opprettholdes. 

Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er 172 mill. kroner. Kommunen har en eierandel på 6,39%. Verdi i 
selskapet anslått 1,5 mrd. kr. 
Det foreligger en økonomisk og politisk risiko. Organisasjonsform gir liten direkte politisk innflytelse. 
Majoritetseierne har etablert et arbeidsutvalg som har direkte dialog med selskapet. Som største 
kommunal eier har Arendal kommune en fast plass i dette utvalget. Kommunens bokførte aksjekapital 
er betydelig, dog er selskapet solid.   

 
1 Etter kommunesammenslåing er nye Kristiansand kommune største kommunale eier fra 1.1.20 

http://www.ae.no/
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Utbytte og avkastning på kapital 
De kommunale eierne har vedtatt en eierskapsstrategi. Utbytte utbetales på etterskudd, det vil si at 
utbyttet er basert på regnskapsresultatet to år i forkant. Dette gir en forutsigbarhet for kommunens 
økonomistyring. Nivå på utbytte har vært på cirka 37 mill. kr de siste år.  
Fortsatt forventninger om høyt utbytte. Eiermøtene drøfter utbyttepolitikk (beløp/prosent). 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet.  Formannskapet inviteres i tillegg på generalforsamling og eiermøter. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. Eierskapet vurderes styrket på sikt. 
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 Actieselskapet Kolbjørn AS 

Etablert   17.01.1893   

Org. nr  913 493 001   

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap   
174 800 kr.  

Informasjon om selskapet  

«Selskabets formaal er at drive Færging paa Arendalsfjorden efter 
en av generalforsamlingen vedtagen Driftsplan. 
Ved Affatelsen af denne skal en ha for Øie. 
At Færgingen foregaar paa en for Publikum billig og 
bekvem Maade»   

Største eiere   Selskapet eies av en rekke private selskaper og enkeltpersoner 
(ca 600).   

Kommunens eierandel  Kommunen eier 0,57%  

Selskapets økonomiske 
situasjon   Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 554 212 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd    

Andre forhold    

Øverste myndighet  Generalforsamlingen  

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

Styret består av 4 medlemmer, alle menn 
Fredrik Major    

Daglig leder  Fredrik Major  

Eierskapsstrategi Actieselskapet Kolbjørn AS 
På bakgrunn av lav eierandel har ikke kommunen utarbeidet egen strategi for dette selskapet.  
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Arendal Lufthavn Gullknapp AS 
c/o Arendals Fossekompani ASA, P.B 280, 4803 Arendal 
www.gullknapp.no 
Etablert 18.10.1984 

Org. nr 936.740.987 

Selskapsform 
Aksjekapital totalt 
Selskap 

Aksjeselskap 
Aksjekapital 170.298.000 kr. pr 31.12.2018 
180.298.000 kr. etter emisjon i august 2019 

Vedtektsfestet 
Formål 

Å bygge og drive flyplass på Gullknapp i Froland kommune og hva 
som står i naturlig forbindelse med dette, samt å utvikle 
flyplassområdet, enten selv eller gjennom andre.  

Største eiere 
Arendals Fossekompani ASA 90,98% (PR 31.12.2018) 
Arendal kommune 6,019% (pr 31.12.2018) 
Froland kommune 1,21% (pr 31.12.2018) 

Kommunens eierandel Kommunen eier (6,019) % (pr 31.12.2018) 

Selskapets økonomiske 
situasjon 

Regnskapet for 2018 viser et underskudd på 57.760.564 kr. 
Evt relevant informasjon fra revisors beretning, eller liknende nyere 
informasjon som er av betydning for eier  
Det ble i 2018 gjort en nedskrivning av anleggsmidler på  41.353.168 kr. 

Eventuelle offentlige 
tilskudd Tilskudd fra staten utgjør 5.400.000 kr. for 2019 

Andre forhold  
Øverste myndighet Generalforsamlingen 
Antall styremedlemmer 
Styreleder 

4 medlemmer, alle menn 
Torkil Mogstad 

Daglig leder Jan Morten Myklebust 

Eierskapsstrategi Arendal Lufthavn Gullknapp AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens mål med eierskapet var motivert ut fra samfunnsansvar for å styrke og utvikle regionen. 

Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er på 10 251 000 kr., og eierandelen er 6.019 %. Selskapet hadde 
underskudd i 2018 på 57 760 564 kroner. 
Risiko for tap av aksjekapital.  

Utbytte og avkastning på kapital 
Kommunen mottar ingen utbytte. Dersom fortsatt eierskap forventes utbytte når flyplassen er i full 
driftStyringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog for 
selskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
På sikt bør Arendal kommune gå ut av selskapet. Flyplassen er ikke en nærliggende «tjeneste» for 
kommunen. 
 
 

http://www.gullknapp.no/
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Aust-Agder Næringsselskap AS 
Serviceboks 788 Stoa, 4809 Arendal 
www.aans.no 
Etablert   18.04.1980 

Org. nr 929 263 162 

Selskapsform 
Aksjekapital 

Aksjeselskap 
3 000 000 kr. 

Vedtektsfestet formål 
Selskapet er et investeringsselskap. Selskapet skal bidra til økt 
verdiskapning gjennom å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og 
eksisterende bedrifter. […]  

Største eiere  

Aust-Agder fylkeskommune - 51,78%. 
Sparebanken Sør - 10,19%,  
DnB Nor Gjenstandsadministrasjon AS - 9,86% 
Andre eiere er forsikringsselskap, energiverk, skogeierforening, 
kommunene og næringslivet i fylket 

Kommunens eierandel Kommunen eier 4,47 %  

Selskapets økonomiske 
situasjon  

Regnskapet for 2018 viste et overskudd på kr. 150 000 før skatt.  ( 
Proff.no) 

Eventuelle tilskudd  

Andre forhold 

Aust-Agder fylkeskommune eier litt over halvparten av Aust-Agder 
Næringsselskap AS. Andre viktige eiere er kommunene og 
næringslivet i fylket, som for eksempel banker og forsikringsselskap, 
energiverk og skogeierforening. Selskapet får hvert år tilført midler fra 
konsesjonskraftfondet.  
I 2015 hadde selskapet aksjer til en verdi av ca 30 millioner kroner i 
nesten 30 bedrifter - flere har kontor/ anlegg i Arendal kommune. 

Øverste myndighet Generalforsamling 

Styre 
Styreleder  

Styret består av 9 medlemmer, 3 kvinner 
Tormod Vågsnes 

Daglig leder Kirsten Johanne Borge 

Eierstrategi Aust-Agder Næringsselskap AS  
Kommunens mål med eierskapet 
Selskapets opprinnelige formål var å legge til rette for oppføring av næringsbygg. Selskapet er nå et 
rent investeringsselskap. Fortsatt eierskap fra kommunens side forutsetter økonomisk motivasjon. 
Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er 136 000 kr. Kommunen eier 4,47% av selskapets aksjer.  Da 
kommunen har ubetydelige midler knyttet opp i selskapet og selskapets virksomhet ikke knytter seg til 
kritiske tjenester eller tjenester av omdømmemessig stor risiko, vurderes risikoen med eierskapet lav. 
Utbytte og avkastning på kapital 
Kommunen forventer ikke utbytte fra selskapet. 
Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet. 
Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. 
  

http://www.aans.no/
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Canal Street AS 
Strandgaten 1, 4836 Arendal 
www.canalstreet.no  
Etablert   3.8.2006 - Bystyresak 196/05   

Org. nr  990 050 430  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap (ideelt)   
627 751 kr.  

Vedtektsfestet formål  

Arrangere en årlig musikkfestival, hvor det skal presenteres lokal, 
nasjonal og internasjonal kvalitetsmusikk, og gjerne i en 
tverrkulturell sammenheng med f.eks poesi, teater og mat. Et 
eventuelt overskudd i selskapet skal benyttes til videre satsing 
på videreutvikling av festivalen. Ved avvikling av selskapet 
tilfaller gjenværende kapital et ideelt musikkformål godkjent av 
selskapets stiftere.  

Største eiere   Arendal kommune, APL AS, Arendal Fossekompani ASA og Aust-
Agder Fylkeskommune eier 25 % hver.   

Kommunens eierandel  25 %.  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 4 478 kr. 
2019 vil vise et betydelig underskudd 5-600 000 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd  Tilskudd fra Arendal kommune utgjør 310.000 kr. 

Andre forhold  Selskapet eier 33 % av aksjene i Arendal Festival Supply AS.   

Øverste myndighet  Generalforsamling  

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

7 medlemmer, 6 menn og 1 kvinne  
Anders Holm    

Daglig leder  Mats Aronsen  

Eierstrategi Canal Street AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Festivalen er en viktig kulturaktør med positive ringvirkninger for regionens videreutvikling og 
omdømme. Opprinnelsen til eierskapet var et spleiselag sammen med andre aktører. På sikt kan det 
vurderes hva som er mest hensiktsmessig ift formålet. 

Kapital og risiko 
Kommunens eierandel 25%. Kommunenes bokførte aksjekapital 500 000 kr. I tillegg ytes årlig tilskudd 
på 310 000 kr. Regnskapet for 2018 viste et overskudd på 4 478 kr. Regnskap for 2019 er varslet med 
et betydelig underskudd. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. 
  

http://www.canalstreet.no/
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Durapart AS 
Postboks 1653 Stoa, 4857 ARENDAL 
www.durapart.no   
Etablert   12.01.1971   

Org. nr  924 266 287   

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap   
6.143.500 kr. 

Vedtektsfestet formål  

Durapart AS har som formål å bidra til at personer som står 
utenfor arbeidslivet kommer i arbeid og at personer som står i fare 
for å falle ut av arbeidslivet beholder arbeidet. Dette skjer ved å 
samarbeide om arbeidsinkludering med andre virksomheter og 
ved produksjon av varer og tjenester i egen regi 

Største eiere   Det er 9 aksjeeiere, herav 8 kommuner i Aust-Agder, og Aust-
Agder fylkeskommune.   

Kommunens eierandel  Kommunen eier 59,44 %.  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 3.353.760 kr. før 
skatt.   

Eventuelle offentlige tilskudd  Tilskudd VTA (varig tilrettelagt arbeid) fra Arendal kommune i 
2018 utgjør 873.246 kr. 

Andre forhold  Vedtektenes § 13” Det utdeles ikke utbytte fra selskapet. Det kan 
ikke gjøres noen form for kapitaluttak til eierne”.   

Øverste myndighet  Generalforsamling   

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

7 medlemmer. 3 kvinner og 4 menn   
Atle Svendal   

Daglig leder  Øyvind Vedal   

Eierstrategi Durapart AS2 
Kommunens mål med eierskapet 
Eierskapet er etablert for å sikre tilgjengelige VTA plasser for kommunen, arbeidstrening med videre. 
Formålet legger grunnlag for bedre levekår i Arendal kommune. 
I dag er det staten som fastsetter antall VTA- plasser og overfører bevilgninger over statsbudsjettet til 
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som kjøper VTA-plasser, administrerer og avgjør hvem som får 
plass i ordningen. Ordningen vurderes overført til kommunene i ny forskrift som er på høring. Dersom 
kommunen overtar ansvaret for kjøp av VTA plasser fra staten kan det være aktuelt å vurdere 
organisasjonsformen. 
Kapital og risiko 
Kommunens innskutte egenkapital er 3 621 000 kr. og eierandelen er 59,44%. Potensielt stort tap 
dersom selskapet går konkurs. Regnskapet for 2018 viste et overskudd på 3.353.760 kr. før skatt. 
Utbytte og avkastning på kapital 
Det er ikke anledning til å ta utbytte fra selskapet. 
Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig.  
Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. Kommunen bør vurdere økonomisk utvikling ift eierskap på sikt. 

 
2 Selskapet er i februar 2020 i en omstruktureringsprosess hvor eierskap etter planen skal plasseres i et 
morselskap som skal eie både Proflex AS og Durapart AS. Selskapene skal bytte navn, og deler av virksomheten 
i Durapart AS flyttes til Proflex AS.  Omstruktureringen skal etter planen være fullført i løpet av juni 2020 
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Eydehavn Næringsutvikling AS 
Postboks 128, 4891 Grimstad   
Etablert   Stiftet i 1991  

Org. nr  962073271  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap   

Aksjeselskap  
Siste godkjente regnskap 2018, godkjent av Generalforsamlingen 
29. april 2019.   
Total aksjekapital 6 914 000 kr. 

Vedtektsfestet formål Eie og drive fast eiendom og det som dermed står i forbindelse. 

Største eiere   AS Nymo (85,54%) Arendal kommune (14,46%)  

Kommunens eierandel  Kommunen eier (14,46) %.  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 215 463 kr.  (Proff: 
364 000 kr. før skatt) 

Eventuelle offentlige tilskudd    

Andre forhold    

Øverste myndighet   Generalforsamling 

Antall styremedlemmer  
Styreleder  
Styremedlemmer  

3 medlemmer, 3 menn og 0 kvinner  
Arnt Olav Knutsen  

Daglig leder  Øyvind Riiber Boye  

Eierstrategi Eydehavn Næringsutvikling AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens eierskap er strategisk ut fra at kommunen selv er grunneier til Eydehavn industriområde. 
Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital 1 000 000 kr. Eierandel 14,46%. Regnskapet for 2018 viser et 
overskudd på 215 463 kr.  
Utbytte og avkastning på kapital 
Utbytte og avkastning på kapital 
Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig.  
Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales ut fra strategisk hensyn da dette er et viktig sjønært område for 
næringsutvikling. 
Arendal bystyre anbefaler at Arendal Havn KF utøver kommunens eierrolle i selskapet da det er nært 
knyttet til havnerelatert virksomhet. 
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Innoventus Sør AS 
Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad 
www.innoventussor.no 
Etablert  04.03.1999 

Org. nr 980 560 295 

Selskapsform 
Aksjekapital totalt selskap 

Aksjeselskap 
2.246.572 kr. 

Vedtektsfestet formål: 

Selskapets formål er utvikling og kommersialisering av nye 
produkt- og forretningsideer gjennom rådgivning, 
inkubatorvirksomhet. Selskapet kan investere i andre virksomheter 
gjennom investeringsselskap eller direkte der offentlige 
finansieringsordninger setter slike krav. Selskapet vil samarbeide 
med andre og delta i virksomhet og nettverk med beslektet type 
aktivitet.    

Største eiere  
SIVA SF (46,6%) 
Agder Fylkeskommune (11,1%) 
J. B. Ugland Venture AS (9,3%) 

Kommunens eierandel Arendal kommune eier 4,8%. 

Selskapets økonomiske 
situasjon  Regnskapet for 2018 viser et underskudd på 58.989 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd Tilskudd fra SIVA, Norges Forskningsråd, Aust- og Vest Agder 
Fylkeskommune, Kristiansand Kommune utgjør totalt 13.972.000 kr. 

Andre forhold  

Øverste myndighet Generalforsamlingen 

Antall styremedlemmer 
Styreleder 

7 medlemmer, 4 menn og 3 kvinner 
Thor Arne Håverstad 

Daglig leder Kamilla Sharma 

Eierstrategi Innoventus Sør AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Samfunnsmessig formål. Støtte opp om gründervirksomhet.  
Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er 500 000 kr. og eierandelen er 4,8%.  Regnskapet for 2018 viste 
et underskudd på 58.989 kr.  
Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 
Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig.  
Vurdering av fortsatt eierskap 
Kommunen vedtok i 2017 å gå inn i selskapet, og det legges til grunn at eierskap fortsatt er ønskelig. 
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Jordøya Tomteutvikling AS 
c/o Åmli kommune Gata 5, 4865 ÅMLI 

Etablert  23.08.2017 

Org. nr 919440848 

Selskapsform 
Aksjekapital totalt selskap 
 

Aksjeselskap 
17.575.000 kr. (Siste godkjente regnskap) 

Vedtektsfestet formål Selskapets formål er erverv av og opparbeiding av næringsarealer 
for utleie til industriproduksjon på Jordøya i Åmli kommune. 

Største eiere  
Åmli kommune 63,15% 
AT Skog 15,92% 
Froland kommune 4,72% 

Kommunens eierandel Kommunen eier (Arendal) 4,31% %. 

Selskapets økonomiske 
situasjon  Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 21.754 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd  

Andre forhold  

Øverste myndighet Generalforsamling 

Antall styremedlemmer 
Styrets leder 
Nestleder 

6 medlemmer, 4 menn og 2 kvinner 
Reidar Saga 
Morten Kraft     

Daglig leder Yngve Ramse Trædal 

Eierstrategi Jordøya Tomteutvikling AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens mål med eierskapet er erverv av og opparbeiding av næringsarealer for utleie til 
industriproduksjoner på Jordøya i Åmli kommune. 
Kapital og risiko 
Organisasjonsform gir i mindre grad politisk innflytelse. Kommunens innskutte aksjekapital er på 
758.000 kr. og det foreligger en finansiell risiko.   
Utbytte og avkastning på kapital 
Kommunen mottok ikke utbytte i 2019. Kommunen forventer ikke snarlig utbytte fra selskapet.   
Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet.  
Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. 
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Kystveien Utvikling AS 
c/o Kruse Smith AS, Kjøita 40, 4630 KRISTIANSAND S 

Etablert 10.05.2012 

Org.nr. 998 303 745 

Selskapsform 
Aksjekapital totalt selskap 

Aksjeselskap 
750 000 kr.  

Vedtektsfestet formål Selskapets formål er kjøp, utvikling og salg av eiendommer og det 
som naturlig hører sammen med dette.  

Største eiere  
Arendal kommune (33,33%) 
Kystveien Eiendom AS (33,33%) 
Arendal Utvikling AS (33,33%) 

Kommunens eierandel Kommunen eier 33,33 %  

Selskapets økonomiske 
situasjon  Regnskapet for 2018 viser et underskudd på 707 000 kr.  

Eventuelle tilskudd  

Andre forhold  

Øverste myndighet Generalforsamlingen i selskapet 

Styre  
Styreleder 
 

3 medlemmer, 3 menn  
Rune Berntsen  
 

Daglig leder  

Eierstrategi Kystveien Utvikling AS3  
Kommunens mål med eierskapet 
Selskapet skal være aksjonærenes virkemiddel for gjennom omregulering å utvikle og utnytte 
selskapets eiendommer (Kunnskapshavna 3) på best mulig vis, primært innenfor bolig- og 
næringsformål. Kommunens intensjon med deltagelse i selskapet er at Arendal kommune vil medvirke 
til utvikling av det aktuelle området uten at kommunen derved vil forplikte seg til kapitalutvidelser. 
Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er på 2 000 000 kr., og eierandelen er 33,3 %. Regnskapet for 2018 
viser et underskudd på 707 000 kr.  
Risiko for tap av aksjekapital.  
Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. Avkastning vil kunne oppnås ved utvikling av tomtene til 
selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog for 
selskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Bystyret har bedt om en sak om dette selskapet, og strategien vil bli justert i henhold til denne.  
 

 
3 Arendal kommune er våren 2020 i prosess med mål om å avvikle eierskapet i selskapet. 
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Longum Næringspark AS 
Teknologiveien 9, 4843 Arendal  
www.longumpark.no  
Etablert   31.12.1991  

Org. nr  964 391 734  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  
  

Aksjeselskap  
4 493 750 kr.  
Aksjekapitalen ble nedskrevet i e.o. generalforsamling 
1.11.2019.   

Vedtektsfestet formål Eie, bygge ut, utvikle og selge eiendom i Longum Park, samt hva 
hermed står i forbindelse.   

Største eiere   
Longum Invest AS - 55,2 %  
SIVA – 37,2 %  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 7,6 %.  

Selskapets økonomiske 
situasjon   Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 109 822 kr.  

Eventuelle offentlige tilskudd   

Andre forhold    

Øverste myndighet  Generalforsamling  

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

Styret består av 4 medlemmer, ingen kvinner  
Arve Andersson, styreleder   

Daglig leder  Hans Jacob Bjerkholt  

Eierstrategi Longum Næringspark AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Samfunnsmessig motivert gjennom bidrag til næringsutvikling. 

Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital 1 364 000 kr. og eierandel er 7,6%. Resultat 2018: overskudd på 
109 822 kr.  Liten risiko på grunn av selskapets soliditet. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Ikke forventet utbytte 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Formålet med eierskap er endret. Fortsatt eierskap anbefales ikke.4  
  

 
4 Kommunen solgte sin aksjepost i selskapet i februar 2020. 
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Myra Biovarme AS 
Østenbuveien 98    
Etablert   18.8.2011  

Org. Nr.  997 356 969  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  
  

Aksjeselskap  
2 000 000 kr. 

Vedtektsfestet formål  
Energi/varmeleveranser, basert på bioenergi/annen fornybar 
energi, til offentlige og private bygg og andre produkter/tjenester 
som naturlig hører sammen med dette.   

Største eiere   
Arendal kommune - 51 %   
AT Biovarme AS - 34 %   
Skogsvarme AS - 15 %   

Kommunens eierandel  Kommunen eier 51 %  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 411 180 kr. etter 
skatt.  

Eventuelle offentlige tilskudd  Ikke mottatt tilskudd i 2018  

Andre forhold    

Øverste myndighet  Generalforsamling  

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

4 medlemmer, 3 menn og 1 kvinne  
Per Johnsen   

Daglig leder  Karina Furevik  

Eierstrategi Myra Biovarme AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens mål med eierskapet er å bidra til klima- og miljøvennlig energiløsning for Myra-området. 

Kapital og risiko 
Organisasjonsformen gir i mindre grad politisk innflytelse. Kommunen er imidlertid største aksjeeier 
med en eierandel på 51%. Kommunens innskutte aksjekapital er 2 555 100 kr. og det foreligger 
følgelig en middels stor finansiell risiko.  

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. 
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P-Hus Vest AS  
Postboks 388, 4803 Arendal  

Etablert   09.05.1997 / 16.06.1997  

Org. nr  979338333  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap  
25 200 200 kr.  

Vedtektsfestet formål  Selskapet skal oppføre og drifte parkeringshus under 
Høyveien i Arendal.  

Største eiere   
Sanden AS - 42,98 %   
Sentrum Parkering Arendal AS – 33,88 %   

Kommunens eierandel   Kommunen eier 20,7 %.   

Selskapets økonomiske situasjon   Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 4 513 110 kr.  

Eventuelle tilskudd   Selskapet har driftsavtale med kommunen. Det ytes ikke 
fast, særskilt tilskudd   

Andre forhold     

Øverste myndighet   Generalforsamling   

Styre   
Styreleder   

Styret består av 6 medlemmer, 1 kvinne  
Einar Halvorsen  

Daglig leder   Anne Syrdalen   

Eierstrategi P-hus Vest AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunenes mål med eierskapet er strategisk og samfunnsmessig motivert i det man sikrer 
tilgjengelighet for sentrumsområdene utenfor gateplan. 
Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er på 5 000 000 kr. og kommunen har en eierandel på 20,7%. Det 
foreligger følgelig en potensiell liten finansiell risiko. Organisasjonsform gir i mindre grad politisk 
innflytelse. 
Utbytte og avkastning på kapital  
Kommunen mottok i 2019 utbytte med 500 000 kr. for 2018. Kommunen forventer tilsvarende utbytte i 
tiden fremover.  
Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet. 
Kommunen har en plass i styret. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. Dagens eierandel er på 20,7 %. Kommunen ønsker primært å eie minst 
33.4 % av aksjene for å ha negativ kontroll og redusere risiko. 
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Pollen P-Hus AS 
Postboks 41, 4801 Arendal  

Etablert   15.08.2011  

Org. nr  997 516 494  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap  
30 000 000 kr. 

Vedtektsfestet formål 
Selskapet skal utvikle, bygge, eie og drive parkeringshus i Pollen i 
Arendal, samt hva dermed står i forbindelse, herunder deltakelse i 
lignende virksomheter.  

Største eiere   Arendal kommune – 33,67 %, Veidekke Entreprenør – 16,67 %, 
Einar Johnsen Eiendomsselskap AS - 16 %.  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 33,67 %  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et underskudd på 445.000 kr. etter 
ordinære avskrivninger på 1.848.000 kr. Egenkapitalen er 26 575 
000 kr. Selskapet har reforhandlet og sikret alle langsiktige lån i 
2019.  

Eventuelle offentlige tilskudd  Eierne har i tillegg til aksjekapitalen lånt inn samlet 4,0 mill. Kr. til 
selskapet etter aksjonærenes eierandel i selskapet.  

Andre forhold    

Øverste myndighet  Generalforsamling  

Antall styremedlemmer  
Styreleder  

7 medlemmer, 1 kvinne og 6 menn  
Peder Syrdalen   

Daglig leder  Jens Lassen Ugland  

Eierstrategi Pollen P-hus AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunenes mål med eierskapet er strategisk og samfunnsøkonomisk motivert i det man sikrer 
parkeringsplasser for sentrumsområdene utenfor gateplan. 

Kapital og risiko  
Kommunens bokførte innskutte aksjekapital er på 10 100 000 kr. og kommunen har en eierandel på 
33,6%. Det foreligger en potensiell liten finansiell risiko. Organisasjonsform gir i mindre grad politisk 
innflytelse 

Utbytte og avkastning på kapital 
Arendal kommune forventer utbytte på investert kapital, men har så langt ikke mottatt utbytte fra 
selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Kommunen har med en eierandel på 
33,67% negativt flertall i generalforsamling. 
Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog for selskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. Kommunen bør ta sikte på å opprettholde en eierandel som sikrer 
negativt flertall. 
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ProFlex AS 
Postboks 44, 4854 Nedenes 
www.proflex-as.no  
Etablert   23.11.1989  

Org. nr  955 376 269  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap Innskudd kapital    513.000 kr. 
Opptjent kapital   15.015.119 kr. 

Vedtektsfestet formål  

Selskapets vedtektsfestede formål er produksjon av varer og 
tjenester for det ordinære marked, samt å skape arbeidsplasser 
for personer med nedsatt arbeidsevne i Arendal, Froland og Åmli, 
som ikke uten videre kan formidles til ordinært arbeid eller 
nyttiggjøre seg NAV sitt øvrige tilbud. Selskapet skal drive etter de 
mål og retningslinjer NAV utarbeider for silke tiltak. Overskudd 
forblir i selskapet for å bidra til økt kvalitet i tjenestetilbudene. 
Selskapet skal også søke å etablere nye arbeidsplasser for 
personer med nedsatt arbeidsevne i de samarbeidende 
kommuner.  

Største eiere   
Arendal kommune    82,8%  
Froland kommune      7,8%  
Åmli kommune           3,9%  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 82,8%  

Selskapets økonomiske 
situasjon   Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 2 092 851 kr.  

Eventuelle offentlige tilskudd  Tilskudd til kommunal medfinansiering til VTA i 2018 utgjorde 
2.103.729 kr. 

Andre forhold    

Øverste myndighet  Generalforsamling  

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

5 medlemmer, 3 kvinner  
Morten Kraft   

Daglig leder  Thorbjørn Claussen  

Eierstrategi Proflex AS 5 
Kommunens mål med eierskapet 
Å skape arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne i Arendal, Froland og Åmli, som ikke 
uten videre kan formidles til ordinært arbeid eller nyttiggjøre seg NAV sitt øvrige tilbud.  
I dag er det staten som fastsetter antall VTA- plasser og overfører bevilgninger over statsbudsjettet til 
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som kjøper VTA-plasser, administrerer og avgjør hvem som får 
plass i ordningen. Ordningen vurderes overført til kommunene i ny forskrift som er på høring. Dersom 
kommunen overtar ansvaret for kjøp av VTA plasser fra staten kan det være aktuelt å vurdere 
organisasjonsformen. 
Kapital og risiko (matrise) 
Kommunens innskutte aksjekapital er 425 000 kr. av 513 000 kr. og kommunen har stor innflytelse 
pga. eierandelen i selskapet. 

 
5Selskapet er i februar 2020 i en omstruktureringsprosess hvor eierskap etter planen skal plasseres i 
et morselskap som skal eie både Proflex AS og Durapart AS. Selskapene skal bytte navn, og deler av 
virksomheten i Durapart AS flyttes til Proflex AS.  Omstruktureringen skal etter planen være fullført i 
løpet av juni 2020 
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Liten risiko med bakgrunn i lav innskutt egenkapital og stor grad av faktisk innflytelse pga stor 
eierandel. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det er ikke mulig å ta utbytte fra selskapet 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. I tillegg vil styreleder og daglig leder bli invitert til 
årlig dialogmøte med formannskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales.  
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Rehabiliteringssenteret AiR AS 
Haddlandsvegen 20 
www.rehabilitering.no 
Etablert  08.03.1989 

Org. nr 934 452 011 

Selskapsform 
Aksjekapital totalt selskap 

Aksjeselskap 
981 000 kr. 

Vedtektsfestet formål 

Selskapet skal drifte et rehabiliteringssenter i spesialhelsetjenesten 
der økt arbeidsdeltakelse er det overordnede målet. Senteret sin 
kjernevirksomhet er å bidra til at personer som er utenfor ellers tår 
i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av helseproblemer får 
bedre funksjon og økt bevisstgjøring av sine ressurser og 
muligheter på en slik måte som styrer arbeidsevnen. […] 

Største eiere  
Vinje kommune 16,1% 
Norsk Hydro ASA 15,3% 
Eigne aksjar 8,8%  

Kommunens eierandel Kommunen eier 0,05 %. 

Selskapets økonomiske 
situasjon  Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 7 782 498 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd  

Andre forhold  

Øverste myndighet Generalforsamling 

Antall styremedlemmer 
Styreleder 

8 medlemmer, 3 menn og 5 kvinner 
Jan Otto Risebrobakken 

Eierstrategi Rehabiliteringssenteret AIR AS 
Kommunens mål med selskapet 
Kommunens eierskap var ved etableringen motivert ut fra samfunnsansvar. Kommunen kjøpte 
støtteaksjer. Aksjene gir ikke rett til utbytte eller overskudd og eierskap gir ingen særfordeler. 

Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er 10 000 kr. 
Organisasjonsform gir liten faktisk politisk innflytelse. Kommunens eierandel og bokførte aksjekapital 
er imidlertid lav. Risikoen ved eierskapet vurderes følgelig lav. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 

Styringsdialog 
Med utgangspunkt i risikovurdering så anses det ikke som nødvending å legge frem årsberetning for 
formannskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales ikke. 
  

http://www.rehabilitering.no/
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Sørlandets Europakontor AS 
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand  
www.south-norway.no  
Etablert   22.10.2008  

Org. nr  993568961  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap  
200.000 kr. 

Vedtektsfestet formål  

Utvikling av samfunns- og næringslivet på Sørlandet, være et 
kunnskapssenter for EU/EØS-saker, herunder bidra til å øke 
deltakelsen i og nytten av Europeisk nettverk, programmer og 
aktiviteter for eierne og virksomheter i regionen. 

Største eiere   Agder Fylkeskommune (72,2%), Kristiansand kommune (18,9%), 
Arendal kommune (8,9%)  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 8,9%.  

Selskapets økonomiske 
situasjon   Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 71255 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd  Tilskudd fra Arendal kommune utgjør 345 770 kr. i 2018.  

Andre forhold    

Øverste myndighet  Generalforsamlingen  

Antall styremedlemmer  
Styreleder  

5 medlemmer, 3 menn og 2 kvinner  
Finn Aasmund Hobbesland   

Daglig leder  Stig Marthinsen  

Eierstrategi Sørlandets Europakontor AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens mål med eierskapet er regionalpolitisk om samfunnsmessig motivert.  

Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital 18 340 kr. og kommunen har en eierandel på 8,9%. Kommunen har 
liten økonomisk risiko gjennom eierskapet, og selskapets virksomhet er ikke knyttet til kommunale 
tjenester. Kommunens risiko ved eierskapet anses følgelig lav. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. 
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Sørnorsk filmsenter AS 
Kongensgate 6, 4610 Kristiansand 
www.sornorskfilm.no 
Etablert   18.8.2008 - Bystyresak 253/07   

Org. nr  993 011 207   

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap   
115 000 kr.  
Siste godkjente regnskap 2018  

Vedtektsfestet formål  

 Selskapet skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til 
en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonen på Sørlandet ved 
å: - Forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle 
produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og 
dataspill.  - Forvalte midler til utvikling av filmfaglige tilbud til barn og 
unge. - Forvalte midler til kompetanseutviklede tiltak, også for barn og 
unge. […] Samt alt som naturlig står i forbindelse med dette, herunder 
investeringer og deltakelse i andre selskap.  

Største eiere 

Kristiansand kommune 34,78 %  
Vest-Agder fylkeskommuner 26,09%  
Aust-Agder fylkeskommune 13,39%  
Telemark fylkeskommuner 13,04%  
Nb! disse ændres i beg. af 2020 som følge 
af fylkessammenslåing, som også inkluderer Vestfold  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 8,7%.  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et overskudd.  
Det betales ikke skatt.  

Eventuelle offentlige tilskudd  Tilskudd fra NFI utgjør 4 702 000 kr. i 2018  

Andre forhold    

Øverste myndighet  Generalforsamlingen  

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

7 medlemmer, 3 menn og 4 kvinner  
Petter Benestad  

Daglig leder  Kirsten Bonnén Rask  

Eierstrategi Sørnorsk Filmsenter AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunes eierskap er motivert ut fra samfunnsansvar. Kommunenes mål med eierskapet er å bidra 
til økt film og tv-produksjon på Sørlandet og bidra til å styrke film- og produksjonsmiljøene i landsdelen 
og profilere landsdelen i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Et ytterligere mål ved 
etableringen var en tro på at fondet vil være med å løfte frem unge talenter og etterkomme en økende 
nysgjerrighet på teknologi, lyd og bilde blant barn. 
Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er 10 000 kr. Organisasjonsform gir i mindre grad faktisk politisk 
innflytelse. Kommunen har imidlertid liten økonomisk risiko gjennom eierskapet, og selskapets 
virksomhet er heller ikke knyttet til kritiske tjenester. Kommunens risiko ved eierskapet anses følgelig lav.  
Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 
Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig 
styringsdialog. 
Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. 
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Tyholmen P-Hus AS 
Timberstrand 30, 4818 Færvik 

Etablert  12.09.2018 

Org. nr 921 379 145 

Selskapsform 
Aksjekapital totalt selskap 
 

Aksjeselskap 
23 200 000 kr.  

Informasjon om selskapet 
Selskapets formål skal være å utvikle, bygge, eie og drive 
parkeringshus på Tyholmen i Arendal, samt hva dermed står i 
forbindelse, herunder deltagelse i lignende virksomheter. 

Største eiere  Arendal kommune – 33,62 %, ALTI Arendal AS – 15,09 %, 
Sparebanken Sør - 11,21%. 

Kommunens eierandel Kommunen eier 33,62 % 

Selskapets økonomiske 
situasjon  

Regnskapet for 2018 viser et underskudd på 41.000 kr. Selskapet 
oppfører parkeringshus under Tyholmen som skal åpne i juni 2020. 

Eventuelle offentlige tilskudd  

Andre forhold  

Øverste myndighet Generalforsamling 

Antall styremedlemmer 
Styreleder 

7 medlemmer, 1 kvinne og 6 menn 
Peder Syrdalen 

Daglig leder Helge Wiese-Hansen 

Eierstrategi Tyholmen P-hus AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunenes mål med eierskapet er strategisk og samfunnsmessig motivert i det man sikrer 
tilgjengelighet for sentrumsområdene med parkering utenfor gateplan 

Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er 7 800 000 kr. og kommunen har en eierandel på 33,6 %, det 
foreligger følgelig en potensiell moderat finansiell risiko. Organisasjonsform gir i mindre grad politisk 
innflytelse. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Anlegget er under bygging. Kommunen forventer utbytte i fremtiden. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet. Kommunen har en plass i styret. 
Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. 
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USUS AS 
Vestre Strandgate 26. 
www.usus.no  
Etablert   19.3.2009  

Org. nr  993 995 282  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Aksjeselskap 4.680.000 kr.  

Vedtektsfestet formål 

Områdemarkedsføring, profilering og merkevarebygging via 
tilrettelegging for salg og markedsføring for reiselivet på 
Sørlandet.  Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe 
aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes 
til å fremme selskapets formål. Selskapet kan eie aksjer/andeler i 
andre selskap.  

Største eiere   Agder Fylkeskommune med 53,42 %.   

Kommunens eierandel  Kommunen eier 3,63 %  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 387.507 kr. 
  

Eventuelle offentlige tilskudd  Arendal kommune yter tilskudd til selskapet ihht avtale.  

Andre forhold    

Øverste myndighet  Generalforsamling  

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

7, 4 kvinner og 3 menn   
Per Arnstein Aamot   

Daglig leder  Synnøve Elisabeth Aabrekk  

Eierstrategi USUS AS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens mål med eierskapet var motivert ut fra samfunnsansvar for å promotere regionen (passivt 
eierskap). 

Kapital og risiko 
Kommunens bokførte aksjekapital er på 170 000 kr., og eierandelen er 3,63 %. Regnskapet for 
2018 viser et overskudd på 387.507 kr. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog for 
selskapet. 

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt eierskap anbefales. 
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7.3.  Interkommunale selskaper 

Interkommunale selskaper (IKS) Eierandel 

Agder Arbeidsmiljø IKS 50% 

Aust-Agder museum og arkiv IKS  16% 

Aust-Agder Revisjon IKS 36% 

Agder Renovasjon IKS 62% 

Etablerersenteret IKS 57% 

IKT Agder IKS  47% 

Konsesjonskraft IKS 1,02% 

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 6,2% 
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Agder Arbeidsmiljø IKS 
Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal 
www.agderarbeidsmiljo.no 
Etablert   20.06.2002  

Org. nr  984 959 206  

Selskapsform  Interkommunalt selskap (IKS)  

Vedtektsfestet formål 

Selskapet skal yte fullverdige tjenester innenfor helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid i eierorganisasjonene og til andre - gjennom 
veiledning, oppfølging og tilrettelegging sikre at eiernes plikter 
etter lov og avtaler innenfor HMS følges opp og gjennomføres, 
bistå alle ledd og nivåer i eierorganisasjonene i konkrete HMS-
saker, og bistå enhver leder slik at lederens ansvar for HMS innen 
sitt område klargjøres og tilrettelegges. Selskapet kan samarbeide 
med andre i den utstrekning slikt samarbeid faller innenfor 
selskapets formål.  

Største eiere   Arendal kommune og Agder fylkeskommune eier begge 45% av 
aksjene, Froland eier 10 %. 

Kommunens eierandel   

Selskapets økonomiske 
situasjon   Regnskapet for 2018 ble gjort opp i balanse.   

Eventuelle offentlige tilskudd  

Deltakerne skal skyte inn et beløp i selskapet som til sammen 
dekker selskapets forpliktelser og sikrer selskapets drift. 
Innskuddets størrelse og fordeling mellom deltakerne fastsettes 
hvert år etter forslag fra styret. Arendal kommunens tilskudd 
fastsettes av bystyret gjennom kommunens budsjettbehandling.   

Andre forhold  Selskapet kan ikke oppta lån eller stille garanti for andres gjeld.   

Øverste myndighet  Representantskapet, per nå bestående av rådmennene i de tre 
eierkommunene  

Antall styremedlemmer  
Styreleder  

5 medlemmer, 2 menn og 3 kvinner  
Leiv Egil Thorsen   

Daglig leder  Inger-Lise Hognerud  

Eierstrategi Agder Arbeidsmiljø IKS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens mål med eierskapet var økonomisk motivert billigere HMS-tjenester ved å eie selskapet 
selv. Det ble i 2015 gjennomført en benchmarking av selskap, hvor det fremkom at selskapet hadde 
konkurransedyktige priser. 

Kapital og risiko 
Kommunens deltakerandel er på 45 %, tilsvarende 10 251 000 kr. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog for 
selskapet. 

Vurdering av fortsatt deltakelse 
Fortsatt deltakelse anbefales. 
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Aust-Agder museum og arkiv IKS  
Parkveien 16A, 4838 Arendal  
https://aama.no/  
Etablert   Dato for når selskapet er registrert i enhetsregisteret 1.1.2015  

Org. nr.  986 088 695  

Selskapsform  Interkommunalt selskap  

Vedtektsfestet formål 
Aust-Agder Museum og Arkiv IKS skal forvalte, drive og utvikle 
museums- og arkivfeltet i Aust-Agder ved å […] være faglig 
instans for deltakerne i museums- og arkivfaglige spørsmål […]. 

Største eiere   
Agder fylkeskommune: 47%  
Arendal kommune: 16 %  
Grimstad kommune: 10 %  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 16 %  

Selskapets økonomiske 
situasjon   Regnskapet for 2018 viser et overskudd 1 9 000.000 kr.    

Eventuelle offentlige tilskudd  

Selskapet mottok refusjoner og tilskudd fra staten, 
fylkeskommunen og kommunene i Aust-Agder fylkeskommune.  
Staten, driftstilskudd 21.990 kr. 
Refusjon låneutgifter Kuben 9.590 kr.  
Refusjon og tilskudd museumsdriften 17.287 kr.  
Brukerbetaling og tilskudd arkivet 12.309 kr. 

Andre forhold    

Øverste myndighet  Representantskapet  

Antall styremedlemmer  
Styreleder 

8 medlemmer, 4 menn og 4 kvinner  
Per Norstrøm 

Daglig leder  Jan Ledang  

Eierstrategi Aust-Agder Museum og Arkiv IKS  
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens mål med eierskapet var samfunnsmessig motivert, samt påvirket av muligheten til å 
oppnå et sterkt og robust fagmiljø innen museums- og arkivfaglige områder. 

Kapital og risiko 
Kommunens bokførte tilskudd i 2018 var 2 015 525 kr., og deltakerandelen er 16 %.  
Tjenesten er lovpålagt og sentral for kommunen. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog for selskapet. 

Vurdering av fortsatt deltakelse 
Fortsatt deltakelse anbefales. 
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Aust-Agder Revisjon IKS 
Havnegata 2, Postboks 63, 4801 Arendal 
www.ariks.no   
Etablert   18.6.2002  

Org. nr  971 328 452  

Selskapsform  Interkommunalt selskap 

Vedtektsfestet formål 

Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende 
kommuner i henhold til kommunelovens § 78 og tilhørende 
forskrifter om revisjon og kontrollutvalg, kommunale foretak og 
interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeiere i.  

Største eiere   Agder fylkeskommune (29 %) Arendal kommune (26 %) og 
Grimstad kommune (14,5 %)   

Kommunens eierandel  Kommunen eier 26 %  

Selskapets økonomiske 
situasjon  

Regnskapet for 2018 viser et ordinært resultat på  52 276 kr. og et 
regnskapsmessig resultat på  508 530 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd  
Det årlige tilskuddet til selskapet beregnes ut fra en 
ressursfordelingsmodell som er vedtatt av representantskapet. I 
2018 utgjorde tilskuddet til Arendal kommune  3 135 000 kr.  

Andre forhold  
Tilskuddet dekker både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, 
særattestasjoner, kontrollutvalgsarbeid, ordinær rådgivning og 
bistand.   

Øverste myndighet  

Representantskapet  
Alle eierne skal være representert med ett medlem hver 
irepresentant- skapet. Representantene skal ha antall stemmer lik 
sine tilhørende eierandeler. Ordførerne representerer eierne i 
representantskapet.  

Antall styremedlemmer  
Styreleder  

5 medlemmer, 2 menn og 3 kvinner  
Maya Twedt Berli 

Daglig leder  Kristian Fjellheim Bakke  

Eierstrategi Aust-Agder Revisjon IKS 
Kommunens mål med deltakelse 
Sørge for betryggende revisjon av kommunens regnskaper og forvaltning i henhold til kommunelovens 
§78 og tilhørende forskrifter. 

Kapital og risiko 
Kommunen eier 36% i selskapet. Kommunens kostnader for kjøp av tjenesten i 2015 var 3 430 000 kr.  
Resultat 2015: 86 994 kr. Liten økonomisk risiko. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. 

Vurdering av fortsatt deltakelse 
Fortsatt deltakelse anbefales. 
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Agder Renovasjon IKS 
Dalenveien 347, 4849 Arendal 
www.agderrenovasjon.no  
Etablert   Dato for når selskapet er registrert i enhetsregisteret  

Org. nr  997765494  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Interkommunalt selskap  
Siste godkjente regnskap  

Vedtektsfestet formål 

Selskapet skal løse eierkommunenes oppgaver innen 
avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig best 
mulig måte, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. […]. 
Selskapet skal bistå eierkommunene i avfallsspørsmål som hører 
inn under kommunenes ansvarsområde […]. 

Største eiere   Arendal kommune, Grimstad kommune og Froland kommune.   

Kommunens eierandel  Kommunen eier 62 %.  

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 11,8 mill. Dette 
inkluderer 2.000.000 kr. i utbytte fra ARNAS som i sin helhet ble 
utbetalt til eierkommunene, fordelt etter eier%. Utbytte fra ARNAS 
inngår ikke som en del av selvkostregnskapene til husholdning og 
slam, og kan derfor fordeles slik.  

Eventuelle offentlige tilskudd  Ingen  

Andre forhold  

Den kommunale renovasjonsordningen dekkes gjennom gebyrer, 
og Agder Renovasjon IKS fører selvkostregnskap.  
Agder Renovasjon IKS eier andre selskaper som kommunen 
derved blir indirekte eiere av, blant annet ARNAS (bedriftskunder) 
som AR IKS eier 100 %, og Returkraft AS (forbrenningsanlegg i 
Kristiansand) som AR IKS eier 31 %.   

Øverste myndighet  Representantskap  

Antall styremedlemmer  
Styreleder  

Styret består av 7 medlemmer (inkl 1 ansattes representant), 
4 menn og 3 kvinner  
Åge Nystøl   

Daglig leder  Anita Aanonsen Jernquist  

Eierstrategi Agder Renovasjon IKS 
Kommunens mål med eierskapet 
Kommunens mål med eierskapet er motivert av effektivisering av tjenesteproduksjon. Eierskapet er 
også samfunnsøkonomisk motivert. 

Kapital og risiko 
Kommunens deltakerandel er 62%. Selskapet leverer kritiske tjenester. Liten økonomisk dog stor 
omdømmemessig risiko. Kommunen har stilt garanti direkte til datterselskapet Returkraft AS. Risikoen 
av eierskapet vurderes som moderat. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Kommunen mottar årlig utbytte. I 2018 var dette på 310 000 kr. og 2019 var utbyttet 1 240 000 kr. 
Utbytte på samme nivå forventes fremover. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet. 

Vurdering av fortsatt deltakelse 
Fortsatt deltakelse anbefales. 
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Etablerersenteret IKS 
Kystveien 2, 4841 Arendal 
www.grunderweb.no 
Etablert  Etablert i 1992. Organisert som IKS fra 21.11.2002  

Org. Nr 985 551 049 

Selskapsform 
Aksjekapital totalt 
selskap 

Interkommunalt selskap 

Vedtektsfestet formål 
Selskapets formål er å arbeide for å fremme nyetablering i 
deltakerkommunene Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Froland, men 
kan utvides til andre kommuner etter særskilt avtale […]. 

Største eiere  

Arendal kommune - 57%  
Grimstad kommune - 27 %  
Froland kommune - 8%  
Tvedestrand kommune - 8%  

Kommunens eierandel Kommunen eier 57 %. 

Selskapets økonomiske 
situasjon Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 79 831 kr.  

Eventuelle offentlige 
tilskudd 

Ordinært driftstilskudd fra; 
Arendal kommune        570 000 kr. 
Grimstad kommune      270 000 kr. 
Froland kommune          80 000 kr. 
Tvedestrand kommune  80 000 kr.     

Andre forhold  

Øverste myndighet Representantskapet 

Antall styremedlemmer 
Styreleder 

5 medlemmer,3 menn og 2 kvinner 
Kåre Andersen 

Daglig leder Inge Juul-Petersen 

Eierstrategi Etablerersenteret IKS 
Kommunens mål med deltakelsen 
Kommunens deltakelse var ved etableringen motivert ut fra samfunnsansvar med mål om etablering 
av nye virksomheter. 

Kapital og risiko 
Kommunen er majoritetseier med 57%. Det ytes et årlig tilskudd fra eierkommunene. Da kommunen 
ikke har bundet midler opp i selskapet og selskapets virksomhet ikke knytter seg til kritiske tjenester 
eller tjenester av omdømmemessig stor risiko, vurderes risikoen ved eierskapet som lav. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet. 

Vurdering av fortsatt deltakelse 
Kommunens deltakelse anbefales videreført.  Det er en pågående prosess mellom kommunen med 
tanke på å endre til regionråd. 
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IKT Agder IKS 
Fløyveien 12, 4838 ARENDAL 
www.ikt-agder.no 

Etablert Opprinnelig 14.04.2003/ med 2019 eierstruktur 
01.07.2019 

Organisasjonsnummer  985359385 

Selskapsform Interkommunalt selskap 

Vedtektsfestet formål 

Selskapet skal være deltakernes drifts- og 
innkjøpsselskap og faglige instans for eiernes 
informasjons- og kommunikasjonsteknologiske 
løsninger. Selskapet kan, innenfor rammer fastsatt av 
styret, påta seg oppdrag for offentlige og private 
organer/instanser. 

Eiere og eierandel 

Arendal kommune 29% 
Agder fylkeskommune 24 % 
Grimstad kommune 17% 
Vennesla kommune 10% 
Risør kommune 5% 
Tvedestrand kommune 5% 
Froland kommune 4% 
Gjerstad kommune 2% 
Åmli kommune 2% 
Vegårshei kommune 2% 

Selskapets økonomiske situasjon Regnskap 2019 er første årsregnskap etter 
restrukturering 

Øverste myndighet Representantskapet 

Antall styremedlemmer 
Styreleder 

6 medlemmer, 3 menn og 3 kvinner 
Tor Sommerseth 

Daglig leder Rune Johansen 

Eierstrategi IKT Agder IKS 
Kommunens mål med deltakelsen 
Å være kommunens kompetanse på drift og innkjøp av IKT løsninger/utstyr. Være en faglig instans for 
kommunenes IKT- løsninger.  

Kapital og risiko 
Organisasjonsform gir mulighet for stor grad av direkte styring. Omdømmerisiko ift. tjenestene og 
kvalitet.  

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. Selskapet priser tjenestene etter forbruk. 

Styringsdialog 
Rådmannen er representert i representantskapet.  Bystyret får årsrapport til orientering. 

Vurdering av fortsatt deltakelse 
Fortsatt eierskap anbefales. 
  



EIERSKAPSMELDING 2020                                                                           Arendal kommune | 2020  

48 
 

Konsesjonskraft IKS 
Postboks 4, 4747 Valle 
www.konsesjonskraft.no 
Etablert  1984 / 25.08.2003 

Org. nr 971 330 937 

Selskapsform Interkommunalt selskap 

Vedtektsfestet formål 

Selskapet sin overordna målsetting er å være en ledende nasjonal 
forvalter av konsesjonskraftrettigheter. KIKS vokter og forsvarer 
deltakerne sine rettigheter, tar vare på verdien og fører den tilbake 
til deltakerne. 

Største eiere  
Agder Fylkeskommune   57,57 % 
Bykle kommune 10,85 % 

Kommunens eierandel Kommunen eier 1,02 %. 

Selskapets økonomiske 
situasjon  

Regnskapet for 2018 viser et resultat før overførte 
konsesjonskraftinntekter på 113 940 899 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd  

Andre forhold  

Øverste myndighet Representantskap 

Antall styremedlemmer 
Styreleder 

7 medlemmer, 4 menn og 3 kvinner 
Terje Damman 

Daglig leder Glenn Qvam Håkonsen 

Eierstrategi Konsesjonskraft IKS 
Kommunens mål med deltakelse 
Kommunens deltakelse er finansielt motivert. 

Kapital og risiko 
Kommunen har en mindre deltakerandel. Kommunens risiko ved deltakelsen vurderes som lav. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Kommunen mottar årlig overføring (konsesjonskraftsinntekter) fra selskapet på cirka 1.000.000. kr. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Dette anses som tilstrekkelig styringsdialog 
for selskapet. 

Vurdering av fortsatt deltakelse 
Fortsatt deltakelse anbefales. 

  

http://www.konsesjonskraft.no/
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Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 
Ragnvald Blakstadsvei 1, 4838 Arendal 
www.vetaks.no 
Etablert  2005, Arendal kom inn som eier i 1.7.14 

Org. Nr 987993766 

Selskapsform 
Aksjekapital totalt selskap 

IKS 
Siste godkjente regnskap 2018, vedlegg. 

Vedtektsfestet formål 
Utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes 
kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre 
bestillere  

Største eiere  Agder fylkeskommune 13,3%, Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 13,3% og Kristiansand kommune 8,6% 

Kommunens eierandel Arendal kommune eier fra 1.1.1.20: 4,5%. 

Selskapets økonomiske 
situasjon  

Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig merforbruk på ca   
77 000 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd Dette er et IKS som får inntekt som tilskudd fra eiere.  

Andre forhold  

Øverste myndighet Representantskapet 

Antall styremedlemmer 
Styreleder 

3 medlemmer, 2 menn og en kvinne6 
Jørund Arne Ruud 

Daglig leder Line Bosnes Hegna 

Eierstrategi Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 
Kommunens mål med eierskapet 
I henhold til kommuneloven § 23-1 skal kommunen være tilknyttet kontrollutvalg som skal forestå det 
løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Viktig kontrollfunksjon. 

Kapital og risiko 
Kommunen eier 6,2% i selskapet. Eierandelen tilsvarer deltakeransvaret.  Kommunens kostand for 
kjøp av tjenesten er 340 500 kr.  Resultat 2015: 310 456 kr. Liten økonomisk risiko. 

Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes ikke utbytte fra selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. 

Vurdering av fortsatt deltakelse 
Fortsatt deltakelse anbefales pga. samfunnsmessig betydning. Dette er en viktig kontrollfunksjon med 
lav økonomisk risiko. 

  

 
6 Iht ny selskapsavtale 5 medlemmer fra april 2020 
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7.4.  Kommunale foretak 

Kommunale foretak 

Arendal Havnevesen KF  

Arendal Eiendom KF 
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Arendal Eiendom KF 
Rådhusgaten 10, 4836 Arendal 
www.aekf.no  
Etablert   1.7.2010  

Org. nr  895 479 322  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Kommunalt foretak   

Vedtektsfestet formål  

Ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse gjennom å 
sikre og opprettholde verdiene som er nedlagt i bygningsmassen. 
Dette skal skje gjennom forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunal eiendom […] 

Største eiere   Arendal kommune   

Kommunens eierandel  Kommunen eier 100 %  

Selskapets økonomiske 
situasjon   Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 2,3 000.000 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd  Tilskudd fra Husbankstøtte og Spillemidler utgjør 7,3 000.000 kr.  

Andre forhold    

Øverste myndighet  Bystyret i Arendal kommune  

Antall styremedlemmer  
Styreleder  

8 medlemmer, 5 menn og 3 kvinner  
Atle Svendal   

Daglig leder  Øystein Sangvik  

Eierstrategi Arendal Eiendom KF 
Kommunens mål med etableringen 
Etablering av Eiendomsforetaket er økonomisk motivert. 
Kapital og risiko 
Foretaket er en del av kommunen da det ikke er et eget rettssubjekt. Foretaket opptrer også som 
privat utbygger i markedet. Det innebærer risiko for kommunens eiendommer og bygningsmasse. 
Utbytte og avkastning på kapital 
Kommunen forventer avkastning på den kapital som er stilt til rådighet for foretaket. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. I tillegg skal daglig leder og styreleder møte i 
formannskapet en gang pr år for å orientere om drift og utvikling. Det er vedtatt nye vedtekter for 
foretaket som innebærer at saker som skal til behandling i styret skal fremlegges for rådmannen i 
forkant, slik at administrasjonen kan komme med evt. kommentarer før saken blir behandlet av styret. 
Dette styrker dialogen mellom foretaket og kommunen for øvrig. 
Bystyret bør ved hvert års behandling av kommunens budsjett/handlingsplan vurdere å legge inn en 
utbytteforventing fra foretaket med bakgrunn i den store verdien som er stilt til foretakets rådighet. 
Vurdering av fortsatt organisering 
Fortsatt organisering som kommunalt foretak anbefales. 
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Arendal Havn KF  
Kristen Staknæsvei 63 – 4810 Eydehavn 
www.arendalhavn.no  
Etablert   2000  

Org. nr  970 541 0912  

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

 Siste godkjente regnskap. 2018. Behandlet og vedtatt i Bystyret.  

Vedtektsfestet formål 

Å ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver 
Arendal kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, samt 
øvrige oppgaver bystyret til enhver tid tillegger til havnevesenet. 
Sørge for en rasjonell og effektiv drift av havnen, føre tilsyn med 
trafikken i havnedistriktet og forvalte havnevesenets eiendommer, 
innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig 
ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. 
Skal ha sin særlig oppmerksomhet henvendt mot havnetilknyttet 
virksomhet som kan utvikle og styrke kommunens 
havnevirksomhet.  

Største eiere   Heleid av Arendal kommune  

Kommunens eierandel  Kommunen eier 100 %.  

Selskapets økonomiske 
situasjon   Regnskapet for 2018 viser et overskudd/ på 4,9 000.000 kr. 

Eventuelle offentlige tilskudd  Ingen  

Andre forhold    

Øverste myndighet  Bystyret  

Antall styremedlemmer  
Styreleder  

6 medlemmer, 4 menn og 2 kvinner  
Svein Harald Monsen 

Daglig leder  Rune Hvass  

Eierstrategi Arendal Havn KF 
Kommunens mål med eierskapet 
Etablering av havneforetaket er økonomisk motivert samt motivert av effektivisering av 
tjenesteproduksjon. 
Kapital og risiko 
Foretaket er en del av kommunen da det ikke er et eget rettssubjekt. Foretaket utøver viktige 
kommunale funksjoner og tjenester av omdømmemessig betydning. Kommunen tar opp lån på vegne 
av foretaket og foretakets drift er kapitalkritisk.  
Risikoen vurderes som moderat. 
Utbytte og avkastning på kapital 
Det forventes avkastning på kapital stilt til rådighet for selskapet. 

Styringsdialog 
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. I tillegg skal daglig ledere og styreledere 
møte i formannskapet en gang pr halvår for å orientere om drift og utvikling. Det er vedtatt nye 
vedtekter for foretaket som innebærer at saker som skal til behandling i styre skal fremlegges for 
rådmannen i forkant, slik at administrasjonen kan komme med eventuelle kommentarer før saken blir 
behandlet av styret. Dette styrker dialogen med foretaket og kommunen for øvrig. Dette anses som 
tilstrekkelig styringsdialog.  

Vurdering av fortsatt eierskap 
Fortsatt organisering som kommunalt foretak anbefales. 
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7.5    Pensjonskasse 

Pensjonskasse 

Arendal kommunale pensjonskasse 

 

Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) 
PB 10, 4801 Arendal 
www.akpensjon.no   
Etablert   1.7.1916   

Org. Nr.  940 380 014   

Selskapsform  
Aksjekapital totalt selskap  

Pensjonskasse   
Siste godkjente regnskap  

Informasjon om selskapet  

Formål om å forvalte pensjonsordning for kommunens ansatte, 
tidligere ansatte og pensjonister, samt tilknyttet virksomhet, som 
beskrevet i avtaleverket inngått mellom pensjonskassen og 
kommunen, samt tariffavtale.  

Største eiere   Selvstendig juridisk enhet med pensjonskassens styre som høyest 
besluttende organ.  

Kommunens eierandel    

Selskapets økonomiske 
situasjon   

Regnskapet for 2018 viser et resultat på 75.000.000 kr. Ved 
utgangen av 2018 var forvaltningskapitalen var 3.470.000.000 kr.  
egenkapitalen 367.000.000 kr. solvenskapitaldekning 149% og 
dekningsgrad på 100%.   

Eventuelle offentlige tilskudd    

Andre forhold    

Øverste myndighet  Pensjonskassens styre er høyest besluttende organ. AKP er 
under tilsyn av Finanstilsynet.   

Antall styremedlemmer  
Styreleder   

Styret består av 6 medlemmer, herav 3 menn og 3 kvinner  
Morten Kraft   

Daglig leder  Kjetil Korneliussen  
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8. Andre samarbeid som kommunen deltar i 
Nedenfor gis en oversikt over ulike samarbeid kommunen har med de øvrige Østre-Agder kommunene. 
Enkelte av samarbeidene er organisert etter samarbeidsformer som er regulert i kommuneloven. Andre 
samarbeid er kun regulert gjennom konkrete samarbeidsavtaler. 
Det er gitt en oversikt over hvilke kommuner som deltar i de ulike samarbeidene. Der det står alle 8, 
betyr det at alle kommunene i Østre-Agder samarbeidet deltar. 

8.1    Samarbeid organisert som vertskommunesamarbeid (Kommunelovens §28)  

Arendal legevakt Alle åtte samt Nissedal kommune og Fyresdal 
kommune   

Østre Agder brannvesen 

Arendal, Froland, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, 
Vegårshei, Risør. I tillegg har 
dykkerberedskapen ved Østre Agder 
brannvesen også ansvar for Grimstad 
kommune. Interkommunalt utvalg mot 
akuttforurensning er tillagt ØABV og dette 
samarbeidet omfatter også Grimstad. 

110 Alarmsentral Omfatter alle kommuner på Agder 

Felles veterinærvakt Alle 8 

Østre Agder Krisesenter Alle 8 

Kommunal øyeblikkelig hjelp 

(KØH somatikk og Rus/psykiatri): Arendal, 
Froland, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, 
Vegårshei, Risør. I tillegg er Nissedal kommune 
med i dette samarbeidet. 

 

8.2    Selskaper med begrenset ansvar 
AT Skog BA Alle 8 

Biblioteksentralen AL Alle 8 

 

8.3   Kommunale oppgavefellesskap (tidligere samarbeidsavtaler etter kommunelovens §27) 
AKST Arendal og Grimstad 

Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) Alle åtte, i tillegg til alle øvrige kommunene i 
Agder med unntak av Kristiansand 

Drifts assistansen i Aust-Agder Alle 8 

Opplæringskontoret for Midt-og Øst regionen Alle 8 

Friluftsrådet sør Alle 8 
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8.4    Andre samarbeid 
Landbruk, areal og naturforvaltning Arendal, Froland 

Turistsamarbeid Arendal, Tvedestrand, Åmli 

Felles jussnettverk Arendal. Froland, Grimstad og Risør 

Felles samhandlingskoordinator Alle åtte 

Felles veilysmedarbeider Alle 8 

Felles personvernombud Alle 8 

Felles E-helsekoordinator Alle 8 

Felles nærings- og samfunnsutviklings-
medarbeider Alle 8 

Felles utviklingsveileder med ansvar for 
fellestiltak i oppvekstsektoren spesielt rettet mot 
skole og barnehage 

Alle 8 

Kjøp av barnevernsvakt-tjenester Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli 

Andre strategiske områder som kommunen jobber for å etablere samarbeid om med andre 
kommuner/andre aktører: 

− 5 overordnede veiprosjekter å samarbeide om 
− Felles krematorium 
− Utvikling Gullknapp med dronesenter og flyskole 
− Raet nasjonalpark og turområder 
− UiA og Campus 
− Sykehuset 
− Jernbane og kobling til Vestfold-banen 
− Regionale idrettsanlegg – hopp, svømming, friidrett, skøyter, skiskyting, håndball, turn 
− Næringsområder 
− Festivaler 
− Kyststien 
− Fisk og havforvaltning, blå vekst 
− FOU-satsing helse 
− Digitalisering og IKT Agder 
− Etter- og videreutdanning av lærere – nasjonalt initierte tiltak 
− Levekår – heltid, lærlinger, voksenopplæring 
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