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1.  Innledning  
 

I henhold til kommunelovens § 26-1 Eierskapsmelding skal kommuner og fylkeskommuner minst én 

gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget selv. Eierskapsmeldingen skal inneholde:  

a) kommunens prinsipper for eierstyring  

b) en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har 

eierinteresser eller tilsvarende interesser i.  

c) kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene 

nevnt i bokstav b)  

 

1.1  Bakgrunn 
Tvedestrand kommune har eierandeler i ulike selskaper. I tillegg utfører en rekke selskaper og 

samarbeid viktige oppgaver for kommunen.  

Eierskapsmeldingen skal bidra til å sikre at kommunestyret 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.  Detaljer om eierskapsprinsipper, styring og oppfølging fremgår av kapittel 3, 

og eierskapsstrategi for hvert selskap finnes i kapittel 4 i dette dokumentet.  

Eierskapsmeldingen skal også bidra til å gjøre Tvedestrand kommune bevisst på sitt ansvar som eier, 

og sette kommunen i stand til å utøve godt eierskap gjennom debatt og drøftinger.  

KS oppsummerer 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.»  

Tvedestrand kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeid. Dette er samarbeid som er 

nødvendig for å levere gode tjenester, og for å kunne jobbe helhetlig regionalt med nærings- og 

samfunnsutvikling. De viktigste interkommunale samarbeidene listes opp i avsnitt 3.5 i dette 

dokumentet. 

 

1.2  Endringer fra forrige melding  
Tvedestrand kommunestyre tok i 2017 Eierskapsmelding 2017 til etterretning. En eierskapsmelding 

bør ihht de siste retningslinjene også gi retningslinjer og prinsipper for kommunens eierstyring. Dette 

var ikke en del av meldingen i 2017, men innlemmes i denne utgaven. 

Siden forrige melding er det gjennomført endringer i følgende heleide og deleide selskap:  

 Tvedestrand kommunehus AS Oppløst i 2019  

 Lyngmyrhallen AS  Oppløst i 2018  

 Etablerersenteret IKS  Oppløst i 2021  
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Ved denne eierskapsmeldingen er målet å svare på tidligere innspill om manglende eierstrategi, og ta 

frem forslag til hvordan Tvedestrand kommune bedre kan formalisere sin eierstyring, samt bygge inn 

strategiske signaler på eierstyringen av de ulike selskapene.  

2. KS anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll  
 

KS ga i 2020 ut et revidert hefte «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll», som ble 

oppdatert i henhold til endringer i kommuneloven av 2018. Med disse anbefalingene ønsker KS å 

bidra til kunnskap om viktige hensyn og hva som bør på plass for å få til en god eierstyring av 

selskaper og foretak, men også gi kunnskap til styremedlemmene i foretak og selskaper om god 

selskapsledelse og praktisering av roller og oppfølging når styringsformen endres. 

 

2.1  Eierstyring og selskapsledelse  
Kommuner og fylkeskommuner har stor frihet til å velge hvordan tjenestene og virksomheten skal 

organiseres.  Når kommunestyret velger å organisere en del av kommunens virksomhet i 

aksjeselskaper eller interkommunale selskaper, endres imidlertid betingelsene for folkevalgt styring 

og kontroll. Slik selskapsorganisering innebærer at virksomheten er skilt ut fra kommunen som 

organisasjon og er et eget rettssubjekt.  

Kommunens styringsrolle endres da fra å styre gjennom linjeorganisasjonen til å styre gjennom å 

være eier av selskapet.  Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder. Kommunestyret 

eller fylkestinget utøver eierstyring gjennom representantskapet eller generalforsamlingen som er 

selskapets eierorgan.  

Et viktig prinsipp ved selskapsorganisering er at selskapets ledende organer skal ha betydelig grad av 

frihet til å drive virksomheten. Lovfestede bestemmelser og vanlige normer for god selskapsstyring 

setter grenser for hvor mye kommunen eller fylkeskommunen som eier disse selskapene kan og bør 

involvere seg i selskapenes virksomhet.  

Oppgaven til selskapets styre og administrasjon er å planlegge, forvalte og drive virksomheten 

innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren/eierne. Den ytre rammen består av 

eierstrategien, eierskapsmeldingen og selskapsavtalen eller vedtektene for selskapet. 

 

2.2  Ulike organisasjonsmodeller 
Kommunene står som nevnt i prinsippet fritt til selv å velge selskapsform, når det er aktuelt å 

organisere tjenesteleveranser eller andre satsinger.  Før det avgjøres hvilken selskapsform som er 

den mest formålstjenlige, må det gjøres en rekke avveininger, blant annet sett i forhold til de motiver 

kommunen har lagt til grunn for selskapsdannelsen. 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. 
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Det er flere hensyn som må vurderes når kommunestyret skal ta stilling til om det skal opprettes nye 

selskaper/samarbeid, eventuelt om kommunen skal gå inn i et allerede eksisterende 

selskap/samarbeid.  Figuren under viser alternative organiseringer og deres grad av selvstendighet.   

 

2.3  KS anbefalinger til god eierstyring  
I heftet «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» fra 2020 gis anbefalingene for godt 

eierskap, god selskapsledelse og god kontroll av kommunale og fylkeskommunale selskaper og 

foretak. Anbefalingene begrenser seg til interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper (AS) og 

foretak etter kommunelovens kapittel 9 (KF/FKF). 

De 21 anbefalingene er:  

1. Velge selskapsform ut fra formål og behov 

2. Skille mellom skjermet virksomhet og virksomhet i konkurranse med private 

3. Sørge for god kunnskap til folkevalgte om eierskap 

4. Utarbeide en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for kommunestyret eller 

fylkestinget 

5. Revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig 

6. Holde jevnlige eiermøter 

7. Som hovedregel bør sentrale folkevalgte oppnevnes som representanter i eierorganet 

8. Sørge for bestemmelser om innkallingsfrist til generalforsamlinger og 

representantskapsmøter 

9. Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret 

10. Vedtektsfeste bruk av valgkomité ved styreutnevnelser 

11. Sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrene 

12. Lage rutiner for å sikre nødvendig kompetanse i selskapsstyrene 

13. Som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i datterselskaper 

14. Oppnevne numeriske vararepresentanter 

15. Etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet 

16. Foreta en prinsipiell avklaring av godtgjøring for styreverv 

17. Registrere styreverv i KS styrevervregister 

18. Sørge for at selskapene melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon 
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19. Sørge for at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for 

selskapsdriften 

20. Avklare forholdet mellom kommunedirektøren og daglig leder av foretaket ved opprettelse 

av kommunale eller fylkeskommunale foretak 

21. Sørge for at kontrollutvalget sikres gode nok rammebetingelser til å utøve sin funksjon på en 

god måte 

Lenke til  anbefalingene og bakgrunnen for hver av disse, samt hele rapporten ligger her :  

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 

 

3.   Tvedestrand kommune sine prinsipper for eierstyring  
 

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 mål med selskapet og kommunens eierskapsprinsipper. Hvor stort 

gjennomslag kommunen får avhenger både av hvor stor eierandel kommunen har, og muligheter for 

å få tilslutning fra øvrige eiere.  

De overordnede retningslinjer og strategi for eierskapsstyring generelt fremgår av eierskaps-

prinsippene i dette dokumentet. Eierskapsprinsippene bygger på de 21 anbefalingene til KS, som 

tilpasses der de er relevante. 

Ellers henvises til kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. Kommuneplanen er det strategiske 

dokumentet som skal være virkemiddelet for kommunens utvikling og et bidrag til å realisere 

kommunens politiske målsettinger og tiltak. 

Følgende eierskapsprinsipper og lokal organisering legges til grunn for Tvedestrand kommunes 

eierskap:  

1. Kommunestyret skal én gang i valgperioden, fortrinnsvis tidlig i perioden, behandle 
kommunens eierskapsmelding med kommunens prinsipper for eierstyring.  

2. I de tilfeller det skal gjøres endringer i vedtekter eller eierstrukturen til de enkelte 
selskapene, skal det fremmes egen politisk sak om dette.  

3. Formannskapet har det overordnede ansvaret for eierstyringen på vegne av kommunen, og 
skal som hovedregel bli forelagt selskapenes årsberetninger og regnskap til orientering. 

4. Ordførerens fullmakt til å representere Tvedestrand kommune i generalforsamlinger der 
kommunen har eierinteresser, er fastsatt i det politiske reglementet, kapittel 10.  

5. I de tilfelle ordfører ikke kan stille på generalforsamlinger, stiller varaordfører eller andre 

som ordfører utnevner med fullmakt.  

6. I selskap der Tvedestrand kommune er eneeier utgjør formannskapet generalforsamlingen.  

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/AnbefalingerEierskap2020.PDF
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7. Ved styresammensetning skal det først og fremst legges vekt på det enkelte selskapets 

kompetansebehov og at kravene til kjønnsbalanse og mangfold oppfylles.   

8. Selskap der Tvedestrand kommune har en eierandel på mer enn 20% skal presenteres for 
formannskap eller kommunestyre, minst en gang i hver kommunestyreperiode.  

  

Eierskapsprinsippene og aktiv utøving av prinsippene i dette avsnittet, samt planlegging av møter o g 

presentasjoner av selskapene følges opp av administrasjonen, i dialog med ordfører.  

 

3.1  Heleide selskaper – Tvedestrand Vekst AS  
 

Tvedestrand Vekst AS er det eneste aksjeselskap heleid av Tvedestrand kommune. Selskapets formål 

er å alene eller i samarbeid med andre å erverve arealer, utvikle boligtomter, næringsarealer, 

industribygg og foreta annen tilrettelegging som fremmer næringsutvikling og bosetting i 

Tvedestrand Kommune. Selskapet skal levere tjenester og kapital til nye og eksisterende lokale, 

private og kommunale virksomheter, slik at de kan oppnå forretningsmessig suksess og får bedret 

sine muligheter til å opprettholde/skape arbeidsplasser. 

 

Eierskapskontroll i 2021 

Rapport fra kontrollutvalget sin eierskapskontroll  av Tvedestrand Vekst AS ble lagt frem i 

kontrollutvalgets møte 25.11.21 og til Tvedestrand kommunestyremøte  22.03.22 hvor det ble 

vedtatt: Tvedestrand kommunestyre tar rapport fra eierskapskontroll av Tvedestrand Vekst AS til 

orientering. 

Eierskapsmeldingen konkluderte med at selskapets drift er i tråd med selskapets vedtekter og de 

føringer som er blitt gitt fra kommunen, men at disse føringene er av generell art. 

Eierstyring  

A. I selskap der Tvedestrand kommune er eneeier utgjør formannskapet generalforsamlingen.  

- I generalforsamlingen vedtas årsregnskap, valg av styre og ev endring av vedtekter,  

i henhold til aksjeloven.  

- Er det saker der eneeierens representanter er uenige, skal det gjøres en behandling og 

avstemming i saken i forkant. Vedtaket er da eierens innstilling til selskapet.  

- Innkallingsfrist og utsendelse av saksliste bør være minst 2 uker.  

 

Formannskapets ansvar er forankret i formannskapets ansvarsområde for næringssaker i 

politisk reglement kapittel 11.  

 

B. Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder utgjør selskapets valgkomite.  

 

C. Det kalles inn til årlige eiermøter for å rapportere status på prosjekter og rullere strategien 

for kommende år.  

- Tidspunkt:  i løpet av høsten  

- Deltagere:  Formannskapet og styret i selskapet  

- Tema:   Status på løpende prosjekter i selskapet 
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Styrets forslag til strategi i selskapet, og eiernes innspill på de 

Innspill fra eier på utfordringer og muligheter innen nærings-, steds-  

og boligutvikling hvor Tvedestrand Vekst kan bidra fremover 

- Protokoll fra møtet legges frem til kommunestyret for orientering.  

Se ellers avsnitt 4.1 for ytterligere eierstrategi for Tvedestrand Vekst AS som er det eneste heleide 

selskapet i Tvedestrand kommunes portefølje.  

 

3.2  Selskaper med flere eiere  
Selskaper hvor Tvedestrand kommune deltar sammen med andre kommuner og private eiere er:   

 Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS 

 Lisand AS 

 Jobbklar Norge AS 

 Jordøya Tomteutvikling AS 

 Aust Agder Næringsselskap AS 

 Agder Energi AS 

 USUS AS (Visit Sørlandet) 

 Arendal Lufthavn Gullknapp AS 

Det er ulik bakgrunn til kommunens inntreden i disse selskapene, og hver av disse omtales i neste 

kapittel.  Innledningsvis i dette kapittel, foreslås at de selskapene hvor vi har en eierandel på 20% 

eller mer, får presentere seg for formannskap eller kommunestyre, minst en gang i hver 

kommunestyreperiode. Her gjelder dette de to førstnevnte; RTA Risør Tvedestrand Regionens 

Avfallsselskap RTA AS og Lisand AS. 

De øvrige selskapene presenterer seg etter behov, hvor selskaper som har størst betydning for 

samfunnsutvikling og i kommunens økonomi prioriteres, eksempelvis Agder Energi.  

 

3.3  Interkommunale selskaper  
Tvedestrand kommune deltar i følgende IKS samarbeid:  

 Furøya IKS 

 IKT Agder IKS 

 Aust-Agder Revisjon IKS 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS   

 Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 

Med samme utgangspunkt som for aksjeselskap, foreslås at de selskapene hvor vi har en eierandel på 

20% eller mer, får presentere seg for formannskap eller kommunestyre, minst en gang i hver 

kommunestyreperiode. Her gjelder dette Furøya IKS.    

De øvrige selskapene presenterer seg etter behov, hvor selskaper som er tett integrert i kommunens 

drift og tjenesteproduksjon prioriteres. 
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3.4  Stiftelser  
Tvedestrand kommune har etablert, har interesser eller bidrar inn i følgende stiftelser:  

 Tvedestrand kommunale boligstiftelse 

 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum 

 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

En stiftelse er en type selskapsform som opprettes til et bestemt formål, og reguleres av 

Stiftelsestilsynet og Stiftelsesloven. Stiftelser er selveiende institusjoner, det vil si at de ikke har eiere. 

En stiftelse skal ha et styre og en revisor, samt vedtekter som for eksempel sier noe om stiftelsens 

navn og hva de arbeider for. Styret kan sies å være stiftelses ansikt utad. De har ansvar for at 

formuesverdien til stiftelsen skal brukes for å følge opp stiftelsens formål. 

Stiftelsene presenterer seg for kommunestyre eller formannskap når det etterspørres, eller det er 

aktuelt ihht spesielle situasjoner eller aktuelle saker av betydning for kommunen.   

 

3.5  Andre samarbeid  
I tillegg til det som er nevnt over, er det opprettet mer eller mindre varige samarbeidsløsninger, hvor 

kommunen deltar.  Disse behandles ikke i denne meldingen. Utfyllende informasjon om samarbeid, 

vedtekter finnes på oppgitte lenker.  

Som eksempel på slike samarbeid kan nevnes (listen er ikke uttømmende):  

 Friluftsrådet Sør, Ordfører deltar på årsmøte,  politisk valgt styrerepresentant  

 Offentlig Fellesinnkjøp på Agder, er et innkjøpssamarbeid der fylkeskommune og 

kommunene på Agder deltar  

 Regionalt næringsfond for Østregionen, Link til vedtekter  

 Østre Agder Interkommunalt politisk råd, med samarbeid innen flere felt 

Oversikt over samarbeidsavtaler i Østre Agder.  Østre Agder tok i 2015 frem en oversikt over 

samarbeid øst i agder som ligger her: Link til nettside om samarbeid på tvers. 

 Ulike administrative vertskommunesamarbeid som ikke er nevnt i linken over: 

o Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (Risør vertskapskommune) 

o Barneverntjenesten Øst i Agder (Gjestad vertskapskommune) 

o Klinisk veterinærvakt (Åmli vertskapskommune) 

o Kulturskolen Øst i Agder (Tvedestrand vertskapskommune) 

o Nylig etablert ved NAV Øst I Agder (Tvedestrand vertskapskommune) 

 

  

https://www.friluft-sor.no/friluftsradetsor
https://agderfk.no/vare-tjenester/offentlig-fellesinnkjop-pa-agder-ofa/
https://www.tvedestrand.kommune.no/_f/p1/i1febc43a-f93a-46b5-8aac-4d82e2ac95bf/vedtekter-rno-vedtatt-19062020.pdf
https://www.ostreagder.no/
https://www.ostreagder.no/samarbeidsavtaler/
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2015/12/vedlegg-b-samarbeid-pa-tvers-ostre-agder-2009.pdf
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4.   Tvedestrand kommunes eierinteresser 
 

Denne delen av eierskapsmeldingen inneholder en oversikt over hvilke selskaper, dvs aksjeselskap og 

interkommunale selskap som Tvedestrand kommune eierandeler eller deltar i. Stiftelser hvor vi har 

en sentral rolle presenteres også.   

 
Aksjeselskap med navn, antall aksjer hos Tvedestrand kommune og prosent eierandel 

1 Tvedestrand Vekst AS   - som igjen har eierandeler i: 5 290 aksjer 100 % 

       Hagefjorden brygge AS (100%)   

       Grendstøl Industribygg AS (100%)   

       Tangenheia AS (50%)    

    

2 Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS 340 aksjer 34 % 

3 Lisand AS 1 aksje 25 % 

4 Jobbklar Norge AS 200 aksjer 1,5 % 

5 Jordøya Tomteutvikling AS 200 aksjer 0,85% 

6 Agder Næringsselskap AS 25 aksjer 0,82 % 

7 
Agder Energi AS 

19 066 A-aksjer 
9 533 B-aksjer 

0,71% 
0,35 % 

8 Visit Sørlandet AS (USUS)  3 aksjer 0,64 % 

9 Arendal Lufthavn Gullknapp AS 150 aksjer 0,08 %  

 
Interkommunale selskap, med kommunens eierandel  

10 Furøya IKS   50 % 

11 IKT Agder IKS   4,6 % 

12 Aust-Agder Revisjon IKS  5 % 

13 Aust-Agder museum og arkiv IKS   2 % 

14 Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS  1 %  

 Stiftelser 

15 Tvedestrand kommunale boligstiftelse   

16 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum   

17 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond   

 

Oversikten samsvarer med hva som var den faktiske situasjonen ved utgangen av 2021. 

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 

2020. 

Oversikten viser kun de selskapene hvor Tvedestrand kommune har et direkte eierskap. Med unntak 

av Tvedestrand Vekst er det ikke tatt inn en oversikt over hvilke datterselskaper som eies av det 

enkelte selskap, og som derved gir Tvedestrand kommune et indirekte eierskap. De stiftelser som er 

tatt med i rapporten er der Tvedestrand kommune har interesser eller bidrar med driftstøtte.  
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4.1  Tvedestrand Vekst AS  
 
Etablert   1977 
Organisasjonsnummer   963 863 969  
Selskapsform    Aksjeselskap 
Eiere    Heleid av Tvedestrand kommune 
Nettside   www.tvedestrandvekst.no 
 
Vedtektsfestet formål 
Selskapets formål er å alene eller i samarbeid med andre å erverve arealer, utvikle boligtomter, 
næringsarealer, industribygg og foreta annen tilrettelegging som fremmer næringsutvikling og 
bosetting i Tvedestrand Kommune. Selskapet skal levere tjenester og kapital til nye og eksisterende 
lokale, private og kommunale virksomheter, slik at de kan oppnå forretningsmessig suksess og får 
bedret sine muligheter til å opprettholde/skape arbeidsplasser. 

Vedtektene ligger også her  www.tvedestrandvekst.no/om-oss/vedtekter 

 

Aksjekapital og Tvedestrand kommunes eierandel 
Aksjekapital: kr.  5 290 000. Selskapet er 100 % eiet av Tvedestrand kommune. 

Tvedestrand Vekst AS har følgende datterselskaper, hvor mye av aktiviteten foregår: Grendstøl 
Industribygg AS 2 (100%) Hagefjorden Brygge AS (100 %) og Tangenheia AS (50 %) 

Valgperioder 
Styremedlemmene velges for to år, halve styret er på valg hvert år   

Styrets sammensetning 
Morten Lindvik, styrets leder 
Geir Horst Søraker, styremedlem (på valg i 2022) 
Camilla Trondsen, styremedlem  
Andreas Grimsland, styremedlem  (på valg i 2022)  
May-Lill Skjeggedal, styremedlem (på valg i 2022)  

Det er lagt opp til at styremedlemmer i morselskapet (Tvedestrand Vekst) også sitter i styrene i de to 
100% datterselskapene. Dette fordi aktivitetene i selskapene er sammenfallende, og har omtrent 
samme kompetansebehov. Det er ikke aktuelt med anbud mellom selskapene, som kunne gitt 
inhabilitet.  

 
Årsverk i virksomheten 
Det er ingen daglig leder i selskapet.  
Prosjektleder er engasjert, og leies inn jfr. behov, fra 10 - 25 % stilling. 

Økonomiske nøkkeltall 2020 
Driftsinntekter kr.  70 000  
Driftsresultat kr.  - 217 000  
Resultat før skatt kr. 77 000  
Årsresultat kr. - 217 000 
 

Balanseregnskap 2020  
Omløpsmidler kr. 1 988 000 
Anleggsmidler kr. 11 987 000 
Sum egenkapital kr. 10 780 000 
Sum gjeld kr. 3 194 000

Det er god likviditet og egenkapital i selskapene.  

http://www.tvedestrandvekst.no/
http://www.tvedestrandvekst.no/om-oss/vedtekter
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Tvedestrand Vekst har ikke økonomisk utbytte som mål, og eventuelt overskudd fra drift eller 
prosjekter skal nyttes til å fremme selskapets formål. Det utdeles ikke utbytte fra selskapet. 

Siste generalforsamling ble avholdt 1. juni 2021. 

Kommunens mål med eierskapet  
Samfunnsmessig motivert, ved at selskapet skal bidra til utvikling og vekst i Tvedestrand.   

Selskapet skal gjennom opparbeidet egenkapital involvere seg i utvikling av områder, og prosjekter 
som er kommersielle (gir inntekt) eller som ligger utenfor kommunens kjernevirksomhet, og som 
fremmer næringsutvikling, øker bosettingen og attraktiviteten til Tvedestrand.  

Styringsdialog  
Formannskapet er generalforsamling. Selskapets årsberetninger og regnskap, samt protokoll fra 
generalforsamling sendes som melding til kommunestyret. Årlig eiermøte.  

 
Kort status i Tvedestrand Vekst AS og datterselskapene 
Tvedestrand Vekst AS har ingen faste inntekter, men baserer seg på prosjektinntekter. Det er i 
hovedsak datterselskapene som har aktivitet og inntekter.  Datterselskapene er:  
 
Hagefjorden Brygge AS som omfatter: 

- 190 bryggeplasser på langsiktig leie  
- Fellesbrygge for Sandøya Vel og Gjestebrygge for korttidsutleie 
- Ca. 70 parkeringsplasser på langsiktig leie 
- Utleie og drift av kontor, service rom og restaurant på Hagefjordbrygga. 

Grenstøl Industribygg AS som omfatter: 
- Utleie og drift av 5.870 m2 industrilokaler og ca. 10.000 m2 uteområde på Grenstøl/Kalsåsen.  

Tangeneheia AS som omfatter: 
- Regulering og salg av boligtomter på Tangenheia  

 
Følgende større prosjekter er per dato igangsatt og er underveis i regi av Tvedestrand Vekst og 
datterselskapene:  

- Ferdigstille regulering og gjennomføre salg av Måvikområdet, på oppdrag fra Tv. kommune  
- Utvidelse av bryggeanlegget på Hagefjordbrygga, samt utvide molo-området. 
- Utvidelse av parkeringsanlegget ved Hagefjordbrygga, samt legge til rette for lading. 
- Løsninger i Tvedestrand havn, for dusj, vask og WC  
- Salg av tomter på Tangenheia, trinn 2 og 3 er påbegynt og det selger bra.   

Det ble i januar sendt inn en personlig klage til KOFA på Tvedestrand Vekst AS og Tangenheia AS. 
Saken følges opp med bistand fra advokat. 

 
Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Selskapet utvikler og selger områder på vegne av Tvedestrand kommunen, og etter avtale eller 
oppdrag fra kommunen. Selskapet har relativt god økonomi, og ønsker tettere dialog med eierne, 
som i tillegg til å være eiere også er oppdragsgivere og planmyndighet.  
 

Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes, årlige eiermøter innføres.  
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4.2  Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS 
 
Etablert   1997 
Organisasjonsnummer   877 540 332 
Selskapsform    Aksjeselskap 
Eiere    Risør, Gjerstad, Vegårshei og  Tvedestrand kommune 
Nettside   www.rta.no  
 
Vedtektsfestet formål 
Selskapets formål er å ivareta kommunenes totale renovasjonsbehov, samt å anlegge og drive felles 
interkommunale mottak og behandlingsanlegg. Selskapet skal drive informasjon, koordinering, 
rådgivning, saksbehandling og tilrettelegging av forhold vedrørende avfallsbehandling, samt 
innkreving av avgift.  
 
Aksjekapital og Tvedestrand kommunes eierandel 
Samlet aksjekapital er kr 1 000 000, fordelt på 1000 aksjer à kr 1 000. Tvedestrand kommunes andel 
er 340 aksjer dvs. 34,0 %.  
 
Styrets sammensetning 
Odvar Voie Eikeland, Styrets leder   
June Anette Marcussen, Nestleder  
Stian Lund, Styremedlem 
Aud Bente Loftesnes, Styremedlem 
Gunnar Fløystad, Styremedlem 
 

Gro Eskeland, Varamedlem 
Morten Foss, Varamedlem 
Torild Gregersen, Varamedlem 
Tallak Bakken, Varamedlem 
Daniel Andreas Nilsen, Varamedlem 

Årsverk i virksomheten: 
Virksomheten har 24 ansatte.  Daglig leder er Tor Georg Nybø Hagane. 
 
Økonomiske nøkkeltall 2020 
Driftsinntekt kr. 53 506 000 
Driftsresultat kr. 1 443 000 
Resultat før skatt kr. 2 050 000 
Årsresultat kr. 1 966 000 

Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr. 44 018 000 
Anleggsmidler kr. 53 949 000 
Sum egenkapital kr. 43 949 000 
Sum gjeld kr. 54 018 000 

 
Generalforsamling ble avholdt i 10 juni 2021. 
 
Kommunens mål med eierskapet  
Kommunens mål med eierskapet er motivert av effektiv tjenesteproduksjon, herunder å ivareta 
kommunens renovasjonsbehov. 

Styringsdialog  
Ordføreren deltar på generalforsamling. De fire ordførerne utgjør selskapets valgkomite. Selskapets 
årsberetninger og regnskap legges frem for formannskapet.  Presentasjon for formannskap eller 
kommunestyre, minst en gang i hver kommunestyreperiode. 

Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Avfallsbransjen er i store endringer. Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet, og avfall 
er en ressurs som kan utnyttes og inngår i et kretsløp. EU har fokus på feltet og nye krav til 
avfallsbransjen vil påvirke selskapets strategivalg fremover.  
 
RTA legger opp jevnlige strategisamling med eierne. 
 

http://www.rta.no/
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Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes 

 

4.3   Lisand AS 
 
Etablert   1989  
Organisasjonsnummer   955 499 131 
Selskapsform    Aksjeselskap 
Eiere    Risør, Gjerstad, Vegårshei og  Tvedestrand kommune 
Nettside   www.lisand.no  
 
Vedtektsfestet formål 
Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av 
ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften skal dekke 
markedsbehovet innen nevnte områder.  
 
Bedriften skal tilby varig tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres mennesker 
med psykisk utviklingshemming, basert på behovet fra eierkommunene innenfor gitte rammer fra 
NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, 
Tvedestrand og Vegårshei 
 
Aksjekapital og Tvedestrand kommunes eierandel 
Samlet aksjekapital: Kr 200 000, Tvedestrandkommune eier 25 %.  
 
Styrets sammensetning 
Styremedlemmer:      Personlig varamedlemmer:  
Ole Jørgen Olsen, styrets leder    Morten Foss, varamedlem  
Per Christian Andersen, styremedlem    Ole Henrik Grønn, varamedlem 
Per Jørgen Eskeland, styremedlem – Gjerstad  Nina Holte, varamedlem 
Camilla Saga, styremedlem Vegårshei    Tone Ufsvatn Bjørnstad, varamedlem 
Linn Mari Narvik, styremedlem og Ansattes repr. Ellen Aschehoug, varamedlem  
 
 
Årsverk i virksomheten: 
Selskapet har 22 ansatte.  Daglig leder er Tor Kristian Johansen 
Lisand har hovedkontor på Bergsmyr, men også en del aktivitet i Risør. 
 
Økonomiske nøkkeltall 2020 
Driftsinntekt kr. 21 385 000 
Driftsresultat kr. 1 968 000 
Resultat før skatt kr. 1 801 000 
Årsresultat kr. 1 801 000 

Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr. 11 387 000 
Anleggsmidler kr. 21 510 000 
Sum egenkapital kr. 16 691 000 
Sum gjeld kr. 16 206 000

Generalforsamling ble avholdt i 2021  
Eventuelt overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål. 

Kommunens mål med eierskapet  

http://www.lisand.no/
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Kommunens mål med eierskapet er samfunnsmessig motivert, blant annet i målet om bedre levekår i 
kommunen.  Målet er å gi et godt tilbud for personer som skal inn i arbeidslivet samt for å sikre gode 
og tilgjengelige VTA plasser for arbeidstrening for de som trenger det.  

Styringsdialog  
Ordføreren deltar på generalforsamling. Selskapets årsberetninger og regnskap legges frem for 
formannskapet.  Presentasjon for formannskap eller kommunestyre, minst en gang i hver 
kommunestyreperiode. 

Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Lisand AS er et resultat av HVPU-reformen som skulle sikre gruppen psykisk utviklingshemmede 
retten til arbeid eller aktivitet. Lisand ble opprettet for å ivareta tiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid) 
og hadde sitt utspring fra kommunale sektor. Selskapet er en garantist for eierkommunenes plikter til 
å ivareta «HVPU» - gruppen ref. Lisand sitt formål andre avsnitt, som sier Lisand skal prioriter denne 
gruppen.  

Spesielle utfordringer for selskapet fremover vil bl.a. være:  

 En nedbygging av VTA tiltaket til fordel for VTO (varig i ordinær bedrift), som kan gi færre 
personer innen HVPU-reformen et godt nok tilbud.  

 Mangfold av interne arenaer, færre plasser enn behov (overføringer over statsbudsjett) dvs. 
ikke et tilbud for de som trenger plass. 

 Viktigst av alt er å forbli en del av arbeidslinjen (arbeidsrettet tiltak – med ansettelser dvs. 
ikke et dagsenter for denne gruppen, men gjerne en sømløs ordning 

Konkurranse på tjenester innen attføring og fusjoneringer er et annet spørsmål, som mer retter seg 
mot de anbudsutsatte tjenestene. Dette påvirker lite VTA-tiltaket, som er et viktig lokalt tilbudet til 
eierkommunene. 

Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes. 

 

4.4  Jobbklar Norge AS 
 
Etablert   2020 
Organisasjonsnummer   925 302 562  
Selskapsform    Aksjeselskap 
Eiere    Arendal, Froland, Grimstad, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Åmli og   

Tvedestrand kommuner og Agder fylkeskommune  
Nettside   www.jobbklar.no  
 
 
Vedtektsfestet formål 
Jobbklar Norge AS har som formål å bidra til at personers om 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 vedproduksjon av varer og tjenester i 
egen regi. 

Aksjekapital og Tvedestrand kommunes eierandel 
Selskapets aksjekapital utgjør kr. 6 656 500,- fordelt på 13 313 aksjer á kr. 500,-. Tvedestrand 
kommunes eierandel utgjør 1,50 %. Arendal kommunen er største aksjonær med rundt 60%.  
   

http://www.jobbklar.no/
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Styrets sammensetning
Morten Kraft, styrets leder  
Inger-Lene Håland, Nestleder 
Anders Kylland, styremedlem  
Arild Windsland, styremedlem 
Berit Song, styremedlem 
Dag Eide, styremedlem 
Tove Hansen, styremedlem 
 

Cathrine Krogstad Hansen, varamedlem 
Gro Ingvardsen, varamedlem 
Ingebjørg Berstad Torp, varamedlem 
Margit Smeland, varamedlem 
Morten Ekeland, varamedlem 
Ole Henrik Grønn, varamedlem 
Tom Kristian Giska Gundersen, varamedlem

 
Årsverk i virksomheten 
Med datterselskapene, Jobbklar og Jobbklar Utvikling AS hadde selskapet ved oppstart 260 ansatte.  
Daglig leder er Monica Bergin Grinstad  
 
Økonomiske nøkkeltall 2020 
Tall for 2021 ikke klare enda. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 16/11-2021, for å få 
godkjenning av arbeidet videre ifb med fusjonen med Avigo AS. 
 
Kommunens mål med eierskapet  
Eierskapet er samfunnsmessig motivert. Målet er å gi et godt tilbud for personer som skal inn i 
arbeidslivet.  

Styringsdialog  
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. Ordfører deltar på generalforsamling.  

Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Jobbklar ble etablert i 2020, ved at aksjene i Durapart, ble løftet inn i et nytt selskap, med flere 
datterselskap. Dette var et ledd i å slå sammen tidligere Durapart AS og ProFlex AS. Tvedestrand 
kommunestyre vedtok saken i sak 20/32.  

Det jobbes pr dato med en fusjon med Avigo AS også, som vil føre til et større og kraftfullt selskap, 
men noe lavere eierandel for Tvedestrand kommune.  
 
Jobbklar Norge er et resultat av økende konkurranse på denne type tjenester, og målet om å skape et 
kraftigere virkemiddel for å få folk i jobb.   

Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes.  

 

4.5    Jordøya Tomteutvikling AS  
 
Etablert   2017 
Organisasjonsnummer   929 263 162 
Selskapsform    Aksjeselskap 
Eiere    Åmli kommune er største eier. Andre eiere er Arendal, Froland,  

Grimstad, Gjerstad, Risør, Vegårshei, og Tvedestrand kommuner.  
AT Skog og Agder fylkeskommune  

Nettside   -  
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Vedtektsfestet formål 
Selskapets formål er erverv av og opparbeiding av næringsarealer for utleie til industriproduksjon på 
Jordøya i Åmli kommune. Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet var Biozin AS sitt ønske om å 
etablere en fabrikk for produksjon av biodrivstoff basert på trevirke som råstoff.  

Aksjekapital og Tvedestrand kommunes eierandel 
Selskapets aksjekapital utgjør pr september 2021 kr. 23 575 000, fordelt på 23 575 aksjer á kr. 1 000,- 
Tvedestrand kommunes eierandel er 200 aksjer og utgjør ca 0,85%.  Åmli kommune er største 
aksjonær med rundt 47%.  
   
Styrets sammensetning
Bjørn Gunnar Baas,Styrets leder 
Morten Kraft, Nestleder 
Anders Roger Øynes, Styremedlem 
Beate Skretting, Styremedlem 
Gunn Haga Brekka, Styremedlem 
Oddbjørn Kylland, Styremedlem 
Per Kristian Lunden, Styremedlem 

Kjetil Torp, Varamedlem 
Kåre Haugaas, Varamedlem  
Margit Dale, Varamedlem  
Odvar Voie Eikeland Varamedlem 
Ove Gundersen Varamedlem 
Torunn Ostad, Varamedlem 

 

Årsverk i virksomheten 
Ingen ansatte i selskapet, daglig leder leies inn fra Åmli kommune. 
 
Økonomiske nøkkeltall 2020 
Driftsinntekt kr. 0  
Driftsresultat kr.  -18 000 
Resultat før skatt kr 10 000 
Årsresultat kr. 8 000 

Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr. 4 507 000  
Anleggsmidler kr. 13 102 000 
Sum egenkapital kr. 17 605 000 
Sum gjeld kr. 5 000 

 
Kommunens mål med eierskapet  
Kommunens mål med eierskapet er erverv av og opparbeiding av næringsarealer for utleie til 
industriproduksjoner på Jordøya i Åmli kommune. Regionalt samarbeid. 

Styringsdialog  
Årsberetning legges frem for formannskapet.  

Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Tomteselskapets formål er å opparbeide en tomt som skal bortfestes til Biozin AS, Biozin er i progress 

og ihht ledelsen befinner de seg i sluttfasen med å få verifisert teknologien.  

Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes.  

 

4.6    Agder Næringsselskap AS 
 
Etablert   1980  
Organisasjonsnummer   929 263 162 
Selskapsform    Aksjeselskap 
Eiere    De største eierne er Agder fylkeskommune – 52 %. Sparebanken Sør 
    DnB Bank ASA, Nordea Bank, Arendal kommune. 

Tvedestrand kommune eier 0,82% 
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Nettside   www.aans.no  
 
 
Vedtektsfestet formål 
Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap, og selskapets formål er å bidra til økt 
verdiskapning gjennom å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter. Selskapets 
investeringer skal foretas på markedsmessig grunnlag, på like vilkår som private investorer og med 
sikte på å oppnå tilfredsstillende avkastning på investert kapital. Selskapet skal foreta investeringer i 
form av kjøp av aksjer. 

Aksjekapital og Tvedestrand kommunes eierandel 
Samlet aksjekapital er kr 3 042 000. Næringsselskapet er et fylkeskommunalt styrt selskap opprettet 
med midler fra konsesjonskraft. Kommunene gikk i sin tid også inn med aksjekapital sammen med en 
del større private banker og bedrifter. Den eiermessige fordelingen er 67 % offentlig og 33 % privat. 
Tvedestrand kommune har 25 aksjer i selskapet, dvs 0,82% eierandel.  

Selskapet skal i første rekke bidra til medfinansiering av næringsvirksomhet med sikte på å gi varige 
og lønnsomme arbeidsplasser. Februar 2020 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling der 
selskapet skiftet navn som en følge av fylkessammenslåingen, og besluttet å være et 
investeringsselskap for hele Agder. Selskapet deler ikke ut tilskudd, men investerer i bedrifter.  

  
Styrets sammensetning 
Styremedlemmer:   
Torunn Ostad, Styreleder 
Asbjørn Udjus, Nestleder 
Anders Kylland, Styremedlem 
Janne Nystøl, Styremedlem 
Anny Nes, Styremedlem 
Mirell Høyer-Berntsen, Styremedlem 
Ann- Elisabeth Ludvigsen, Styremedlem 
Helge Hammersbøen, Styremedlem 
Morten Leuch Elieson, Styremedlem 
 

Personlig varamedlemmer:  
Erik Johan Tellefsen Lindøe, varamedlem 
Anne-Grethe Sund, varamedlem 
Alf Albert, varamedlem 
Jon Olav Strand, varamedlem 
Oddbjørn Kylland, varamedlem 
Birte Simonsen, varamedlem 
Beate Holm Töpfer, varamedlem 
Tor Erik Suvatne, varamedlem 
Beate Marie Johnsen, varamedlem 

Årsverk i virksomheten 
Virksomheten har ingen ansatte.  Daglig leder er Wenche Fresvik  
 
Økonomiske nøkkeltall 2020 
Driftsinntekt kr. 2 278 000  
Driftsresultat kr.  70 00 
Resultat før skatt kr. 292 000 
Årsresultat kr. 292 000 

Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr. 14 327 000 
Anleggsmidler kr. 33 039 000 
Sum egenkapital kr. 45 632 000 
Sum gjeld kr. 1 735 000 

 
Generalforsamling ble avholdt 8 juni 2021   
 
Kommunens mål med eierskapet  
Samfunnsmessig motivert. Selskapets opprinnelige formål var å legge til rette for oppføring av 
næringsbygg. Selskapet er nå et rent investeringsselskap for vekstselskaper som har behov for 
kapital. Næringsselskapet gikk eksempelvis nylig inn med aksjekapital i Tvedestrandsbedriften 
GreenWaves i forbindelse med en emisjon.  

http://www.aans.no/
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Styringsdialog  
Årsberetning legges frem for formannskapet årlig. Ordfører deltar på generalforsamling.  

Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Styret i Agder Næringsselskap har besluttet å hente ny kapital til selskapet gjennom en 
emisjonsprosess rettet mot både nåværende og nye eiere. Målet er å hente 50 mill. kroner til 
Næringsselskapet for å kunne imøtekomme landsdelens etterspørsel etter investorkapital.  

 
Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes 
 
 

4.7  Agder Energi AS 
 
Etablert   2000 
Organisasjonsnummer   981 952 324 
Selskapsform    Aksjeselskap 
Eiere    Agder Energi eies av de 25 kommunene på Agder med til sammen  

54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av  
aksjene. 

Nettside   www.ae.no   
 
Vedtektsfestet formål 
Selskapets formål er å:  

 utnytte, produsere, distribuere og omsette energi;  

 bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning;  

 utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon og 
infrastruktur. 

 
Aksjekapital og Tvedestrand kommunes eierandel 
Selskapets aksjekapital er på kr 1 809 000, fordelt på 2 700 000 aksjer hver pålydende kr 670..  
Tvedestrand kommune har i alt 28 599 aksjer, som utgjør en eierandel på 1,059 %.  
 
Styrets sammensetning
Lars Erik Torjussen, Styrets leder   
Gro Elisabeth Lundevik, Nestleder   
Asbjørn Grundt, styremedlem  
Asbjørn Hoveland, styremedlem   
Hilde Bakken, styremedlem   
Kristin Steenfeldt-Foss, styremedlem   

Lars Petter Maltby, styremedlem 
Vibekke Hellesund, styremedlem 
Lasse Olsen Lundsholt, styremedlem   
Oddvar Emil Berli, styremedlem  
Roger Thorsland, styremedlem  
Torun Revdal, styremedlem   

 
Årsverk i virksomheten 
Virksomheten har 915 faste og midlertidige årsverk pr. 31. 12. Daglig leder er Steffen Syvertsen. 
 
Økonomiske nøkkeltall 2020 
Driftsinntekt kr. 359 672 000  
Driftsresultat kr. – 103 502 000 
Resultat før skatt kr. 1 308 667 000 
Årsresultat kr. 1 300 562 000 

Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr. 1 681 832 000 
Anleggsmidler kr. 14 183 866 000 
Sum egenkapital kr. 4 343 566 000 
Sum gjeld kr. 11 522 133 000

 

http://www.ae.no/
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Generalforsamling ble avholdt 26 mai 2021.  
Det betales årlig utbytte til eierne. for 2020 ble utbytte vedtatt til 325,5 millioner kroner. 

Kommunens mål med eierskapet  
Kommunens eierskap er strategisk og økonomisk motivert på. Selskapet har en strategisk betydning 
for energiinfrastrukturen i kommunen. I strukturendringer fremover vil kommunen arbeide for at 
kommunale eierne fremdeles har flertall.  

Kommunene på Agder samarbeider om sitt eierskap i Agder Energi gjennom Agdereierne. 
Bakgrunnen er at det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen. Selskapet er i dag et 
veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for 
verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet 
kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen. 

Eierskapsmelding fra Agdereierne ble vedtatt 25 mai 2018  www.agdereierne.no/publikasjoner 

Styringsdialog  
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering. Ordfører og kommunedirektør inviteres 
til generalforsamling og eiermøter. 

Ordfører deltar i kommunenes (Agdereiernes) arbeidsutvalg (AU) . 

Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Det pågår en fusjonsprosess med Glitre Energi. Kommunestyret vedtok i sak 21/19: Tvedestrand 
kommunestyre gir sin tilslutning til intensjonsavtalen om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi 
datert 29. januar 2021.  

Endelig vedtak om fusjon behandles av eierne når endelig fusjonsavtale, ny aksjonæravtale og ny 
samordningsavtale foreligger, som forventes ila våren 2022.  

 
Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes 
 

4.8  Visit Sørlandet AS (tidligere USUS)  
 
Etablert   2009 
Organisasjonsnummer   993 995 282  
Selskapsform    Aksjeselskap 
Eiere    Agder fylkeskommune er største eier, eiere ellers er kommunene  

på Agder og private aktører   
Nettside   utvikling.visitsorlandet.com og 

www.visitsorlandet.com (markedsføringsiden) 
  
   
Vedtektsfestet formål 
Selskapets formål er å være den ledende innovasjonspartneren for reiseliv, kultur og 
opplevelsesnæringen. Selskapet skal arbeide i et gjensidig forpliktende samarbeid med reiseliv, kultur 
og opplevelsesnæringen. Selskapet skal også arbeide med synlighet og posisjonering av regionen som 
reisemål i samarbeid med næringen, kommuner og fylkeskommuner.  
 
Selskapet er ikke opprettet med sikte på å gi økonomisk overskudd til eierne. Eventuelt overskudd 
skal benyttes til å fremme selskapets formål. 

http://www.agdereierne.no/publikasjoner/
https://utvikling.visitsorlandet.com/
http://www.visitsorlandet.com/
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Aksjekapital og Tvedestrand kommunes eierandel 
Selskapets aksjekapital er kr 4 680 000 fordelt på 468 aksjer a kr 10 000.  Tvedestrand kommune har i 
alt 3 aksjer, som utgjør en eierandel på 0,64 %.   
 
Styrets sammensetning
Per Arnstein Aamot, styrets leder  
Torunn Ostad, nesteleder 
Morten Goodwin, styremedlem 
Helle Geheb, styremedlem 

Håvard Iglebæk Solum, styremedlem 
Vebjørn T Haugland, styremedlem 
Liv Øyulvstad, styremedlem  

 
Årsverk i virksomheten 
Virksomheten har syv ansatte. Daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk. 
 
Økonomiske nøkkeltall 2020 
Driftsinntekt kr. 16 745 000  
Driftsresultat kr.  3 983 000 
Resultat før skatt kr. 3 978 000 
Årsresultat kr. 3 978 000 
 

 
Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr.  16 848 000 
Anleggsmidler kr. 244 000 
Sum egenkapital kr. 14 777 000 
Sum gjeld kr. 2 071 000

 
Tvedestrand kommune bidrar med driftstilskudd på ca kr 30 000 per år ihht avtale ved etableringen 
av selskapet. I tillegg ble det i 2019, i sak 19/37 inngått avtale med Visit Sørlandet om markedsføring, 
synlighet på nett og drift av nettsidene for Tvedestrand som reisemål (www.tvedestrand.no). 

 
Kommunens mål med eierskapet  
Kommunens mål med eierskapet er motivert ut fra samfunnsansvar, og deltagelse i samarbeidet for å 
for å promotere regionen.  

Styringsdialog  
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering.  

Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Selskapet har tatt tilbake Visit Sørlandet navnet, og er en næringsklynge for kultur-, opplevelses- og 
reiselivsbedrifter på Sørlandet. Fra 15 partnerbedrifter med ved oppstarten i 2010 har klyngen vokst 
jevnt og i dag teller Visit Sørlandet utvikling over 140 partnerbedrifter i Agder.  

Selskapet har hatt en viktig rolle for reiselivsbedriftene under pandemien, med nyttige digitale 
nettkurs og påtrykk mot myndighetene ihht utfordringer for bransjen. Gjennom ekstra midler ble 
Sørlandet promotert sterkt mot det norske markedet ila pandemien  

Fra Tvedestrand deltar disse i partnerskapet: Lyngørporten Hotel, Tvedestrand Fjordhotell, Næs 
Jernverksmuseum, Kote Null, Linn Lysstøperi, Ragnvalds Pølsemakeri og InniGranskogen. 

 
Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes 
 
 

http://www.tvedestrand.no/
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4.9  Arendal Lufthavn Gullknapp AS 
 
Etablert   1984 
Organisasjonsnummer   936 740 987   
Selskapsform    Aksjeselskap 
Eiere    Arendals Fossekompani er største eier, ellers er Arendal, Froland og  

Tvedestrand kommune på eiersiden sammen med private aktører 
Nettside   www.gullknapp.no  
 
Vedtektsfestet formål 
Å bygge og drive flyplass på Gullknapp i Froland kommune. 

Aksjekapital og Tvedestrand kommunes eierandel  
Aksjekapitalen pr 31.12.20 var på kr 193 298 000, fordelt på 193 298 aksjer. Tvedestrand kommune 
har i alt 150 aksjer, som utgjør en eierandel på 0,085 %.  Arendal Fossekompani er den største eieren 
med 92 %. I forbindelse med emisjoner vil Tvedestrand eierandel gå ned.  

Styrets sammensetning
Sverre Valvik, styret leder 
Robert Cornels Nordli, nesteleder 
Alf Reidar Fjeld, styremedlem 

Ove Gundersen, styremedlem 
Torkil Sigurd Mogstad, styremedlem 

 
Årsverk i virksomheten 
Selskapet har i dag 2 ansatte, en lufthavnbetjent og en daglig leder. Flyplassen ble offisielt åpnet 17. 
juni 2017. Daglig leder er Jan Morten Myklebust. 

 
Økonomiske nøkkeltall 2020 
Driftsinntekt kr.  3 392 000  
Driftsresultat kr. -12 200 000 
Resultat før skatt kr. -12 369 000 
Årsresultat kr. –12 369 000  

Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr. 5 094 000 
Anleggsmidler kr. 94 407 000 
Sum egenkapital kr. 97 781 000 
Sum gjeld kr. 1 720 000

 

Generalforsamling ble holdt 09.06.2021.  

Lufthavnselskapet mottok i 2020 støtte fra staten pålydende kr 2.190.000. Fra 2021 er det 
fylkeskommunen som overtar oppgaven med å gi støtte til private lufthavner. 

 
Kommunens mål med eierskapet  
Kommunens mål med eierskapet var motivert ut fra samfunnsansvar for å styrke og utvikle regionen, 
samt bidra med tilrettelegging for næringsutvikling.  

 

Styringsdialog  
Årsberetning legges frem for formannskapet til orientering.  
 

Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Generalforsamlingen gav i 2021 styret fullmakt til i forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i 
en eller flere emisjoner oppad til i alt kr 6.000.000. 

http://www.gullknapp.no/
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IOSM Aviation Academy utdanner i piloter bla fra Gullkapp basert på konsesjon fra luftfartstilsynet. I 
samarbeid med UIA og andre kompetansemiljøer ønsker Arendal lufthavn, Gullknapp ønsker å 
markedsføre seg som en fremtidig flyplass for droner og EL-fly. 

 
Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes. På sikt bør Tvedestrand kommune vurdere å gå ut av selskapet, da vi har en 
minimal eierandel, og flyplass tjenester ligger utenfor kommunenes kjernevirksomhet. 
 

4.10  Furøya IKS 
 
Etablert   2013 
Organisasjonsnummer   813 174 812 
Selskapsform    Interkommunalt selskap (IKS) 
Deltakere   Tvedestrand kommune 50%  og Agder fylkeskommune 50% 
Nettside   www.furoya.no 
  
Vedtektsfestet formål 
Å overta, bevare og utvikle bygningsmasse, bygningsmiljø og eiendommens kulturlandskap tilknyttet 
Furøya gnr. 98 bnr 4 til glede for allmennheten. 
 
Selskapet skal formidle kunnskap om og skape interesse for Furøya og legge til rette for en bruk av 
eiendommen som sikrer en forsvarlig utnyttelse i tråd med fredningsbestemmelsene for 
eiendommen. Selskapet skal sikre allmennheten tilgang til eiendommen. 

Kapital og Tvedestrand kommunes eierandel  
Selskapets innskuddskapital er å kr 1 600 000. Selskapets drit finansieres av statlig, regionalt og lokalt 
tilskudd, samt egne driftsinntekter.  

Styrets sammensetning
Marianne Landaas, styrets leder  
Hans Otto Lund, nestleder  
Andreas Bernhard Westheimer, styremedlem  
Asbjørn Aanonsen, styremedlem  
Sidsel Hanum, styremedlem  

Kristin Kjesbu Fredvik, varamedlem  
Magnus Stø Kittelsen, varamedlem 
Knut Henning Thygesen, varamedlem  
Ellen Johanne Svalheim, varamedlem  
Anne Mari Graver, varamedlem  

   
Årsverk i virksomheten 
Daglig leder er Andreas Grimsland.  Det er inngått avtale mellom Furøya IKS og Tvedestrand 
kommune om kjøp av tjenester som daglig leder og til drift og vedlikehold av bygninger og 
uteområder. To ansatte i kommunen deler på oppgavene innen daglig ledelse, på til sammen inntil 
30 % stilling. 

Økonomiske nøkkeltall 2020 
Driftsinntekt kr.  1 611 000 
Driftsresultat kr.  963 000  
Årsresultat etter avsetninger kr. 0 
 

Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr 1 900 000 
Anleggsmidler kr.  3 669 000 
Sum egenkapital kr.  5 185 000 
Sum gjeld kr.  0

 

http://www.furoya.no/
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Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune bevilget i 2020 hver 400 000 kroner i årlig 
driftstilskudd til selskapet. Ellers søkes det om ulike driftstilskudd til bygningsvern, kulturlandskap 
med mer.  
 
Styringsdialog  
Ordføreren er styreleder i selskapet. Selskapets årsberetninger og regnskap legges frem for 
formannskapet, og selskapet får presentere seg for formannskap/kommunestyre i løpet av 
valgperioden.  

 
Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes. 

 

4.11 IKT-Agder IKS  
 
Etablert   2002  
Organisasjonsnummer   985 359 385  
Selskapsform    Interkommunalt selskap (IKS) 
Deltakere   Agder fylkeskommune, Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør,  

Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli kommune  
Nettside   www.ikt-agder.no  
 
Formål ihht selskapsavtalen   
Selskapet skal sammen med de respektive fagmiljøene hos eierne ivareta partenes oppgaver knyttet 
til drift, service og utvikling av IKT løsninger som understøtter partenes tjeneste-produksjon og 
forvaltning, samt være partenes IKT faglige instans innen disse områdene.  

Selskapet skal bidra til at partene gis økt innovasjons- og utviklingskraft. Selskapet kan levere 
tjenester til andre innenfor rammen av loven og de rammer styret fastsetter. 

Tvedestrand kommunes eierandel  
Tvedestrands andel var 5% i 2020. Eierandelen reduseres ved inntreden av flere deltakere, og 
Tvedestrands eierandel er nå 4,6% etter kommunestyrets vedtak i sak 22/4 i januar i år. IKT Agder IKS 
har fått godkjent av alle sine eiere at Iveland, Bykle, Bygland, Valle og Evje & Hornnes kommuner kan 
taes inn som nye deltakere. 

 
Styrets sammensetning
Tor Sommerseth, styrets leder 
Ebba Laabakk, nestleder 
Anne Torunn Hvideberg, styremedlem  

Karl Mork, styremedlem  
Hanne Henstein, styremedlem  
Odd Olav Haavorstad,styremedlem  

 
Årsverk i virksomheten 
Daglig leder er Rune Johansen. Selskapet hadde 81 fast ansatte ved utgangen av 2020. 
 
Økonomiske nøkkeltall 2016 
Driftsinntekt kr. 231 314 000  
Driftsresultat kr. 6 762 000 
Årsresultat etter avsetninger kr. 0  
 

Balanseregnskap 2016 
Omløpsmidler kr. 60 306 000 
Anleggsmidler kr. 180 868 000 
Sum egenkapital kr. 19 109 000 
Sum gjeld kr. 189 251 000

 

http://www.ikt-agder.no/
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Det forventes ikke utbytte fra selskapet. Selskapet priser tjenestene etter forbruk. 

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

Styringsdialog  
Representantskapet består av kommunedirektørene i alle deltakende kommuner. Selskapet inviterer 
årlig til eiermøte med kommunedirektørene i deltagerkommunene.  
Selskapets årsrapport legges frem for formannskapet.  

Spesielle utfordringer for selskapet framover 
I de siste årene har selskapet hatt en betydelig vekst i omfang og kompleksitet gjennom at flere 
kommuner er inne på eiersiden. En stor variasjon o digital modenhet og grad av deltagelse gir et 
behov for å etablere en klar retning, tydelige prioriteringer og felles forståelse. Representantskapet 
har derfor initiert en prosess for å ta frem en eierstrategi, i regi av selskapet.  

Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes. 

 

4.12 Aust-Agder Revisjon IKS 
 
Etablert   2002  
Organisasjonsnummer   971 328 452  
Selskapsform    Interkommunalt selskap (IKS) 
Deltakere   Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Risør,  

Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune  
Nettside   www.ariks.no  
 
Formål ihht selskapsavtalen   
Selskapet skal utføre revisjon i og ha kontroll med de deltagende kommuner i henhold til 
kommunelovens kapittel 24, og tilhørende forskrifter om kontrollutvalg og revisjon, kommunale 
foretak og interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeiere i. 
 
Tvedestrand kommunes eierandel  
Tvedestrands andel er 5%.  
 
Styrets sammensetning
Gunnar Topland, styrets leder  
Maiken Messel, nesteleder  
May Britt Lunde, styremedlem  
Morten Wegner, styremedlem  
Elin Slatten Sollid, styremedlem   
 

Jens Høibø, varamedlem 
May-Lill Skjeggedal, varamedlem  
Mona Igland, varamedlem 
Sigbjørn Lauvrak, varamedlem 
Øyvind Nilsen, varamedlem

Årsverk i virksomheten 
Daglig leder er Kristian Fjellheim Bakke. Selskapet hadde 14 ansatte ved utgangene av 2020. 

 

http://www.ariks.no/
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Kommunens mål med deltakelsen  
Sørge for betryggende revisjon av kommunens regnskaper og forvaltning i henhold til 
kommunelovens og tilhørende forskrifter.  

Styringsdialog  
Selskapets øverste organ er Representantskapet. Alle eierne er representert med ett medlem i 
Representantskapet, og Ordførerne representerer eierne.   

Årsberetning legges frem for formannskapet.  

Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes. 

 

4.13  Aust-Agder museum og arkiv IKS  
 
Etablert   2002  
Organisasjonsnummer   986 088 695  
Selskapsform    Interkommunalt selskap (IKS) 
Deltakere   Agder fylkeskommune, Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og  

Hornes, Froland, Gjerstad, Grimstad, IVelandm Lillesand, Risør,  
Tvedestrand, Valle, Vegårshei og Åmli kommuner 

Nettside   www.aama.no  
 
Formål ihht selskapsavtalen   
Aust-Agder Museum og Arkiv IKS skal forvalte, drive og utvikle museums- og arkivfeltet i Aust-Agder.  

AAMA ble etablert i 2015 da Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Setesdalsmuseet IKS og Stiftelsen 
Grimstad bys museer ble slått sammen. 

Tvedestrand kommunes eierandel  
Aust-Agder museum og arkiv IKS er et interkommunalt selskap hvor fylkets 15 kommuner og 
fylkeskommunen i Aust-Agder er eiere. Eierandelen for Tvedestrand kommune er 2%. 

Styrets sammensetning
Torunn Ostad, Styrets leder  
Kai Steffen Østensen, Nestleder 
Anders Dalseg, Styremedlem  
Kim Pedersen, Styremedlem 
Kristin Lundby, Styremedlem 
Monika Kurszus Håland, Styremedlem 
Odd Eldrup Olsen, Styremedlem 
Sally Louise Huseth Vennesland, Styremedlem 
 
 

Bjørn Kristian Pedersen, varamedlem  
Britt Ingrid Andersen, varamedlem 
Elen Regine Lauvhjell, varamedlem 
Hilde Tjønneland Jomaas, varamedlem 
Ingebjørg Amanda Godskesen, varamedlem 
Jarl Steinar Odinsen, varamedlem 
Rune Sævre, varamedlem 
Stephan Christian Fiedler, varamedlem 
Therese Strupstad Hagen, varamedlem 
Tor Brokke, varamedlem

 
Årsverk i virksomheten 
Daglig leder er Jan Ledang.  Selskapet hadde ved utgangene av 2020 i alt 60 ansatte 
Ny daglig leder ble lyst ut i januar 2022.  
 

http://www.aama.no/
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Økonomi  

Regnskapet for 2018 viser en omsetning på 70 mill kroner. Selskapet mottar refusjoner og tilskudd 

fra staten. De deltakende kommuner og fylkeskommunen yter årlig tilskudd til selskapets drift. 

Kommunens mål med deltakelsen  
Sørge for betryggende revisjon av kommunens regnskaper og forvaltning i henhold til 
kommunelovens og tilhørende forskrifter.  

Styringsdialog  
Selskapets øverste organ er Representantskapet. Alle eierne er representert med ett medlem i 
Representantskapet, og Ordførerne representerer eierne.   

Årsberetning legges frem for formannskapet.  

Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes. 

 

4.14  Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekreteriat (VETAKS) IKS 
 
Etablert   2005 
Organisasjonsnummer   987 993 766 
Selskapsform    Interkommunalt selskap (IKS) 
Deltakere   34 kommuner og Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark  

fylkeskommune.  
Nettside   www.vetaks.no  
   
 
Formål ihht selskapsavtalen   
Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det 
fremgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for 
andre kommuner og fylkeskommuner. 

Kommuneloven § 23-7 beskriver nærmere sekretariatets arbeidsoppgaver og rolle. 

 
Tvedestrand kommunes eierandel  
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS har 36 eiere, som er kommuner og fylkeskommuner 
i Agder og Vestofold og Telemark. Eierandelen for Tvedestrand kommune er 1%. 
 
Styrets sammensetning
Dag Eide, styrets leder  
Gry Anette Rekanes Amundsen, nestleder  
Jone Blikra, styremedlem  
Kristin Wallevik, styremedlem  

Thorvald Hillestad, Styremedlem 
Ellen Marine Lian, Varamedlem 
Karin Lilletun Langeland, Varamedlem 
Oddbjørn Kylland, Varamedlem

 
Årsverk i virksomheten 
Daglig leder Line Bosnes Hegna. Selskapet har sitt hovedkontor i Bø, og kontor i Arendal og har i alt 9 

ansatte.  

 

http://www.vetaks.no/
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Kommunens mål med deltakelsen  
I henhold til kommuneloven § 23-1 skal kommunen være tilknyttet kontrollutvalg som skal forestå 
det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Viktig kontrollfunksjon. 

Styringsdialog  
Årsberetning legges frem for formannskapet.  

Vurdering av fortsatt eierskap  
Eierskap beholdes. 

 

4.15  Tvedestrand kommunale boligstiftelse 
 
Etablert   1995 
Organisasjonsnummer   975 356 175 
Selskapsform    Stiftelse  
Eiere    -  
Nettside   -  
 
Vedtektsfestet formål 
Tvedestrand kommunale boligstiftelse er en selvstendig institusjon med formål å skaffe boliger for 
utleie uten eget økonomisk formål. Leietakerne skal være eldre, funksjonshemmede og andre med 
behov for spesielt tilrettelagt bo tilbud /omsorgsbolig. Tildelingen av boligene foretas av 
tiltaksgruppen i pleie og omsorgsavdelingen.  
 
Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger og leies ut uten innskott eller lån fra leietaker. 
Stiftelsen arbeider innen de økonomiske rammer som hvert år blir bestemt ved vedtak av 
Tvedestrand kommunestyre. Eventuelt overskudd på driften skal kunne anvendes til stiftelsens 
formål. 
 
Kommunens rolle  
Stiftelsen er stiftet av Tvedestrand kommune alene.  
 
Styrets sammensetting
Dag Eide, styrets leder  
Ole Christian Gliddi, nestleder  
Else Beate Stabell-Hansen, styremedlem 
Herman Goderstad, styremedlem  
Ragnar Lofstad, styremedlem  

Anders Grændsen, varamedlem  
Lars Nicolai Løvdal, varamedlem  
Tiri Elisabeth Douglas Wigand, varamedlem 
Tore Ustad, varamedlem  

 
Økonomiske nøkkeltall år 2020 
Driftsinntekter kr 15 014 000 
Driftsresultat kr 1 441 000 
Resultat før skatt kr 918 000  
 

Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr 4 306 000 
Anleggsmidler kr 65 466 000 
Sum egenkapital kr 37 779 000 
Sum gjeld kr 31 994 000’ 

 
Årsverk i virksomheten 

Daglig leder er Svein O Dale. Stiftelsen har ingen egne ansatte, men leier av Tvedestrand kommune  
ett årsverk til administrasjon og ledelse og 2,35 årsverk til vedlikehold.  
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Spesielle utfordringer for selskapet framover 

Regjeringen sendte i 2020 ut et høringsnotat mht  å endre stiftelsesloven for å åpne muligheten  for å 

oppløse kommunale boligstiftelser.  

Forslaget vil medføre at de tidligere boligstiftelsene kan få en plass i kommunens boligpolitikk som 

tjener innbyggerne på en god måte. Endres regelverket her og det åpnes for dette, vil det legges frem 

en egen sak på dette. 

 

4.16  Stiftelsen Næs Jernverksmuseum  
 
Etablert   1992  
Organisasjonsnummer   977 112 915 
Selskapsform    Stiftelse  
Eiere    -  
Nettside   www.jernverksmuseet.no  
 

Vedtektsfestet formål 
Stiftelsen Næs Jernverksmuseum har som hovedformål gjennom formidling og forskning  

i) å levendegjøre Næs Jernverks virksomhet og utvikling gjennom tidene, samt  
ii) arbeide på samme måte innenfor den samlede norske jernverkshistorie.  

 
Dette skal skje bl.a. gjennom:  

1. Å erverve, samle, bevare og gjøre tilgjengelig bygninger og gjenstander og annet materiale av 
enhver art tilknyttet Næs Jernverk samt norsk jernverkshistorie i sin alminnelighet.  

2. Å sikre forsvarlig oppbevaring, konservering og dokumentasjon av museets bygninger og 
samlinger.  

3. Å samarbeide med andre museer, virksomheter, institusjoner og foreninger om utstillinger 
og formidling.  

4. Å utgi publikasjoner.  
5. Å arbeide i overensstemmelse med International Council of Museum’s museumsetiske 

regler. 
 
Kommunens rolle  
Næs Jernverksmuseum ble organisert som en egen stiftelse i 1992. Stifterne var Aust-Agder 
fylkeskommune, A/S Jacob Aall & Søn og Aust-Agder-Museet. 

Styret sammensettes av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvor Tvedestrand kommune 
oppnevner en representant. 
 
Næs Jernverksmuseum er ett av kommunens fem kulturelle fyrtårn som bidrar til et rikt kulturliv i 
kommunen, og er en viktig reiselivsaktør i regionen. 

 
Styrets sammensetting
Øystein Djupedal, styrets leder 
Anna Hjeltnes, styremedlem 
Gunn Haga Brekka, styremedlem 
Torstein Moland, styremedlem, 
Victor Norman, styremedlem 

Helle Urfjell Lofstad, styremedlem 
Anne Ma Nyerød, varamedlem  
Liv Håskoll Haugen, varamedlem 
Tage Isak Thorsen, varamedlem 
Tore Askildsen, varamedlem 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--/id2715808/
http://www.jernverksmuseet.no/
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Torkil Ausel, varamedlem 
 
Økonomiske nøkkeltall år 2020 
Driftsinntekter kr 7 001 000 
Driftsresultat kr 186 000 
Resultat før skatt kr 10 000  
 

 
Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr 2 036 000 
Anleggsmidler kr 8 407 000 
Sum egenkapital kr 1 040 000 
Sum gjeld kr 9 403 000

 
Tvedestrand kommune bidrar med årlig driftstilskudd til Stiftelsen Næs Jernverksmuseum, som 
vedtas i budsjettet.  

Årsverk i virksomheten 
Daglig leder er Knut B Aall. Stiftelsen hadde i 2020 5,6 faste årsverk, samt flere sesongansatte. 
 
Spesielle utfordringer for selskapet framover 
Styret i Næs Jernverksmuseum la i 2020 frem plan for utvikling av museet fram mot 2030. Dette er et 
overordnet strategidokument med ambisiøse mål. Målet i årene framover er å styrke museets arbeid 
med dokumentasjon og formidling av jernverkenes historie, og ta imot flere besøkende, særlig barn 
og unge.   

 

4.17  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 
Etablert   2003 
Organisasjonsnummer   886 212 062 
Selskapsform    Stiftelse  
Eiere    -  
Nettside   www.aaukf.no  
 
Formål  
Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og 
etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle 
Universitetet i Agder.  Bidrag gis til prosjekter i tidligere Aust-Agder fylke. 
 
Kommunens rolle  
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet i 2003, som et resultat av 
kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner.  
 
Grunnkapitalen i selskapet er 244 mill kr.  Av disse har Tvedestrand kommune skutt inn 5 mill kr. 
Grunnkapitalen forvaltes profesjonelt, og både offentlige og private organisasjoner kan søke 
kompetansemidler av fondets årlige avkastning. Tildeling foregår etter søknad. 
 
Styrets sammensetning
Tormod Vågsnes, styrets leder  
Bodil Slettebø, nestleder  
Bente Ødegård Christensen, styremedlem 
Kjetil Glimsdal, styremedlem  
Oddvar Espegren, styremedlem  

Rita Hansen, styremedlem  
Sverre Valvik, styremedlem  
Anne Hestness Trommestad, varamedlem 
Inger Vollstad, varamedlem  
Morten Kraft, varamedlem

 
Øverste myndighet i stiftelsen er rådsforsamlingen, hvor ordførerne i alle de 15 kommunene deltar.  
Siste møte i rådsforsamlingen ble holdt 11 juni 2021, hvor vedtektene ble justert. 

http://www.aaukf.no/
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Årsverk i virksomheten 
Ole Magnus Heimvik ble ansatt som ny daglig leder desember 2020. Heimvik er eneste ansatte.  

 
Økonomiske nøkkeltall 2020 
Sum avkastning kapital kr. 56 283 000 
Driftskostnader kr. 1 508 000 
Årets resultat kr. 42 966 000 
 

Balanseregnskap 2020 
Omløpsmidler kr. 535 717 000 
Sum egenkapital kr. 514 142 000 
Sum gjeld kr. 21 574 000

 

Spesielle utfordringer for selskapet framover 

Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne, og bidrag gis til prosjekter i 

tidligere Aust-Agder fylke. Siste status ihht nettsidene er  

- fondets kapital i millioner kroner pr. 31.12.21 er 583 millioner kroner  
- 32 millioner kroner er tildelt de siste 3 år 
- 27 søkere har mottatt tildelinger siste 3 år  

 

Styret i AAUKF åpnet høsten 2021 for at kompetansefondet kan bruke noen av investeringsmidlene 
til å investere i regionale selskaper med sunn økonomi og stort potensiale. 
 
Sammen med andre aktører som Sørlandets kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, 
Sparebanken Sør og flere andre banker har man samlet skutt inn nesten 140 millioner kroner i et nytt 
fond som skal ha fokus på investeringer i selskaper med stort vekstpotensial i vår region.  Det nye 
vekstfondet har fått navnet Agder Seed AS, og forvaltes av Skagerak Maturo AS i Kristiansand. 
 
 

5. Referanser og aktuelle linker  
 

Aktuelle kilder med linker  

Brønnøysundregistrene  www.brreg.no  
Bedriftssøk  www.purehelp.no  
Offisiell distributør av foretaksinformasjon fra 
Brønnøysundregistrene  

www.proff.no  

Kommunenes Sentralforbund (KS)  www.ks.no  
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse  www.nues.no  
Styrevervregisteret  www.styrevervregisteret.no  

 

Aktuelle lover 

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)  
Lov om interkommunale selskaper  
Lov om stiftelser (stiftelsesloven)  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59
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