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EIERSKAP OG SAMARBEIDSLØSNINGER I VEGÅRSHEI KOMMUNE

1. INNLEDNING 

Det er ofte fokus på kommunene som eiere, og forvaltere, av samfunnets verdier. Det er 
viktig at man har kunnskap og oversikt over kommunens eierskap og forvaltningsansvar. 
Samtidig samarbeider kommunene i dag om å løse et bredt spekter av oppgaver. 
Omfanget av ulike samarbeidsløsninger er blitt så omfattende, at det er oppstått et behov 
for en samlet oversikt både for administrasjon og politikere. 

Den første eierskapsmeldingen for Vegårshei kommune ble utarbeidet av et politisk utvalg 
og vedtatt av kommunestyret i mai 2008. Meldingen er siden rullert i 2010. 

Meldingen revideres i 2016, og den har skiftet navn til “Eierskap og samarbeidsløsninger i 
Vegårshei kommune”, og framstår nå som et mer rendyrket oppslagsverk for dette 
temaet. Meldingen ble behandlet i kommunestyret 11.10.2016. Neste hovedrevisjon av 
meldingen følger den kommunale planstrategien, med årlige administrative oppdateringer 
om nødvendig.

2. KOMMUNENS REALVERDIER

Kommunens realverdier kan grovt deles inn i 3 kategorier:

- Eierskap i bedrifter/virksomheter
- Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter
- Infrastruktur innen vann og avløp

Denne meldingen vil i hovedsak omhandle første punkt, samt en oversikt over de 
samarbeidsarenaene kommunen deltar på. Det legges også ved notater om 
kommuneskogen, kommunal veggrunn samt øvrig kommunal eiendom.

3. ULIKE ORGANISASJONSFORMER/EIERSKAPSLØSNINGER

Vegårshei kommune har i all hovedsak lagt til grunn politisk eierskap i de selskapene de er 
involvert i. Selskapene genererer i liten grad økonomisk utbytte til kommunen (med 
unntak av Agder Energi). Motivene bak eierskapet har i første rekke vært næringspolitiske, 
eller for å tilgodese/løse egne kommunale behov. Valg av eierskapsform, har i noen grad 
sammenheng med hvilken type eierskap en definerer det konkrete selskap under.  I det 
følgende er det kort skissert opp de forskjellige eierskapsformer/samarbeidsløsninger som 
er aktuelle i denne sammenheng.

Eierskap og deltakelse i ulike samarbeid krever ofte en representasjon fra eiere og 
deltakere. Kommunestyret i Vegårshei kommune har i PS 99/15 gjort følgende vedtak om 
kommunal representasjon:

«Ordfører representerer kommunen i representantskapsmøter, eiermøter, årsmøter og 
generalforsamlinger der annet ikke er bestemt gjennom lov eller særskilte valg i 
kommunestyret. Varaordfører er stedfortreder. Dersom ingen av dem kan møte, kan 
ordfører gi fullmakt videre til andre.

Formannskapet får fullmakt til å gi ordfører (eller andre valgte eierrepresentanter) innspill 
på aktuelle forslag til styrekandidater i de selskapene kommunen direkte eller indirekte 
kan påvirke styresammensetning.»



3.1 AKSJESELSKAPER (AS)

Begrenset ansvar for deltakerne
Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt og kan ha en eller flere eiere. Denne 
selskapsformen kan derfor være tjenlig dersom en ønsker å ha ulike grupper av eiere eller 
legge til rette for at flere, både fysiske og juridiske personer, kan være eiere.

Et aksjeselskap skal ha en minste aksjekapital på 30.000 kroner, og må til enhver tid ha 
en forsvarlig egenkapital. Et særtrekk ved aksjeselskapsformen er at deltakerne ikke er 
ansvarlig for selskapets forpliktelser, med mindre dette er særskilt avtalt. På den annen 
side rår ikke eierne fritt over selskapets inntekter og formue.

Ønsker aksjeeierne å trekke midler ut av selskapet, må dette skje etter nærmere regler i 
aksjeloven for utdeling av utbytte, nedsetting av aksjekapitalen eller oppløsning av 
selskapet. Eierforholdene i et aksjeselskap kan endres ved kjøp og salg av aksjer, eller ved 
forhøyelse av aksjekapitalen.

Eierskapet utøves gjennom generalforsamlingen
Gjennom generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre 
generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig 
leders ledelse av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret.

Vegårshei kommunestyre har i prinsippet vedtatt at ordføreren bør representere 
kommunen på generalforsamlingen i selskaper der kommunen er aksjonær. 

Styret samlet er øverste forvaltningsorgan, og daglig drift ivaretas av daglig 
leder
Selskapet ledes av et styre og en daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for 
forvaltningen av selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og 
innenfor rammen av lovgivningen og selskapets vedtekter og instrukser fastsatt av 
aksjonærene gjennom generalforsamlingen. Daglig leder står for den daglige ledelsen av 
selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelsen følge retningslinjer og pålegg styret 
har gitt.

3.2 INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS)

Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan organiseres som 
interkommunalt selskap (IKS). Deltakere i IKS kan være kommuner, fylkeskommuner og 
andre IKS. Interkommunale selskaper er egne rettssubjekter som rettslig og økonomisk er 
skilt fra deltakerkommunene.

Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser.

Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes 
organ, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet.
Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og 
det kan omgjøre vedtak som styret har truffet.

Lovens bestemmelser medfører at deltakerkommunene har en større innflytelse over 
styringen av selskapet enn det aksjeloven gir deltakerne i et aksjeselskap.

3.3 STIFTELSE

En stiftelse er en formuesverdi som stifterne har avsatt for å fremme et nærmere fastsatt 
formål. Stiftelser anvendes ofte ved virksomhet av ikke-økonomisk karakter, spesielt med 
et sosialt eller kulturelt formål.



Kommuner kan alene eller sammen med andre opprette stiftelser. Stiftelser er egne 
rettssubjekter, men har ingen eiere (”stiftelsen eier seg selv”). Kommunen har derfor 
ingen styringsrett over stiftelser, og kan ikke hente ut midler fra stiftelser.

Stiftelsen ledes av et eget styre.

3.4 SAMVIRKEFORETAK (SA)

Med samvirkeforetak menes en sammenslutning med hovedformål å fremme 
medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten 
som forbrukere, leverandører eller på lignende måte. Bortsett fra en normal forrentning av 
eventuell innskutt kapital, blir avkastningen stort sett værende i virksomheten eller fordelt 
mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene 
har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

Samvirkeforetak er kanskje særlig aktuell hvor bruken og nytten av samvirkeforetaket er 
viktigere enn avkastningen på innskutt kapital. Medlemmene deltar aktivt i virksomheten 
enten som forbruker eller leverandør. Normalt sett er adgangen til å ta ut overskudd 
begrenset av medlemmenes samhandling med selskapet.

Samvirkeloven stiller krav til hva stiftelsesdokumentet og vedtektene minst skal inneholde.

3.5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Kommunelovens § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller 
fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Kommunelovens § 27 
gjelder bare for samarbeid som ikke er organisert som eget rettssubjekt. Styret for et 
interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den 
må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Det bør 
derfor utarbeides vedtekter for et slikt interkommunalt samarbeid.

Det meste av interkommunalt samarbeid for øvrig foregår etter ”vertskommunemodellen”, 
kommunelovens § 28. Det vil si at en kommune har driftsansvaret og budsjettansvaret 
mot at de øvrige kommuner refunderer utgifter etter en vedtatt samarbeidsmodell. Det er 
ofte opprettet et rådgivende organ av de deltakende kommuner, et organ som ikke har 
styringsrett.

3.6 ORGANISASJONER/FORENINGER

En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme ett eller flere bestemte 
formål av humanitær, sosial eller lignende art. Foreninger kan være både åpne og lukket 
for allmennheten.

Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål. 
Medlemmene kan ikke ha eierandeler i foreningen, og de kan heller ikke under noen 
omstendighet få utbetalt overskudd fra foreningen. Det er derimot ikke noe i veien for at 
medlemmer kan være ansatt i en forening og motta lønn, eller de kan fakturere foreningen 
for arbeid som de gjør i foreningen.

Medlemmene deltar i beslutninger som treffes gjennom foreningens øverste organ, som er 
årsmøtet. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. På dette møtet skal 
blant annet årsregnskapet legges frem og godkjennes. Det er vanlig at foreninger har et 
styre og velger styremedlemmer på årsmøtet.



3.7 ANDRE SAMARBEIDSLØSNINGER

I tillegg til det som er nevnt over, er det opprettet og opprettes det mer eller mindre 
varige samarbeidsløsninger, hvor kommunen eventuelt betaler inn en årlig deltakeravgift, 
eller en avgift for en avgrenset periode.

4. KOMMUNENS EIERINTERESSER I AKSJESELSKAP

4.1 KLP – Kommunal Landspensjonskasse 

KLP er et konsern, men settes likevel under dette punktet. Definisjonen på et konsern: to 
eller flere rettslig selvstendige selskaper som reelt utgjør en enhet ved at et selskap 
(morselskapet) har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskaper 
(datterselskaper). Morselskapet vil da ofte benytte sin posisjon til å lede datterselskapene 
som en organisatorisk enhet. Morselskapet må her være et norsk aksjeselskap, og et 
konsern foreligger når dette har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre 
selskaper. KLP er et morselskap med 9 ulike datterselskaper.

Selskapsmedlemmene (eierne) i KLP er alle kunder som har offentlig 
tjenestepensjonsordning i selskapet (kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og 
selvstendige virksomheter tilknyttet offentlig sektor).

KLP er kommunens pensjonsleverandør, og tilbyr også forsikrings- og banktjenester til 
ansatte i kommunene. KLP skal altså levere trygge og konkurransedyktige finans- og 
forsikringstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne, og deres 
ansatte.

Alle som etablerer avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP skyter inn et 
egenkapitalinnskudd. Dette innebærer at kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og 
bedrifter med offentlig tjenestepensjon i KLP også er eiere av selskapet. All verdiskaping 
som skjer i selskapet skal komme eierne til gode.

Styringssystemene i KLP skal sikre at det overordnede målet om å skape verdier for 
selskapets kunder skjer på en økonomisk effektiv og samfunnsmessig ansvarlig måte

Vedtektsfesta formål: 
Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. 
Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre 
pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som 
naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er 
tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av 
pensjonskasser.

Kommunal representasjon:
Representasjon på eiermøter.

Årlig kostnad for kommunen:
Egenkapitalinnskudd. 



Nøkkeltall:
NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010
Sum inntekter 91 320 000 000 51 993 000 000 48 081 000000 31 844 000 000 38 196 000 000 
Driftsresultat 1 188 000 000 -106 000 000 1 001 000 000 1 313 000 000 524 000 000
Resultat før skatt 1 188 000 000 -106 000 000 1 001 000 000 653 000 000 593 000 000
Resultatgrad 1,3% -0,2% 2,08% 4,12% 1,37%
Likviditetsgrad 3,01% 4,90% 4,22% 4,26% 4,12%
Egenkapital 17 644 000 000 15 268 000 000 13 547 000 000 12 064 000 000 10 814 000 000
Egenkapitalgrad 3,6% 4,1% 4,1% 4,1% 4%
Gjeldsgrad 26,82% 23,22% 23,49% 23,19% 24,13%
Kilde: Purehelp.no – NOK

4.2 DURAPART AS

Vedtektsfesta formål: 
DURAPART A/S har til formål å drive fabrikasjon, omsetning og annen virksomhet som kan 
øke muligheten for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre, - fortrinnsvis 
fra Aust-Agder fylke.

Durapart er en attføringsbedrift som bidrar til at personer som står utenfor arbeidslivet 
kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder 
jobben. Durapart er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap som er leverandør 
av arbeidsmarkedstjenester til NAV. Durapart er et kompetansesenter med 
spisskompetanse på veiledning, undervisning og praktisk opplæring som bidrar til at 
jobbsøkere får en ny start. Hovedkontoret er på Krøgenes i Arendal, med avdelinger på 
Vinterkjær i Risør, samt på Hisøy og Moltemyr i Arendal. 

Eierandel: 
Vegårshei kommune 0,49 % sammen med mange andre småaksjonærer. Arendal 
kommune er flertallsaksjonær med 56,11 % av aksjene. Andre noe større aksjeeiere er 
Aust-Agder næringsselskap, Risør kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Aksjekapital: 
Samlet kr 5 747 500

Kommunal representasjon: 
Representasjon på generalforsamling/eiermøte.

Årlig kostnad for kommunen: 
Ingen

Nøkkeltall: 
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011

Sum inntekter 124 460 000 136 400 000 140 431 000 146 190 000 136 391 000

Driftsresultat -425 000 -2 762 000 2 724 000 4 264 000 1 973 000
Resultat før skatt -18 000 -1 921 000 3 459 000 4 755 000 2 504 000
Resultatgrad -0,34 % -2,03 % 1,94 % 2,92 % 1,45 %
Likviditetsgrad I 2,48 2,22 2,33 2,23 2,00
Egenkapital 57 717 000 57 735 000 59 656 000 56 197 000 51 442 000
Egenkapitalandel 60,2 58,2 57,2 54,1 52,7
Gjeldsgrad 0,66 0,72 0,75 0,85 0,90
Kilde: Purehelp.no – NOK



4.3 Lisand Industrier AS

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. Vi 
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 våre eierkommuner 
innenfor gitte rammer fra NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som 
er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Eierandel: 
Kommunene Vegårshei, Tvedestrand, Risør og Gjerstad eier alle aksjene, med 25% hver. 

Aksjekapital: 
Samlet kr 200 000

Kommunal representasjon: 
Et styremedlem med vara.

Årlig kostnad for kommunen:
Driftstilskudd ut fra antall brukere fra Vegårshei, stykkpris pr. person. Kommunen har 
garantiansvar for Lisand Industrier AS.

Nøkkeltall: 
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 18 141 000 14 873 000 12 330 000 11 769 000 11 157 000
Driftsresultat 3 839 000 1 374 000 706 000 1 261 000 92 000
Resultat før skatt 3 397 000 1 416 000 741 000 1 215 000 3 000
Resultatgrad 21,16% 9,24% 5,73% 10,72% 0,83%
Likviditetsgrad 2,26 2,46 2,92 3,10 2,27
Egenkapital 10 794 000 7 397 000 5 980 000 5 240 000 4 024 000
Egenkapitalandel 38,90% 44,70% 65,50% 62,80% 57,1%
Gjeldsgrad 1,57 1,24 0,53 0,59 0,75
Kilde: Purehelp.no – NOK

Lisand er en VEKST bedrift som ligger sentralt plassert i Tvedestrand. De holder til i helt 
nye lokaler (2015), og har fått et bygg tilpasset eget behov. All produksjon er på en flate 
og med gode arbeidslinjer. Bedriften setter fokus på trivsel og arbeidsglede og det skal 
gjenspeiles i produksjonen. 38 VTA ansatte har fått gode fasiliteter med garderober, 
toaletter, etc.

Attføringsavdelingen har fått gode kontorer med plass til individuelle samtaler, og har nå 
lokaler med alt av moderne teknologi for kurs og møter.
I tillegg har Lisand en flott kantine med storkjøkken som har potensiale til videre utvikling, 
samt en liten gjenbruksbutikk.

4.4 Aust-Agder Næringsselskap AS

Vedtektsfesta formål: 
Selskapets formål er å fremme industrireising og annen næringsvirksomhet med sikte på å 
gi varige og lønnsomme arbeidsplasser under henvisning til den til enhver tid gjeldende 
fylkesplan for Aust- Agder.



Næringsselskapets virksomhet konsentreres til tegning av aksjekapital i eiendoms- og 
driftsselskap samt bygging av næringsbygg for utleie og /eller salg. Næringsselskapet kan 
også delta i andre selskaper hvor eierrettigheten til kapitalinnskuddet opprettholdes.
Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap.

Næringsselskapet kan arrangere fagseminarer og studiereiser. Selskapets virksomhet tar 
ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til 
å fremme selskapets formål.

Eierandel: 
Vegårshei 0,49 %

Aksjekapital: 
Samlet kr 3 042 000

Kommunal representasjon:
Representasjon på generalforsamling/eiermøte.

Årlig kostnad for kommunen: 
Ingen

Nøkkeltall:
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 1 464 000 0 3 000 000 3 033 000 6 300 000
Driftsresultat 1 794 000 -2 436 000 -1 831 000 -3 337 000 -127 000
Resultat før skatt 2 456 000 -1 784 000 -1 293 000 -2 848 000 312 000
Resultatgrad 122,54% 0% -61,03% -110,02% -2,02%
Likviditetsgrad 7,69 27,83 21,70 35,35 5,39
Egenkapital 36 960 000 34 504 000 36 288 000 37 581 000 40 429 000
Egenkapitalandel 95,40% 98,70% 98,40% 99% 93,90%
Gjeldsgrad 0,05 0,01 0,02 0,01 0,07
Kilde: Purehelp.no - NOK

Aust-Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap. Det betyr at de investerer 
penger i små og mellomstore bedrifter i Aust-Agder ved å gå inn med aksjekapital – de blir 
medeiere i bedriftene. Ofte går de også inn i styrene.

Aust-Agder fylkeskommune eier litt over halvparten av Aust-Agder Næringsselskap A/S. 
Andre viktige eiere er kommunene og næringslivet i fylket, som for eksempel banker og 
forsikringsselskap, energiverk og skogeierforening. Den eiermessige fordelingen er 67% 
offentlig og 33% privat.

I 2010 hadde selskapet aksjer til en verdi av ca 40 millioner kroner i nesten 50 bedrifter. 
Man selger seg ut av selskapene etter en tid, noen ganger med tap, andre ganger med 
fortjeneste eller til samme pris som da man gikk inn. Selskapet får hvert år tilført midler 
fra fylkeskommunens konsesjonskraftpenger.

I Vegårshei er selskapet medeier i følgende næringsbygg: Ubergsmoen Industribygg AS og 
Masis Eiendom AS. I tillegg til å være aksjonær i næringsbygg er selskapet også medeier i 
Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS.

4.5 Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS

Vedtektsfesta formål: 
Selskapets formål er å eie og drive, eventuelt leie ut, skianlegg og andre aktivitetsanlegg 
på helårsbasis, så vel for konkurranseformål som for turisme.



Eierandel: 
Vegårshei kommune 35,56 %. Vegårshei idrettslag og Aust-Agder Næringsselskap eier 
henholdsvis 29,24 % hver, samt Agder og Rogaland Skikrets 5,97 %.

Aksjekapital: 
Samlet kr 775 000.

Kommunal representasjon: 
En representant i styret, som tradisjonelt også blir styreleder.

Årlig kostnad for kommunen: 
Betaler driftstilskudd.
I forbindelse med NM på ski i 1994 blei det også inngått avtaler mellom kommunen og 
private grunneiere om årlig betaling for å la skiløypene gå over deres eiendommer. Dette 
årlige kommunale tilskuddet reguleres etter prisindeks. I forbindelse med 
“Utviklingsprosjektet” har kommunen også bidratt med betydelige summer til både rene 
tilskudd og indirekte til nødvendige infrastrukturtiltak.

Nøkkeltall:
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 1 471 000 1 242 000 1 802 000 1 612 000 1 667 000
Driftsresultat 56 000 -72 000 70 000 181 000 35 000
Resultat før skatt 17 000 -142 000 65 000 180 000 36 000
Resultatgrad 3,81% -5,80% 3,89% 11,23% 2,10%
Likviditetsgrad 0,38 0,17 0,99 1,42 0,67
Egenkapital 573 000 555 000 698 000 633 000 453 000
Egenkapitalandel 40,8% 24,8% 36,2% 33,9% 32,6%
Gjeldsgrad 1,45 3,03 1,76 1,95 2,06
Kilde: Purehelp.no – NOK

VSA er en videreføring av det som i sin tid het Vegårshei skisenter. Etter hvert fikk 
selskapet en AS–form for bl.a. å kunne få inn midler fra Aust-Agder Næringsselskap til 
videre utbygging. Idrettslagets tilskudd til aksjekapitalen besto i hovedsak av klubbhuset 
”Fjellheim” og skianleggene.
Virksomheten består i dag av drift av ”Fjellheim” , nytt klubbhus og tilhørende skianlegg 
(alpinløyper og hoppanlegg), samt å utvikle disse videre. Anleggene er fylkesanlegg for 
langrenn og hopp.

De siste årene er det lagt ned mye arbeid og ressurser i det såkalte “Utviklingsprosjektet”, 
som innebærer en sterk utvikling og satsing på både Fjellheimsiden og Molandsiden. På 
Molandsiden er målet å skape et Sørlandet Hoppsenter. Det arbeides nå med å 
kvalitetssikre prosjektet, og sikre tilstrekkelige finansielle muskler til en eventuell 
utbygging. Prosjektene på Fjellheimsiden og Molandsiden kan utvikles delvis uavhengig av 
hverandre.

4.6 Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS (RTA AS)

Vedtektsfesta formål: 
Selskapets formål er å ivareta kommunens 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. Selskapet kan også utføre slike 
tjenester utenfor sitt geografiske ansvarsområde. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke 
avfallsfraksjoner som kan mottas ved anleggene og fastsetter vilkår for mottaket i 
samsvar med gitte konsesjoner. Selskapet skal engasjere seg i generell heving av 
miljøarbeidet i regionen. Selskapet kan være deltaker i andre selskaper relatert til 
avfallsbehandling.



Eierandel: 
Vegårshei kommune 10,80 %, Risør kommune 40,50 %, Tvedestrand kommune 34 %
og Gjerstad kommune 14,70 %.

Aksjekapital: 
Samlet kr 1 000 000.

Kommunal representasjon: 
Et styremedlem med varamedlem.

Årlig kostnad for kommunen:
Kostnader som vanlig forbruker.
Kommunen har garantiansvar for RTA AS. 

Nøkkeltall:
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 46 019 000 44 381 000 41 739 000 41 634 000 38 298 000
Driftsresultat 3 466 000 2 939 000 2 795 000 4 191  000 3 859 000
Resultat før skatt 3 802 000 -605 000 3 417 000 4 498 000 3 886 000
Resultatgrad 7,53% 6,62% 6,70% 10,07% 10,08%
Likviditetsgrad 2,45 1,80 2,87 2,47 1,71
Egenkapital 24 450 000 21 088 000 22 277 000 19 242 000 15 437 000
Egenkapitalandel 42,5% 36,2% 37,6% 36,1% 32,6%
Gjeldsgrad 1,35 1,76 1,66 1,77 2,07
Kilde: Purehelp.no – NOK

RTA AS har kontor og avfallsplass på Hestemyr i Risør. Selskapet ble stiftet i forbindelse 
med økte forskriftkrav til kommunene om behandling av forbruksavfall. De gamle 
kommunale fyllplassene for søppel er nedlagt. Det er et lokalt mottak for 
husholdningsavfall i Myra, beliggende ved renseanlegget, hvis man har mer avfall enn det 
som det er plass til i avfallsdunkene.

Selskapet er aksjonær (8,15%) i det regionale forbrenningsanlegget Returkraft AS som er 
lokalisert i Kristiansand.

4.7 Ubergsmoen Industribygg AS

Vedtektsfesta formål: 
Selskapets formål er bygging og utleie av næringsbygg og annen virksomhet som naturlig 
faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med liknende virksomhet, og 
kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

Eierandel: 
Vegårshei kommune 24,82 %, Aust-Agder Næringsselskap AS eier tilsvarende. Lillemo 
Holding AS og Kurt Hagane Holding AS eier 25,18% hver.

Aksjekapital: 
Samlet kr 2 820 000.

Kommunal representasjon: 
To styremedlemmer med varemedlemmer.

Årlig kostnad for kommunen:
Ingen



Nøkkeltall: 
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 300 000 180 000 150 000 420 000 420 000
Driftsresultat -32 000 -163 000 -186 000 71 000 78 000
Resultat før skatt -79 000 -223 000 -247 000 -2 000 -13 000
Resultatgrad -10,67% -90,56% -124% 16,91% 18,57%
Likviditetsgrad 0,26 0 0 1,32 0,93
Egenkapital 2 254 000 2 333 000 2 256 000 2 503 000 2 536 000
Egenkapitalandel 76% 71,60% 63,2% 65,5% 62,40%
Gjeldsgrad 0,32 0,40 0,58 0,53 0,60
Kilde: Purehelp.no – NOK

Ubergsmoen Industribygg er lokalisert i Fidalen på Ubergsmoen. Lokalene leies i sin helhet 
ut til leietaker Nansen Interiør AS, som benytter lokalene til produksjons- og lagerlokaler. 

4.8 Våje Industribygg AS 

Vedtektsfesta formål: 
Selskapets virksomhet er utleie av fast eiendom samt en hver virksomhet i tilknytning til 
dette.

Eierandel: 
Vegårshei kommune 31,11 %. Øvrige aksjer eies av Vegårshei Sparebank med 34,44%, 
samt Kurt Hagane Holding AS og Lillemo Holding AS med 17,22% hver.

Aksjekapital: 
Samlet kr 900 000.

Kommunal representasjon: 
Et styremedlem med varamedlem.

Årlig kostnad for kommunen:
Ingen

Nøkkeltall:
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 291 000 210 000 150 000 330 000 330 000
Driftsresultat -46 000 81 000 24 000 196 000 196 000
Resultat før skatt -181 000 -71 000 -125 000 34 000 19 000
Resultatgrad -15,81% 38,57% 16% 59,39% 59,39%
Likviditetsgrad 0,16 1,16 1,27 0,69 0,87
Egenkapital 177 000 358 000 430 000 555 000 521 000
Egenkapitalandel 6,3% 12,3% 14,4% 18% 16,3%
Gjeldsgrad 14,76 7,13 5,96 4,57 5,15
Kilde: Purehelp.no – NOK

Nansen Interiør AS er leietaker i bygningsmassen i Fidalen, i tillegg eier Våje Industribygg 
AS et mindre industribygg inne i Våjebygda (Kleivaneveien 11).

4.9 Masis Eiendom AS 

Vedtektsfesta formål: 
Selskapets formål er bygging og utleie av næringsbygg. 



Eierandel: 
Vegårshei kommune 33,33 %, øvrige aksjer eies av Aust-Agder Næringsselskap og 
Hovhannes Bayadjan med 33,33 % hver. På generalforsamlingen i 2016 ble det vedtatt å 
selge eiendommen.

Aksjekapital: 
Samlet kr. 900 000

Kommunal representasjon: 
Et styremedlem med varamedlem.

Årlig kostnad for kommunen:
Ingen

Nøkkeltall:
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000
Driftsresultat 274 000 204 000 211 000 229 000 230 000
Resultat før skatt 117 000 41 000 42 000 29 000 8 000
Resultatgrad 76,11% 56,67% 58,61% 63,61% 63,89%
Likviditetsgrad 4,43 0,96 4,43 1,27 1,62
Egenkapital 977 000 889 000 859 000 830 000 809 000
Egenkapitalandel 26,60% 24,2% 23% 21,7% 20,6%
Gjeldsgrad 2,76 3,13 3,35 3,61 3,86
Kilde: Purehelp.no – NOK

4.10 Agder Energi AS

Agder Energi AS er et konsern, med hovedkontor i Kristiansand. Konsernet har 8 heleide 
datterselskaper, og har eierandeler i nesten dobbelt så mange selskaper.

Definisjonen på et konsern: to eller flere rettslig selvstendige selskaper som reelt utgjør en 
enhet ved at et selskap (morselskapet) har bestemmende innflytelse over ett eller flere 
andre selskaper (datterselskaper). Morselskapet vil da ofte benytte sin posisjon til å lede 
datterselskapene som en organisatorisk enhet. Morselskapet må her være et norsk 
aksjeselskap, og et konsern foreligger når dette har bestemmende innflytelse over ett eller 
flere andre selskaper.

Vedtektsfesta formål:
Utnytte, produsere, distribuere og omsette energi. Bidra til en sikker og rasjonell 
energiforsyning. Utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, 
kommunikasjon og infrastruktur.

Eierandel: 
Vegårshei kommune 0,81%. Selskapet eies av 30 Agderkommuner (54,5 %) og Statkraft 45,5 %). 

Aksjekapital: 
Samlet kr 1.809.000.000.

Kommunal representasjon: 
Representasjon på eiermøter. En representant med vara. Rådmennene møter med 
talerett.

Årlig kostnad for kommunen:
Ingen. 
Kommunen får årlig utbytte, avhengig av selskapets resultat. 



Nøkkeltall:
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 8 361 407 000 8 266 827 000 9 890 000 000 8 946 000 000 10 716 000 000
Driftsresultat 2 398 851 000 1 714 977 000 2 315 000 000 1 852 000 000 2 479 000 000
Resultat før skatt 1 928 680 000 998 144 000 1 686 000 000 1 615 000 000 2 173 000 000
Resultatgrad 28,69% 20,75% 23,41% 20,70% 23,13%
Likviditetsgrad 0,85% 0,69% 0,64% 0,58% 0,56%
Egenkapital 4 510 877 000 3 676 579 000 4 124 000 000 4 090 000 000 3 363 000 000
Egenkapitalandel 24,40% 22,50% 25,80% 26,10% 22,40%
Gjeldsgrad 3,09% 3,44% 2,88% 2,83% 3,47%
Kilde: Purehelp.no –NOK

Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. 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 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir 
forvaltet til det beste for landsdelen.

Agder Energi har som visjon å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. 
Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt 
energitilknyttede tjenester. 

4.11 USUS AS (tidligere Visit Sørlandet AS)

Vedtektsfesta formål:
Områdemarkedsføring, profilering og merkevarebygging via tilrettelegging for salg og 
markedsføring for reiselivet på Sørlandet.

Eierandel:
Selskapet eies av reiselivsnæringen i Agder (ca. 25 %), Aust-Agder fylkeskommune og 
Vest- Agder fylkeskommune (tilsammen ca. 53%) og kommunene i Agder (27 av 30 
kommuner med tilsammen ca. 25%). Vegårshei eier 0,22%.

Aksjekapital:
Kr. 4.680.000.

Kommunal representasjon:
En representant på årsmøtet med vara.

Årlig kostnad for kommunen:
Driftstilskudd

Nøkkeltall: 
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 16 159 000 17 869 000 12 518 000 10 886 000 9 795 000
Driftsresultat 3 933 000 270 000 257 000 91 000 -176 000
Resultat før skatt 3 935 000 258 000 84 000 93 000 -143 000
Resultatgrad 24,34% 1,51% 2,05% 0,84% -1,8%
Likviditetsgrad 5,63 1,97 5,32 4,58 3,22
Egenkapital 9 075 000 5 140 000 4 881 000 4 797 000 4 704 000
Egenkapitalandel 82,5% 49,9% 81,9% 79,7% 70,0%
Gjeldsgrad 0,21 1 0,22 0,25 0,41

Kilde: Purehelp.no - NOK

Landsdelsselskapet Visit Sørlandet AS ble formelt stiftet av Aust- og Vest Agder 
fylkeskommuner høsten 2009, og selskapets administrasjon kom på plass våren 2010 med 
kontor i Kristiansand.



Fra og med våren 2016 skiftet selskapet navn fra Visit Sørlandet AS til USUS AS.

Selskapet jobber innen følgende 4 hovedarbeidsområder: Kunnskap og kompetanse, 
Samhandling, Synlighet og Innovasjon.

5. KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)

5.1 Aust-Agder Revisjon IKS

Vedtektsfesta 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.

Eierandel: 
Kommunalt eid selskap. Vegårsheis andel 2%. Øvrig eierandeler fordeler seg slik: Aust-
Agder fylkeskommune 29%, Arendal 26%, Grimstad 14,5%, Risør 7%, Lillesand 6,5%, 
Tvedestrand 5%, Birkenes 3%, Froland 2,5%, Gjerstad 2,5% og Åmli 2%. 

Kommunal representasjon:
En representant med vara i representantskapet. 

Årlig kostnad for kommunen:
Kommunen betaler for den tjenesten vi bestiller og får gjennomført.

5.2 Aust-Agder Museum og Arkiv IKS

Vedtektsfesta formål: 
Aust- Agder Museum og Arkiv skal arbeide for at verdifulle gjenstander, arkiver og andre 
informasjonsbærere av historisk og administrativ verdi blir samlet inn, tatt vare på og 
gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning og for kulturelle og administrative 
formål. Selskapet skal aktivt formidle institusjonens og avtalepartenes samlinger slik at 
det fremmer innbyggernes velferd og demokratiske rettigheter.

De museumsfaglige oppgaver skal utføres i tråd med International Council of Museums 
(ICOM `s) etiske retningslinjer og i tråd med nasjonale føringer.
De arkivfaglige oppgavene skal utføres i tråd med hevdvunne arkivfaglige prinsipper, etter 
International Council on Archives (ICA`s) yrkesetiske retningslinjer og ifølge lovverk, 
forskrifter og bestemmelser.

Aust–Agder Museum og Arkiv skal
- Gjennom forskning og formidling arbeide for å levendegjøre Aust-Agders kultur og 

historie.
- Bidra til å øke den museums- og arkivfaglige kompetansen innenfor det samlende 

kulturhistoriske og administrative oppgavefeltet i Aust-Agder.
- Være eiernes faginstans i museums og arkivfaglige spørsmål.
- Skal gjennom avtaler utvikle faglig og administrativ kompetanse ved lokale museer 

og samlinger.
Selskapet har anledning til å påta seg betalte oppdrag for offentlige og private organer, og 
kan også administrere eksternt finansierte prosjekter innenfor sitt arbeidsfelt.

Eierandel: 
Vegårshei kommune 1%. Øvrige eiere: Aust- Agder fylkeskommune 47%, Arendal 16%, 
Grimstad 10%, Valle og Evje og Hornnes 5%, Bygland, Tvedestrand, Lillesand, Risør, 
Bykle og Iveland 2% og Gjerstad, Birkenes, Froland og Åmli 1%. 



Kommunal representasjon: 
En representant med vara i representantskapet.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd til nybygg, og tilskudd til interkommunalt arkiv og depotleie. 
Samlingene til Aust-Agder museum og arkiv, Kuben i Arendal, består av over 40 000 
gjenstander innen kulturhistorie, etnografi, kunsthistorie, numismatikk, arkeologi og 
naturhistorie. Hovedvekten er på de kulturhistoriske gjenstandene. De har også en 
betydelig fotosamling på over 500 000 fotografier, 50 000 bøker og en unik samling av 
privatarkiv. AAma er depotinstitusjon for kommunale og fylkeskommunale arkiv.

For kommunens del er det i første rekke arkivdelen som er mest interessant. Lov og 
forskrift pålegger kommunene å ha gode bygningsmessige løsninger for sitt 
arkivmateriale.

5.3 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
 
Formål:
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS skal utføre den lovpålagte 
sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende 
oppgaver for andre bestillere.

Eierandel:
Vegårshei har 1% eierandel. Deltakere er de tre fylkeskommunene, og mange tilhørende 
kommuner. I Aust Agder deltar kommunene Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, 
Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes og Åmli. 

Kommunal representasjon:
En representant med vara fra hver eierkommune til representantskapet.

Årlig kostnad for kommunen:
Betaling for sekretariat, fordelt etter egen betalingsnøkkel.

Hovedkontoret ligger i Bø kommune.

6. KOMMUNENS DELTAKELSE I STIFTELSER 

6.1 Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond 

Vedtektsfesta 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. 

Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende dette 
til nyttige formål. Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og 
andre. Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner, 
utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og 
private foretak.

Andel – innskytere i stiftelsen:
Stiftelsen ble opprettet 8. mai 2003. Bak stiftelsen sto da 14 av fylkets 15 kommuner. Fra 
2007 er også Vegårshei kommune med.

Stiftelseskapital: 
Samlet innskutt kapital er 244 000 000. Vegårshei kommune har skutt inn kr 500 000.



Kommunal representasjon: 
I rådsforsamlingen sitter en representant med varamedlem.

Årlig kostnad for kommunen:
Ingen

Nøkkeltall: 
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 0 0 0 0 0
Driftsresultat -943 000 -899 000 -826 000 -589 000 -602 000
Resultat før skatt 18 300 000 35 440 000 31 819 000 25 534 000 15 836 000
Resultatgrad 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 23,94 31,59 19,33 23,33 35,67
Egenkapital 398 868 000 390 767 000 355 327 000 332 131 000 314 522 000
Egenkapitalandel 95,8% 96,8% 94,90% 95,7% 97,2%
Gjeldsgrad 0,04 0,03 0,05 0,05 0,03
Kilde: Purehelp.no – NOK

6.2 Vegårshei Bygdetun

Formål: 
Stiftelsens formål er å bevare de kulturhistoriske verdier som ligger i Julius Grasåsens 
samlinger, som han har skjenket Stiftelsen og som belyser liv og virksomhet i bygda. 
Videre er Stiftelsens formål gjennom forskning, innsamling og bevaring stadig å arbeide 
for å skape bedre grunnlag for kunnskap om, forståelse for og oppleving av naturen, 
kulturen og samfunnslivet i Vegårshei.

Kommunal representasjon:
Tre representanter med vara i styret.

Årlig kostnad for kommunen:
Driftstilskudd.

Nøkkeltall: 
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 282 000 346 000 310 000 479 000 423 000
Driftsresultat 68 000 56 000 23 000 73 000 83 000
Resultat før skatt 84 000 82 000 55 000 109 000 120 000
Resultatgrad 24,11% 16,19% 7,42% 15,24% 19,62%
Likviditetsgrad 307,25 97,17 99,27 82,43 22,20
Egenkapital 2 271 000 2 187 000 2 105 000 2 050 000 1 941 000
Egenkapitalandel 94,9% 93,9% 93,3% 99,3% 97,5%
Gjeldsgrad 0,05 0,07 0,07 0,01 0,03

Kilde: Purehelp.no - NOK

7. KOMMUNENS DELTAKELSE I SAMVIRKEFORETAK (SA)

7.1 AT SKOG SA

Vedtektsfesta formål: 
AT Skog SAs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres 
skogeiendom ved å: 

 Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på eiernes 
produkter. 



 Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av andelseiernes 
skogeiendommer. 

 Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning. 
 Arbeide for økt bruk av skog-, utmark- og treprodukter. 
 Stimulere til næringsutvikling, og ved eierengasjement sikre innflytelse og 

avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder. 
Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeiersamvirkeforetak tilsluttet 
Norges Skogeierforbund. 

Deltakere:
Andelslaget og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund (skogeiersamvirket). Den 
enkelte andelseier er medlem i det lokale skogeierlaget hvor eiendommen ligger, se punkt 
10.2. Skogeierlagene arbeider med lokal næringspolitikk, faglige arrangementer og 
fungerer som valgmøte for andelslaget. AT Skogs hovedkontor er i Skien. 

Eierandel: 
Vegårshei kommune eier 36 andeler á kr 1 900.

Kommunal representasjon: 
Vegårshei skogeierlag velger sine representanter til representantskapsmøtet i AT Skog på 
skogeierlagets årsmøte. Skogeierlaget stiller med 2 representanter, antallet er beregnet ut 
fra størrelse på avvirkning. At Skog møter på skogeierlagets årsmøte, og legger fram sin 
egen årsmelding med regnskap.  

Årlig kostnad for kommunen:
Informasjonsavgift på kr. 800, får tilsendt tidsskriftene Skog og Nytt fra At Skog. I tillegg 
får kommunen høyere tømmerpris ved hogst, og utbytte ved overskudd. 
Representantskapsmøtet bestemmer hvordan eventuelt overskudd skal fordeles.

Nøkkeltall: 
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 623 458 000 536 051 000 484 631 000 505 281 000 600 754 000
Driftsresultat -15 490 000 -216 000 -2 748 000 6 093 000 1 617 000
Resultat før skatt -14 297 000 3 472 000 15 829 000 8 447 000 -94 824 000
Resultatgrad -2,51% -0,04% -0,59% 1,21% 0,27%
Likviditetsgrad 3,02 2,69 2,62 2,55 2,32
Egenkapital 361 563 000 375 765 000 374 003 000 364 649 000 355 498 000
Egenkapitalandel 85,1% 83,5% 84,5% 81,5% 79,4%
Gjeldsgrad 0,18 0,2 0,18 0,23 0,26
Kilde: Purehelp.no – NOK

7.2 Biblioteksentralen SA

Vedtektsfesta formål: 
Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker.
Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til 
biblioteker og liknende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere 
virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og 
kunnskapsmarkedet.

Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det 
skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser 
ivaretas på beste måte. Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som 
formål for virksomheten - herunder heller ikke for medlemmene.

Eierandel: 
419 kommuner (87%). Vegårshei kommune har 1 andel á kr 300.



4 fylkeskommuner (11%), Kommunenes Sentralforbund (2%), Norsk Bibliotekforening 
(0,3%)

Andelskapital: 
Den totale andelskapitalen ved utgangen av 2015 var 1 143 300 kroner. 

Kommunal representasjon: 
Får invitasjon til årsmøte.

Årlig kostnad for kommunen:
Ingen

Nøkkeltall:
NØKKELTALL 2015 2014 2013 2012 2011
Sum inntekter 805 974 000 671 801 000 574 291 000 505 154 000 478 755 000
Driftsresultat 123 667 000 38 862 000 30 796 000 17 048 000 19 130 000
Resultat før skatt 126 552 000 41 931 000 34 498 000 20 615 000 21 446 000
Resultatgrad 15,34% 5,79% 5,36% 3,38% 4%
Likviditetsgrad 3,34% 2,61% 2,49% 2,38% 2,10%
Egenkapital 305 529 000 188 008 000 162 191 000 138 321 000 124 636 000
Egenkapitalandel 70,6% 64,20% 62,20% 61,90% 59%
Gjeldsgrad 0,42% 0,56% 0,61% 0,62% 0,69%
Kilde: Purehelp.no – NOK

Biblioteksentralen AL er den ledende leverandør av produkter, tjenester og løsninger for 
norske biblioteker. Selskapets visjon er å bidra til utvikling av bedre og mer effektive 
biblioteker. Biblioteksentralen skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper på en måte 
som skaper trygge arbeidsplasser, sikrer utviklingsmuligheter for selskapet og ellers slik at 
andelseiernes interesser ivaretas på beste måte.

Gjennom dette andelslaget bestiller biblioteksjefen det meste av de bøker og det materiell 
som brukes til biblioteket. Andelslaget medfører at det gis rabatt som en ellers ikke ville 
fått. Det avholdes hvert år årsmøte for biblioteksentralen. 
 
8. KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
(etter Kommunelovens § 27)

8.1 Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA)

Formål: 
Et organ for felles innkjøpstjenester, felles inngåelse av rammeavtaler for varer og 
tjenester og organ for veiledning og rådgivning for de deltakende parter, samt for 
leverandørutvikling.

Deltakere:
Alle kommuner i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune. Kommunene i Vest-Agder 
(unntatt kommunene i Knutepunkt Sør) og Vest-Agder fylkeskommune. Administrativ 
deltakelse.

Årlig kostnad for kommunen:
Deltakeravgift 

8.2 Interkommunal forsikringsordning

Formål:
Forsikringsordningen er etablert og driftes som en interkommunal forsikringsforening.



Hensikten er først og fremst å ivareta stordriftsfordeler gjennom felles:
 Innkjøp
 Avtaleforvaltning
 Kompetansetiltak
 Samarbeid med leverandørene
 Rådgiving mot eierne

Deltakere:
Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Gjerstad, Grimstad, Iveland, Vegårshei, Risør, 
Tvedestrand, Åmli.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd ligger inne under OFA-kontingenten.

8.3 Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning (IUA)

Formål:
Beredskap mot akutt forurensning. Ivareta kommunens plikter i henhold til 
forurensningslovens §6.

Deltakere:
Omfatter Arendal politidistrikt. 
Administrativ deltakelse på årsmøter.

Årlig kostnad for kommunen:
Deltakeravgift.

8.4 Driftsassistansen i Aust-Agder (DA)

Formål:
DA skal arbeide for å utvikle et faglig nettverk for operatører og annet personell med 
ansvar for drift av VA-tekniske anlegg, herunder slamhåndtering. 

DA skal samordne aktiviteter i kommunene, arbeide for erfaringsutveksling, ta opp felles 
problemstillinger overfor sentrale myndigheter, etater m.v.

Gjennom samarbeid, erfaringsutveksling og nettverksbygging skal man oppnå rasjonell 
drift av VA-tekniske anlegg med driftsresultater/produkt i samsvar med forventninger i 
spesifikke krav og forskrifter.
 
Deltakere:
Omfatter alle kommunene i Aust-Agder. administrativt

Årlig kostnad for kommunen:
Kontingenter for h.h.v. vann og avløp.

8.5 Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder

Formål:
Kontorets arbeidsområde er fag underlagt opplæringsloven som naturlig faller inn under 
offentlig sektor. Det skal bidra til å opprettholde et antall lærlinger i regionen, som er 
tilstrekkelig til å sikre det behov for faglig arbeidskraft som regionen har.

Deltakere:
Alle 8 kommunene i Østre Agder, samt Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg medlemmer 
fra både privat og offentlig sektor.



Årlig kostnad for kommunen:
Ikke direkte, men kontoret holder tilbake 30 % av det lærlingtilskuddet kommunen blir 
tildelt årlig.

8.6 Friluftsrådet Sør

Formål:
I samarbeid med deltakerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte
organisasjoner er formålet å:

 Arbeide for sikring og tilrettelegging av friluftsområder/grønnstruktur for offentlig 
bruk.

 Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder.
 Informere om friluftsmuligheter i regionen.
 Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
 Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet, herunder plansaker.
 Arbeide med andre friluftsoppgaver av regional karakter.

Deltakere:
Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Kommunal representasjon: (alle er medlemmer av kommunestyret) 
Til årsmøtet: en representant med vara.
Til styret: en representant med vara.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd basert på folketall.

8.7 Oppreisningsordningen for barnevernsbarn

Formål:
Den kommunale oppreisningsordningen er en erstatningsordning til personer som har vært 
utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993. 
Oppreisningen er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og 
de lidelser tidligere barnevernsbarn har blitt påført.

Deltakere:
I alt 13 av Aust-Agders kommuner (unntatt Arendal og Froland) samt Aust-Agder 
fylkeskommune har sluttet seg til ordningen sammen med de fleste kommunene i Vest-
Agder, herunder Vest-Agder fylkeskommune.

Årlig kostnad for kommunen:
Ingen

8.8 Regionalt næringsfond for Østregionen

Formål: 
Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, og til 
styrking og videreutvikling av eksisterende bedrifter og næringer.

Deltakere: 
Risør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad og Vegårshei. Næringsmedarbeiderne i kommunene, 
Innovasjon Norge, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og 
NAV er medlemmer i en arbeidsgruppe. Vegårshei kommune har ansvar for regnskap og 
rapportering. Ordførere og rådmenn utgjør fondets styre.



Årlig kostnad for kommunen:
Egenandel avhengig av gitte bevilgninger til bedrifter i egen kommune.

8.9 Kommunesamarbeidet Østre Agder

Formål:

Østre Agder er et samarbeidsforum for kommunene i regionen. Det skal bidra til å 
samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på 
region-, fylkes- og/eller riksplan. Samarbeidet skal arbeide for å styrke regionens 
infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for 
offentlige og private virksomheter. 

Østre Agder kan bidra til etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere kommuner 
knyttet til områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon der kommunene 
finner det formålstjenlig. I tillegg skal samarbeidet stimulere til at regionen gjennomfører 
prosjekter for å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet til 
levering av kommunale tjenester. 

Østre Agder kan fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalt 
deltakeravgift, men kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter 
særskilt avtale.

Deltakere:
Østre Agder er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen, organisert 
som en selvstendig enhet i Arendal kommune. De deltakende kommuner er Arendal, 
Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Fra Vegårshei deltar 
ordfører med varaordfører som vara. Alle rådmennene utgjør en referansegruppe. 
Sekretariatslederen leder enheten, og har fra 01.08.2015 full stilling i Østre Agder.

Årlig kostnad for kommunen:
Kontingent basert på innbyggertall.

Ulike samarbeidsarenaer:
Kommunesamarbeidet har initiert en rekke samarbeidsordninger, bl.a. innen helse og 
teknikk. Se punkt 9.13, 9.14, 9.15 og 9.16. 

Østre Agder vedtok i sitt styremøte 16.09.16 å sette i gang en evaluering av Østre Agder 
samarbeidet. Det ble nedsatt en gruppe bestående av tre ordførere, tre rådmenn og 
representant fra sekretariatet, som får ansvar for å drive evalueringsprosessen framover. 
Evalueringen skal forankres i hver enkelt medlemskommune, og skal munne ut i et nytt 
forslag til vedtekter tilpasset de oppgaver det landes på at Østre Agder skal ivareta. Dette 
arbeidet kan dermed påvirke det som er beskrevet i denne meldingen på det nåværende 
tidspunkt.

9. KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID – 
VERTSKOMMUNEMODELLEN (etter Kommunelovens § 28)

9.1 IKT-samarbeid i Østregionen (DDØ)

Administrasjonssted:
Vegårshei

Formål:
 samarbeidet skal være en drivkraft i utviklingen av kommunenes service og 

tjenester overfor brukerne (ansatte og innbyggere)
 effektivisere kommunenes arbeidsoppgaver



 redusere kommunenes sårbarhet på IKT-området
 være attraktivt som arbeidssted

Deltakere:
Åmli, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Risør

Årlig kostnad for kommunen:
Kostnadene dekkes med 40 % likefordeling, og resten etter folketall.

9.2 Arendal legevakt

Administrasjonssted:
Arendal

Formål:
Legevakten skal ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av sykdom hvor nødvendig
undersøkelse og behandling ut i fra en faglig vurdering – ikke kan vente til neste ordinære 
arbeidsdag. Pasientene skal ha trygghet for at de får den hjelpen de trenger og de skal 
møtes med høflighet, respekt og forståelse.

Deltakere:
Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og 
Åmli. I tillegg har legevakten telefonformidling for Bykle og Valle.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel.

9.3 Østre Agder brannvesen

Administrasjonssted:
Arendal

Formål:
Samarbeide om de oppgaver som tilligger hver enkelt kommune etter brannvernlovens § 
11. Det nyeste samarbeidsfeltet er felles dykkertjeneste.

Deltakere:
Risør, Gjerstad, Vegårshei, Froland, Arendal, Åmli og Tvedestrand.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel. 

9.4 110 Agder (alarmsentralen)

Administrasjonssted:
Arendal 

Formål:
I overensstemmelse med Brann- og eksplosjonsvernloven § 16, og føringer fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er de 28
kommunene i Agder politidistrikt tilsluttet en felles alarmsentral brann.

Deltakere:
De fleste kommuner i Aust- og Vest-Agder.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel.



9.5 Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder (IAA)

Administrasjonssted:
Arendal

Formål:
Bygge opp kompetanse innenfor arbeidsgiverkontroll og gjennomføre flere kontroller.

Deltakere:
Alle kommunene i Aust-Agder og fire kommuner i Vest-Agder.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel.

9.6 Pedagogisk Psykologisk Rådgivningstjeneste (PPT)

Administrasjonssted:
Risør

Formål:
Å gi en best mulig tjeneste innenfor aktuelle ansvarsområder, samt å bedre utnyttelsen av 
tilgjengelige ressurser, bredere kompetanse og redusere sårbarheten.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste. Tjenesten skal hjelpe 
barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 
tilrettelegge opplæring for barn med særlige behov.

Deltakere:
Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel.

9.7 Kulturskolen Øst i Agder

Administrasjonssted:
Tvedestrand

Formål:
Felles drift av musikk og kulturskoleaktiviteter.

Deltakere:
Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Ordførerne utgjør styret.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel.

9.8 Felles veterinærvakt

Administrasjonssted:
Åmli

Formål:
Interkommunalt samarbeid om veterinærtjeneste/veterinærvakt for å
gjennomføre egen rammeavtale om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk 
veterinærvakt (inngått mellom KS og den norske veterinærforeningen DNV).



Deltakere:
Arendal, Froland, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Åmli, Grimstad, Lillesand og
Birkenes.

Årlig kostnad for kommunen:
Betaling etter egen betalingsnøkkel. 

9.9 Barnevernstjenesten Øst i Agder

Administrasjonssted:
Gjerstad

Formål:
Heve kompetanse, øke kapasitet, styrke fagmiljøet og sikre kontinuitet i 
barnevernstjenestene.

Deltakere:
Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad, Åmli og Risør.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel.

9.10 Østre Agder Krisesenter 

Administrasjonssted: 
Arendal

Formål:
Interkommunalt samarbeid om et akutt, midlertidig botilbud til kvinner, menn og deres 
barn som er blitt utsatt for vold i nære relasjoner. 

Deltakere:
Risør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Grimstad, Froland og Arendal.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel.

9.11 Felles skatteoppkreverkontor i Øst

Administrasjonssted:
Tvedestrand

Formål:
Å løse oppgaver som er pålagt kommunene og den kommunale skatteoppkrever i 
skattebetalingsloven. Grunnlaget er også instruks for skatteoppkrever fastsatt av 
skattedirektoratet 2. mai 2000 med hjemmel i skattebetalingsloven § 56.

Deltakere:
Åmli, Risør, Tvedestrand og Vegårshei, Gjerstad

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel.

9.12 Jordmortjeneste

Administrasjonssted:
Vegårshei



Formål:
Jordmortjenesten er en valgfri tjeneste som tilbyr helseundersøkelser og samtaler med 
gravide. Jordmor tilbyr bl.a. prevensjonsveiledning og svangerskapskontroll. Det tilbys  
foreldreforberedende kurs i regionen.

Deltakere:
Gjerstad, Åmli og Vegårshei. 20% i hver kommune, 60% stilling totalt.

Årlig kostnad for kommunen:
En tredel av kostnadene til stillingen. Vegårshei fakturerer de andre kommunene.

9.13 Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 

Administrasjonssted:
Arendal og Grimstad.

Formål:
Tjenesten er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggerne. Pasientene skal få et 
like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med innleggelse i sykehus. 
Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning. 
Sengeplassene er på Myratunet i Arendal og oppholdet vil normalt være 1-3 døgn.

Vi tilbyr også ambulant KØH. Det vil si at sykepleierne på avdelingen vil tilby behandling 
hjemme hos pasienten i tett samarbeid med KØH-lege. Målet med ambulant KØH er å 
forebygge og avverge akutte sykehusinnleggelser.

Deltakere:
Deltakerkommuner i Østre Agder-samarbeidet, samt Nissedal og Fyresdal.

Årlig kostnad for kommunen: 
Tilskudd etter egen betalingsnøkkel. 

9.14 Felles samhandlingskoordinator og felles e-helsekoordinator 

Administrasjonssted:
Arendal (samhandling) og Risør (e-helse).

Formål:
Kommunene har siden starten av 2012 samarbeidet om iverksetting av intensjonene i 
samhandlingsreformen. Kommunene har ansatt en egen samhandlingskoordinator og en 
egen e-helsekoordinator.

Samhandlingsreformen 2012 handler om å samarbeide om helse og omsorgstjenester.
Teknologiske løsninger gir verdifulle bidrag til å styrke omsorgstilbudet og å øke kvaliteten 
i det tilbud som gis. 

Deltakere:
Kommunene i Østre Agder-samarbeidet.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd til vertskommunene etter egen betalingsnøkkel.

9.15 Felles veilysmedarbeider

Administrasjonssted:
Arendal



Formål:
Agder energi har tidligere bistått kommunene med drift av veilysanleggene kommunene 
har bygget ut. Selskapet ønsket ikke å videreføre denne ordningen. Gjennom 
kommunesamarbeidet Østre Agder ble en enige om at en felles medarbeider for alle 
kommunene ville kunne løse denne oppgaven. En hovedoppgave i samarbeidet er å bidra 
til pålagt utskifting av kvikksølv-armatur med moderne LED-belysning. Erfaringen er at 
dette leder til reduserte driftskostnader på anleggene som dekker inn investeringen. 
Miljøeffekten er meget positiv gjennom redusert energiforbruk.

Deltakere:
Kommunene i Østre Agder-samarbeidet.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd til vertskommune etter egen betalingsnøkkel.

9.16 Alternativ til vold (ATV). 

Administrasjonssted:
Arendal

Formål:
Faglig drift av et behandlingstilbud (ATV Arendal) for menn og kvinner som utøver vold 
mot sin samlivspartner og deres familier. 

ATV Arendal er et poliklinisk behandlingstilbud til personer som har aggresjons- og 
voldsproblemer som retter seg mot samlivspartner. Senteret vil tilby individualterapeutiske 
og/eller gruppeterapeutiske opplegg til klientgruppa. 

Deltakere:
Stiftelsen Alternativ til Vold og Østre Agder-kommunene.

Årlig kostnad for kommunen:
Tilskudd etter egen beregningsnøkkel.

10. KOMMUNENS DELTAKELSE I ORGANISASJONER/FORENINGER

Vegårshei kommune er også medlem i flere foreninger/organisasjoner, ofte gjennom å 
betale medlemskap. 

10.1 Kommunenes Sentralforbund (KS)

KS er kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets 428 kommuner og 19 
fylkeskommuner er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter.
KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne 
virkeliggjøre sin visjon: en selvstendig og nyskapende kommunesektor.

Kommunal representasjon:
Tillitsvalgte til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret, Fylkesmøter og Fylkesstyrer i KS fra 
kommuner og fylkeskommuner, skal velges blant folkevalgte i kommuner og 
fylkeskommuner. 
Vegårshei: en representant til KS fylkesmøte med tre varamedlemmer.

Årlig kostnad for kommunen:
Medlemskontingent, samt en OU-kontingent. I tillegg er alle kommunens lønnsmottakere 
pålagt å betale en kontingent via lønnsslippen (tariffbestemt OU-fond).



10.2 Vegårshei skogeierlag

Skogeierlagene arbeider med lokal næringspolitikk, faglige arrangementer og fungerer 
som valgmøte for andelslaget (AT skog SA), se punkt 7.1.

Kommunal representasjon:
Får innkalling til årsmøte.

Årlig kostnad for kommunen: 
Automatisk medlemskap gjennom medlemskapet i AT Skog SA, der det betales en 
informasjonsavgift på kr. 800.

10.3 Vegår Grunneierlag

Vegår Grunneierlag er en organisasjon for grunneiere rundt innsjøen Vegår, med 
hovedfokus på fiske, fiskeforvaltning og friluftsliv.

Kommunal representasjon:
Får innkalling til årsmøte.

Årlig kostnad for kommunen:
Ingen

10.4 Vegårshei frivilligsentral

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og 
frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige 
arbeidet. 

Vegårshei Frivilligsentral er organisert som en forening der kommune, organisasjoner, 
menigheter, andelslag, stiftelser og lignende kan opptas som medlemmer. Foreningen 
ledes av et styre valgt blant medlemmene.

Kommunal representasjon:
Styret: en representant med vara.
Årsmøtet: to representanter med vara.

Årlig kostnad for kommunen:
Driftstilskudd

11 EGET FORVALTNINGSORGAN I KOMMUNEN

11.1 Vegårshei kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner. 
Kirkelig fellesråd så dagens lys i 1997 ved at den kommunale forvaltningen av kirken 
lokalt innenfor personal, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning ble flyttet fra 
kommunen til dette nyopprettede forvaltningsorganet. Kirkelig fellesråd betegnes som en 
del av kommuneforvaltningen, men er ikke en del av kommunens organisasjon ved at det 
etter utskillelsen er to separate rettssubjekter og har hver sine folkevalgte organer.

Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. 
Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. 
Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen.



Rådet er arbeidsgiver for flere av de ansatte i kirken: Kirketjener, graver, klokker, 
menighetsforvalter, menighetssekretær, organist, kontormedarbeidere; i praksis alle andre 
enn prestene og de statlig ansatte kateketene.

I kommuner med flere menigheter, og dermed flere menighetsråd, har altså fellesrådet en 
funksjon med den felles økonomiforvaltingen. Vegårshei kommune er en såkalt ett sokns-
kommune, dvs. at i kommunen er det bare ett menighetsråd. Fellesrådet hos oss har 
dermed representanter fra kun ett menighetsråd, samt fra kommunestyret.

Kommunal representasjon:
En fast representant med vara.

Årlig kostnad for kommunen:
Driftstilskudd til Vegårshei kirke.

12. KOMMUNENS SAMARBEID MED BANK

12.1 VEGÅRSHEI SPAREBANK

Vegårshei Sparebank er kommunens hovedbankforbindelse.

Formål:
En sparebank er en bank som er organisert som en selveiende institusjon, det vil si uten 
eksterne eiere. Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og har siden vært en aktiv 
medspiller og bidragsyter i lokalsamfunnet på Vegårshei.

Kommunal representasjon:
To representanter med vara til forstanderskapet.

13. KOMMUNENS DELTAKELSE I ANDRE SAMARBEIDSLØSNINGER

13.1 Reiselivssamarbeid (web-basert)

Formål:
Samarbeid om nettside i forbindelse med reiseliv. 

Deltakere:
Vegårshei og Risør

Årlig kostnad for kommunen:
Avgift etter inngått avtale.

13.2 Samarbeid om landbruksnæringen 

Formål: 
Samarbeid om offentlige oppgaver innen landbruksnæringen. 

Deltakere:
Vegårshei og Tvedestrand.

Avtale:
Det ligger en avtale fra 1993 til grunn for samarbeidet, en avtale som ble inngått da 
landbruksforvaltningen gikk fra å være statlig til kommunal. Vegårshei har 
arbeidsgiveransvaret for skogbrukskompetansen med kontor i Myra, Tvedestrand har 
tilsvarende ansvar for jordbrukskompetansen med kontor i Tvedestrand sentrum. 
Fagpersonene betjener begge kommuner, og stillingsstørrelsene er 0,9 årsverk på hvert 



sted. Kommunene er forpliktet til å inneha den respektive kompetansen. Samarbeidet 
gjelder innen fagfeltene skog og jord, og omfatter ikke viltforvaltningen.

Årlig kostnad for kommunen:
Kommunene betaler for hver sine stillinger.

13.3 Sørlandsrådet

Formål:
Sørlandsrådet er et regionalt politisk samordningsorgan for oppfølging av Regionplan 
Agder 2020. Premissleverandør for måloppnåelse av regionplanens fem målområder. 
Vertskap for viktige politiske diskusjoner. Pådriver for å løfte politiske toppsaker regionalt 
og nasjonalt.

Deltakere:
Sørlandsrådet er sammensatt av fylkesordførerne og opposisjonslederne i Aust-Agder og 
Vest-Agder fylkeskommune, ordførerne i Kristiansand og Arendal, samt styrelederne i de 
fem regionrådene i landsdelen.

Årlig kostnad for kommunen:
Ingen

13.4 K14
Formål:
K14 skal være:

 en uformell samarbeidsarena for å ta opp tema der alle eller flere av kommunene 
har felles utfordringer.

 et organ som kan gi felles uttalelser.
 et organ som setter aktuelle saker på dagsordenen.

Deltakere:
Det er 14 indre Agder kommuner med, og fra Aust-Agder deltar Bykle, Bygland, Evje og 
Hornnes, Valle, Åmli, Froland, Iveland og Vegårshei.

Kommunal representasjon:
Hver kommune kan møte med ordfører og rådmann.

Årlig kostnad for kommunen:
Samarbeidet er for tiden sovende. I utgangspunktet er det en kontingent, men den betales 
ikke nå. Innbetalte restmidler står på øremerket konto hos Setesdal Regionråd 
(sekretariatsfunksjon) i påvente av eventuelt ny aktivitet.

13.5 Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) 

Formål: 
Visjonen til OSS er "bedre helse gjennom samhandling". OSS skal skape/legge til rette for 
god samhandlingskultur på Sørlandet som gir: 

 Fornøyde brukere 
 Faglig godt sammenhengende helsetilbud 
 Effektiv ressursutnyttelse
 Nytenkning og implementering av "best praksis"
 Gode helseresultater

Deltakere: 
OSS er et partssammensatt, strategisk utvalg mellom Sørlandet Sykehus HF og de 5 
kommuneregionene i Agder. Det er p.t. Arendal kommune som representerer Østre Agder-
kommunene i utvalget. 



Årlig kostnad for kommunen:
Ingen.

13.6 VI-samarbeidet

Dette er en kompensasjonsordning for økt arbeidsgiveravgift gjennom Kommunal og 
moderniseringsdepartementet.

Formål:
Ordningen ble opprettet som en kompensasjonsordning for kommuner som fikk forhøyet 
arbeidsgiveravgift i 2004. Noen kommuner ble flyttet fra sone 2 (10,6%) til sone 1A 
(14,1%). Det blir gitt en kompensasjon til regionalutvikling i disse kommunene.

Deltakere:
Dette samarbeidet het tidligere VÅG-samarbeidet, der samarbeidspartnere var Vegårshei, 
Åmli og Gjerstad kommuner. I 2014 fikk Gjerstad og Åmli igjen innført redusert 
arbeidsgiveravgift, ved å bli plassert i sone 2 som før. Det er nå kun Vegårshei og Iveland 
som er inne under kompensasjonsordningen, og beløpet er kraftig redusert. Det er 
usikkert hvor lenge ordningen vil vare.

Årlig kostnad for kommunen:
Dette er en kompensasjonsordning med en årlig utbetaling av tilskudd. 

14 FAGLIGE NETTVERK 

Det finnes mange formelle og uformelle administrative nettverk mellom to eller flere 
kommuner innen alle fagfelt. Disse omtales ikke nærmere her, men nettverkene er svært 
viktige for utførelsen av gode faglige tjenester. Nettverkene bidrar til at ansatte i små 
enheter får samarbeidet om felles utfordringer i en større faglig sammenheng.

15. BYGNINGER – EIENDOMMER - ANLEGG OG TOMTER 

15.1 Kommuneskogene 

Vedlegg 1 viser en oversikt over kommuneskogene.

I tillegg bør nevnes at kommunen har et lite grustak på Skeimo, på kommuneskogenes 
grunn, og at det er registrert forholdsvis store sand- og grusforekomster i området mellom 
Ljovnes og Fosstøl (kommunens gamle søppelfylling).

15.2 Annet kommunalt eid areal, samt veier

Vedlegg 2 og 3 viser en oversikt over kommunalt eid areal for øvrig, samt en oversikt over 
kommunal veggrunn. 

15.3 Kommunal bygningsmasse

Pr. september 2016 hadde kommunens bygningsmasse (med innhold) et 
forsikringspremie-grunnlag på kr 561.000.000,-. Årspremien for dette (brann – innbrudd – 
skade) utgjorde kr 327.199,-. Kommunen sitter med andre ord på store verdier.



15.4 Kjøretøy/maskiner

For kommunens kjøretøy / maskiner betales det per september 2016 en årlig 
forsikringspremie på kr. 56.934,-.

Vedlegg:

1. Oversikt over Vegårshei kommuneskoger.
2. Oversikt over annet kommunalt eid areal.
3. Oversikt over kommunal veggrunn.



Vedlegg 1.

VEGÅRSHEI KOMMUNESKOGER

Hovedtall for eiendommen:
Vegårshei kommuneskoger består av følgende teiger:

Gnr/bnr: Eiendomsnavn: Totalareal (da):
15/8 og 26 Leiulvstad 2820
6/1 Skeimo 2213
36/9 Haukdalsstykket   431
42/27 og 101 Hølliene   222
Sum: 5686 da

Det foreligger skogbruksplan for kommuneskogen utarbeidet av AT Plan i 2011. Her 
fremkommer følgende hovedtall (bruttotall). Det bemerkes at i de følgende tallene er også noen 
utbyggingsarealer inkludert (Fidalen, Timmeråsen, Liheia og Ljøstad):

Totalareal: 6.150 da
Produktiv skog: 5.316 da

Stående kubikkmasse: 46.747 m3

Treslagsfordeling: Gran: 41 %
Furu: 44 %
Lauv: 15 %

Tilvekst: 2.047 m3/år
Balansekvantum (eks. tynning): 1.412 m3/år

Bonitetsfordeling: Høy:   2 %
Middels: 92 %
Lav:   6 %

Hogstklassefordeling: I:   1 %
II: 30 %
III: 32 %
IV: 23 %
V: 14 %

Som nevnt er skogbruksplanen relativt ny (5-6 år) og det har i perioden etterpå blitt avvirket 
totalt ca 5.800 m3 netto. Det tilsvarer i gjennomsnitt 1.160 m3 i året og på nivå med netto 
balansekvantum. Ca halvparten av avvirkningen har skjedd i utbyggingsområdene Liheia og 
Fidalen. Avvirkningen har ikke medført vesentlige endringer i hovedtallene nevnt over, men 
har naturligvis medført reduksjon i andelen hogstklasse 5 som nå vurderes til å ligge godt under 
10 %. Det meste av gjenværende hogstklasse 5 er ikke økonomisk drivbart. På den annen side 
er det en del bestand i hogstklasse 4 som nå kan avvirkes, så det antas at avvirkningen også i de 
første årene kan ligge rundt 1.000 m3 netto pr år, uten at det vil redusere framtidig 
avvirkningskvantum. 



Drift av eiendommen:
Det blir drevet tradisjonelt skogbruk på eiendommen. Avvirkning og tynning skjer 
hovedsakelig helmekanisert av AT Skog sitt driftsapparat. I tillegg leier vi inn selvstendige 
entreprenører til enkelte mindre avvirkningsoppdrag og veitiltak. Gjennomføring av 
skogkulturtiltak som planting og ungskogpleie blir utført av undertegnede.

Elgjakta i Leiulvstad- og Skeimoteigene blir utleid til Torgny Straum m.fl. og arealet utgjør ca 
52 % av Skeimo jaktlag. De øvrige teigene leies ut til tilstøtende elgjaktlag. Småviltjakta inkl. 
rådyr i nevnte teiger leies ut til Vegårshei JFF som selger jaktkort til sine medlemmer. I denne 
leieavtalen inngår også disponering av kommunehytta. Småviltjakta i Haukdalsstykket er utleid 
til Kjetil Saga.

Det overføres årlig 110.000 kr fra kommuneskogens drift til kommunen.

Verdi av eiendommen:
I balansen i kommunes regnskap er verdien satt til ca 700.000 kr. Markedsverdien er naturligvis 
atskillig høyere. Hvis vi legger konsesjonslovens bestemmelser til grunn, jfr. 
landbruksdepartementets rundskriv M-3/2002 om priser på landbrukseiendommer ved 
konsesjon, blir verdien ved bruk av en kalkulasjonsrente på 4 % på ca 5,5 mill. kr.

Vegårshei, 12. juli 2016

Helge Sines
Skogbrukssjef



Vedlegg 2. Kommunal eiendom Vegårshei kommune

Gnr. Bnr. Fnr.
Areal  

(dekar) Parsellens navn Merknad
2 9  6,5 Selås (skole) Kretslokale
4 50  1,6 Espeland skule Kretslokale
4 51  1,0 Espeland skule Tilleggstomt til 4/50
6 70  12,0 Skeimo skog Teig inngår i makeskifte mot 4/51 (ikke overført)

14 8  7,2 Langøya (skole) Kretslokale - friareal
15 5   Fosstøl Planlagt bureisingsbruk Areal inngår i 15/8
15 8  2808,0 Sørskog (Leiulvstad) Kommuneskog øst for FV 91
15 26  11,9 Fosstølste Pelsdyrgårder
36 9  430,0 Haukedalsstykket Kommuneskog mellom Dalansveien og Storelva
36 56   Skjæringa v/Høl bru Veg-grunn (fri grunn til fylkesveg ?)
36 95  66,2 Ljøstadfeltet Øst for Lill-elv
36 96  56,8 Ljøstadfeltet v/Saga Vest for Lill-elv
36 128  1,0 Ljøstadfeltet, tomt nr. 1 Tomannsbolig (Flyktningbolig)
36 198  7,4  Område til industriareal kjøpt fra TPC (36/8)
36 200  17,6  Område til industriareal kjøpt fra BMS (36/1)
42 11  2,9 Molandsveien 3A,3B Pensjonatet
42 13  7,4 Felle Colbjørnsen
42 19  10,2 Hovet Utbyggingsområde
42 20  9,7 Molandsveivn 20 Vegårsheihallen
42 25 1  Revehallen Festetomt (Areal inngår i 42/25)
42 25  155,8 Djuptjennhaugen Djuptj.haugen + restarealer i Myraområdet
42 27 1  "Seland" "Frikjøpt" tilhører nå 42/41
42 27 2  "Hersel" "Frikjøpt" tilhører nå 42/85
42 27  214,0 Hølliene Kommuneskog (Vest for elva Seland-Høl)
42 78  4,2 Fjellheim  
42 93  2,9 Skoleveien 5  
42 101  8,0 Knatten "Industriområde ?" v/Høl
42 114  0,4 Felle III Colbjørnsen, bak Jordmorboligen.

42 115  2,0
Parkeringsplass 

Barnehagen  
42 117  13,0 Spilling nordre Se GAB merknader. Bør sammenf. m/ 42/27
42 131  1,7 Molandsveien 20  
42 139  13,7 "Gamleheimen" Se GAB merknader. (S.f. Med 42/208, 42/270)
42 167  31,6 Myrajordet (skolen) Skolegrunn + fotballbane
42 173  137,5 Kjørkelia Friareal  (Slalombakke m.m.)
42 200  1,0 Djuptjennhaugen nr. 7  
42 206  46,8 Myrvang nordre Industriområde v/Søglebekk
42 233  0,8 Djuptjennhaugen nr. 19 Lekeplass (Øvre Djuptjennh.)
42 243  5,7 Alders- og sjukeheimen  
42 249 1   "H-V" huset (festetomt)
42 249  11,3 Hovdalen Hovdalen + Brannstasjon



42 255 0,8 Hovdalen tomt nr. 4 Delvis bebygd med Lagerbygg
42 269 0,3 Del av "Venåsveien"
42 271 3,3 Herredshuset
42 277 1,5 Trygdebolig I 4 mannsbolig. Dj.kj.h nedre.
42 278 3,0 Hovsletta Restareal - forretningsområde.
42 282 1,4 Vegårshei barnehage Ved "Olstad - Blautkjær"
42 287 1,0 Trygdebolig II 4 mannsbolig v/Herredshuset
42 290 9,5 Hovland søndre Utbygginsgrunn sør for Hovet
42 294 32,6 Kirkeliheia II Bak løpebanen, "skytebanen".
42 299 0,9 Helsehustomt Bak Solbergbygget
42 302 2,5 Klokkartunet 4 boliger + avlastningsenhet
42 308 1,8 Omsorgsboligene 4 boliger + garasjer
42 318 6,4 Omsorgsboligene
42 326 1,4 Tilleggstomt til Vegårsheihallen 42/20
42 341 1,0 Tomt 4 v/Djuptjennh III
42 348 0,7 Off veg v/Hovet
42 350 2,3 Bioenergitomta
42 351 S13 Hovet seksjon 13
42 351 S15 Hovet seksjon 15
42 354 0,4 Del av Liheia
42 377 1,2 Olstadveien 6A,B,C,D
43 26 98,5 Lihei
43 55 18,4 Myrlitjenn I Restareal v/Mauråsen (2 teiger)
43 57 16,1 Mauråsen Institusjon
43 78 184,5 Mauråsen Mauråsen,boligfelt
43 88 0,8 Del av Liheia
43 90 0,1 Pumpestasjon Myrli
43 117 1,4 Nedre Mauråsen 2A, 2B
43 118 1,2 Øvre Mauråsen 3A, 3B
48 13 58,9 Engene Engene gård
48 26 6,3 Tangen (skole) Kretslokale / bibliotek
48 41 0,8 Tangen II Tilleggsareal
48 82 16,6 Monane "Restareal" Monane byggef.
48 97 16,0 Tangheia Tangheia byggefelt
48 99 261,7 Grasåslia Grasåslia + Fidalen
48 101 0,5 Monane II Lekeplass Monane
48 114 2,1 Grunnvannsbrønnen Pumpestasjon nær brua
48 119 0,9 Tangheia 3 Tomannsbolig (Ungdomsbolig)
48 120 0,8 Granum III Tilleggsareal Tangen
48 146 2,5 Ubergsmoen barnehage
48 165 1,0 Tomt 9 Grasåslia

4868,7 Sum areal (ca)

Diverse bygninger / grunn uten registernummer :
Takserås skole / kretslokale

I tillegg har kommunen overtatt 5 nedlagte "vegsløyfer" på fylkesvegen Høl - Sundet.
De 5 vegsløyfene er på til sammen 590 m. Noen av disse "veisløyfene" bør beholdes av kommunen 
som rasteplasser og tildeles reg.nr. Resten bør tilbakeføres til grunneiere.

Oppdatert 15.08.2016 ATV



Vedlegg 3. Kommunale veier

EN OVERSIKT OVER KOMMUNALE VEIER PÅ 
VEGÅRSHEI

VEINAVN
TOT. 

LENGDE, 
m

VEINAVN
TOT. 

LENGDE, 
m

Hovdalen 170 Åsveien 3 510
Sagaveien 520 Monane 320
Kvennvollveien 750 Tangheia 300
Slettaheia 640 Grasåsliveien 600
Ljøstadsaga 270 Grasåslibakken 110
Harekjærveien 1 230 Graåslitoppen 120
Arnheimsveien 920 Grasåslisvingen 40
Værlandsveien 5 300 Fidalen 200
Slettåsveien 4 005 Kleivaneveien 1 590
Vierliveien 3 740 Kaldalsveien 2 590
Hovlandsveien 190 Gisletveitveien 1 140
Skoleveien 150 Kilsveien 4 120
Saghølveien 200 Rausandmoveien 5 020
Lyngstadveien 50 Løvnesveien 680
Djuptjennveien 450 Sinesveien 3 600
Olstadveien 130 Total lengde 40 875
Kittilsmyrveien 640 herav asfalt: 9 535 m og grus: 55 280 m
Fuglemyrveien 120
Knokfjellveien 70
Djuptjennhaugen 420 Ajour 23.08.2016 TS
Kongeveien 590
Presteveien 9 950
Kvisliveien 2 150
Takseråsbakken 1 000
Lauveveien 1 750
Solbergveien 840
Stokksundveien 2 570
Myrvang 
industriområde 280
Myrekjærveien 100
Kviengveien 520
Kviåsen 70
Nedre Mauråsen 220
Øvre Mauråsen 750
Myrlitjennveien 120

 


