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Innledning1
Denne årsberetningen er styrets rapportering til bystyret. Beretningen viser regnskap etter 
kommunelovens regnskapsprinsipper. 

Årsberetningen skal angi foretakets måloppnåelse sett i forhold til vedtekter for Arendal 
eiendom og strategidokument vedtatt i bystyret.  

Regnskap for 2021 viser et mindreforbruk på kr 3,7 mill. som er avsatt til disposisjonsfond 
etter kommunelovens regnskapsprinsipper. Resultatet må vurderes som akseptabelt sett i 
forhold til det økonomiske handlingsrommet foretaket har.  

Koronapandemien har preget arbeidet i Arendal eiendom i betydelig grad også i 2021. 
Spesielt renholdstjenesten har vært i fremste rekke med å håndtere smittesituasjonen, 
men pandemien har påvirket alle foretakets arbeidsområder. Styret gir honnør til ansatte 
for godt utført arbeid i en krevende samfunnsmessig situasjon.  

Det utvendige vedlikeholdsetterslepet i 2021 er beregnet til om lag kr 92 mill. (95). Nedgang 
skyldes i hovedsak tilførte Koronamidler i 2020 hvor tiltak er utført også i 2021. Det er 
likevel tilfredsstillende at organisasjonen, selv med betydelige økonomiske reduksjoner og 
koronapandemi, mestrer å ha tilstrekkelig prioritet på vedlikehold.
   
Vedlikehold må ha et fortsatt sterkt fokus både fra foretakets administrasjon og fra styrets 
side kommende år. Styret vil i denne sammenhengen gi uttrykk for en bekymring for 
at kostnader til lovpålagte oppgaver krever stadig større andel av dagens tilgjengelige 
budsjettposter. 

Energiforbruk i kommunale formålsbygg har en økning fra 29,2 MWh i 2020 til 31,6 MWh i 
2021. Forklaringsfaktorer er kalde måneder innledningsvis i 2021 samt betydelig økning av 
energiforbruk på Sør Amfi i forbindelse med koronavaksinering. Resultatet tilsier likevel at 
det må foretas en ytterligere satsning på ENØK tiltak i 2022 og kommende år.
  
Energikostnader har vist en dramatisk økning i 2021. Foretaket dokumenterte merutgifter 
på om lag kr 8 mill. i 2021 ble kompensert av bystyret ved behandling av 2.tertialrapport.  

Styret er svært bekymret for utviklingen av energipriser i 2022. Det forutsettes fra styrets 
side at bystyret vil kompensere for merutgifter som ikke er tatt inn i foretakets budsjett.  

Byggeprosjektet ny legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp, ble igangsatt våren 2021, 
lokalisert ved sykehuset i Arendal. Arbeidene med tomten avdekket svært dårlige 
grunnforhold. Foretaket fremmet sak til bystyret høsten 2021 hvor det ble redegjort for 
forundersøkelser av grunnforhold, tiltak i saken og konsekvenser for økonomi og fremdrift. 
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3

Glassheisen til Fløyheia ble satt i drift i 2021 og det er gjennomført om lag 100 000 turer etter 
4 måneders drift. Prosjektet har vært krevende, med større kostnadsoverskridelser og noen 
driftsmessige justeringer etter driftsstart. Glassheisen er den universelle tilkomsten til den 
nye bydelen Fløyheia, men er også en attraksjon i seg selv. Heisprosjektet har avstedkommet 
en grundig gjennomgang av foretakets prosjektrutiner med anbefalte tiltak i gjennomført 
forvaltningsrevisjon.   

Energiparken og etableringen av batterifabrikken er svært positivt for Arendal kommune. Styret 
i Arendal eiendom er tilfredse med at arbeidet med næringsareal over tid har gjort denne 
etableringen mulig. Energiparken vil også gi ringvirkninger som samlet sett vil medføre et stort 
antall nye arbeidsplasser. Dette vil igjen utløse behov for raskt å utvikle kommunale boligfelt. 
Styret innarbeidet høsten 2021 ambisiøse mål i strategidokumentet som innebærer at utvikling 
av kommunale boligfelt skal være en høyt prioritert oppgave for Arendal eiendom kommende år.    

Sykefraværet i 2021 er på 9,2% (10,8 %). Fraværet har vist en nedgang fra forrige år, men ligger 
likevel vesentlig over målsettingen om et fravær under 6 %. Selv om det er forklaringsfaktorer 
som korona epidemien, er nivået ikke tilfredsstillende. Styret vil signalisere at arbeidet med et 
redusert fravær må følges opp tett og gis tilstrekkelig oppmerksomhet i kommende år.  

Arendal eiendom har et sterkt fokus på arbeid med helse, miljø og sikkerhet og det ytre miljø. 
Det er i løpet av 2021 gjennomført revisjon av sertifiseringene av Det Norske Veritas uten at det 
er rapportert om alvorlige avvik. 

Styret i Arendal eiendom gir honnør til alle ansatte i foretaket for godt utført arbeid i 2021. 

Atle Svendal, styreleder    Gunn Haga Brekka, nestleder 

Ole Glenn Tvermyr, medlem   Ingebjørg Godskesen, medlem 

Torbjørn Nilsen, medlem    Marianne Sigurdson Lyngvi, medlem 

Jostein Vikingsdal, medlem       
 

Øystein Sangvik, daglig leder 



ARENDAL EIENDOM KF ÅRSBERETNING 2021

4



ARENDAL EIENDOM KF ÅRSBERETNING 2021

55

Styret i Arendal eiendom KF

2 .2/

STYRET  

STYREMØTER

Styret har avholdt 11 møter i 2021.
  
Det er behandlet 61 saker.
  

2
2 .1/

Styret pr 01.01.2021

Atle Svendal, styreleder

Gunn Haga Brekka, nestleder

Ole Glenn Tverrmyr, medlem

Ingebjørg Godskesen, medlem

Torbjørn Nilsen, medlem

Marianne Sigurdson Lyngvi. medlem

Jostein Vikingsdal, medlem (ans.repr.) 

Anita Skåland, observatør 
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Vedtatt i bst 19.11.2020 Vedtatt i bst 19.11.2020

Strategidokumentet 

3.1/

Strategi:  
Følge opp kommunens overordnede målsetninger ved å være en 
konkurransedyktig og serviceorientert virksomhet som er bevisst vårt 
samfunnsansvar. 

Hovedmål:  
Bystyrets prioriterte mål om et godt liv for alle, et grønt 
samfunn og regional vekst i tråd med bærekraftsmålene, skal 
være førende for mål og tiltak i Arendal eiendom KF. Arendal eiendom 
skal utføre en effektiv og god forvaltning av kommunale formålsbygg.  

3
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GODT LIV FOR ALLE

Mål Måloppnåelse 2021

Tilstedeværelse høyere enn 94 %  Koronasituasjonen har påvirket 
arbeidssituasjonen og er medvirkende 
faktor til høye fraværstall, særlig innenfor 
renhold

Jobbe for en heltidskultur og øke 
gjennomsnittlig  stillingsstørrelse 
fra 86 % til 90% innen 2023 

 88,2 % gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

Følge seriøsitetskravene til Aren-
dal kommune 

Ingen registrerte avvik 

Bidra til å gi arbeidserfaring til 
personer med «hull i CV’en» eller 
liknende utfordringer  i samråd 
med NAV 

8 personer har vært inne på 
arbeidspraksis

Vedtatt i Arendal bystyre 19.11.2020 
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182 60%
LADESTASJONER EL-BILER

I 2021 ble det montert 
ytterligere 63 
ladestasjoner

Vi arbeider for at 60 % av 
våre biler skal være el-bi-
ler innen år 2023. I 2021 
hadde vi 51 %.

Mål Måloppnåelse 2021

Alle nybygg skal ha et energifor-
bruk på minst 20 % bedre enn 
kravene i dagens tekniske for-
skrifter i plan- og bygningsloven. 
Det skal vurderes energiproduks-
jon i byggeprosjektene 

 Alle igangsatte prosjekt oppfyller disse 
kravene

Alle nye biler, kjøp eller leasing, 
bør være fossilfrie. 60 % av 
bilparken skal være fossilfri i løpet 
av 2023 

 51% (45%) av bilparken er fossilfrie 

Massivtre skal vurderes ved 
byggeprosjekt 

Byggeprosjektet Røed avlastningsboliger 
bygges i massivtre 

Sørge for at verneverdige og 
fredede bygninger i foretakets eie 
blir tilfredsstillende vedlikeholdt 

Byggeprosjektet Lassens (Drømmenes 
hus), som er et av kommunens fredede 
bygg, ble påbegynt i 2021 og blir restaur-
ert i henhold til vernemyndighetenes råd 

GRØNT SAMFUNN 3.2/
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Utsnitt av Eyde energipark



ARENDAL EIENDOM KF ÅRSBERETNING 2021

9

3.3/

Mål Måloppnåelse 2021

Intensivere arbeidet med å selge 
eiendommer som kommunen ikke har 
bruk for. 

 Tromøy Barneskole og Løddesøl 
skole er solgt. Inngått opsjonsavtale 
om salg av Munkehaugen. 
Gjennomført forhandlinger om salg 
av Torbjørnsbu gård

Være en aktiv samfunnsaktør innenfor 
eget ansvarsområde

Bidratt til etablering av Morrow. 
Igangsatt reguleringsplaner for nye 
bolig- og næringsområder. Følger 
opp kommunens og foretakets 
miljø- og energieffektiviseringsmål

REGIONAL VEKST

Torbjørnsbu gård vedtatt solgt
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Økonomi4
4.1/ DRIFTSREGNSKAPET

Driftsinntekter

Arendal eiendom KF har noe lavere driftsinntekter i 2021 sammenlignet 
med 2020, noe som skyldes høyere overføring av koronamidler i 2020. 
Leieinntekter formålsbygg har ingen større endring med unntak av regulering 
som skyldes kommunal deflator. 

Salgs- og leieinntekter har hatt en svak økning. Sykelønnsrefusjon og 
billettinntekter er på samme nivå som forrige år.  

Foretaket har mottatt kr 2,6 mill. i refusjon som i hovedsak er et 
forsikringsoppgjør etter brann i en kommunal bolig. 

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er negativt med kr 2,8 mill. Det er noe svakere enn 2020 
hvor resultatet var positivt med kr 8 mill. Denne forskjellen skyldes i hovedsak 
mottatt korona midler i 2020 og ikke i 2021. 

Regnskapsmessig mindreforbruk 

Tallene viser et regnskapsresultat i balanse etter bruk av bunden fond (kr 
6,5 mill. igangsatte, men ikke fakturerte koronatiltak) og netto avsetning til 
disposisjonsfond (kr 3,7 mill.) 

Driftsutgifter 

Utgifter til lønn og sosiale utgifter er på samme nivå som forrige år. 

Energiutgiftene har hatt en økning på om lag 32 % sett i forhold til 2020 
som skyldes høye strømpriser. Kjøp av varer og tjenester, som inngår i 
tjenesteproduksjonen, er høyere enn 2020 men må sees i sammenheng med 
fakturerte inntekter og refusjoner. Konsernbidrag på kr 6 mill. er ført som 
driftsutgift.
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4.2/ INNVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsutgifter

Investeringer i varige driftsmidler er på kr 245 mill. i 2021 (kr 122 mill. i 2020), 
noe som er langt lavere enn regulert budsjett på kr 568 mill. Hovedårsak er 
justert fremdrift og endret betalingsplan på større prosjekt som bla Legevakt 
(KØH). Kr 22 mill. er avdrag på lån, føring av avdrag på lån er nytt for 2021.  

Større investeringer har vært legevakt/kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH), ny 
avlastningsenhet på Røed og Eyde energipark.

Investeringsinntekter 

Kompensasjon for merverdiavgift er på kr 36,8 mill. som er kr 55,3 mill. 
lavere enn budsjett. Dette henger sammen med lavere investeringer i varige 
driftsmidler. 

Tilskudd fra andre er på kr 14,3 mill. Dette er kr 55 mill. lavere enn budsjett og 
henger sammen med lavere framdrift i investeringsprosjektene hvor det er 
budsjettert med tilskudd 

Salg av varige driftsmidler (tomter, bygg og eiendommer) for kr 21,6 mill. i 
2021, som er over regulert budsjett som var på kr 8,9 mill. Inntektene er i 
hovedsak knyttet til Marisberg.  

Det er i løpet av året mottatt husbanktilskudd på kr 1,5 mill. i forbindelse med 
kjøp av boliger, i tillegg er det mottatt kr 11,7 mill. investeringstilskudd fra 
Husbanken til ny avlastningsenhet.  

11
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5
5.1/

Spesielle utfordringer 

Koronapandemien 

Koronapandemien har preget arbeidet i Arendal eiendom KF i betydelig 
grad. Spesielt renholdstjenesten har vært i fremste rekke med å håndtere 
smittesituasjonen i kommunale formålsbygg, men pandemien har også 
påvirket aktiviteten i alle foretakets arbeidsområder. Det har vært god og tett 
kontakt med kommunens tjenester og kommunens smittevernsteam.   

Prisvekst i byggebransjen 

Det har vært en dramatisk prisvekst i byggebransjen i 2021, noe som påvirker 
både investeringsprosjekt og det generelle vedlikeholdet på bygningsmassen 
i kommunen. Foretaket har utarbeidet en melding til bystyret angående dette 
og foretakets investeringsprosjekt må prisjusteres fortløpende.  

Budsjettutfordringer  

En mindre nedgang på etterslepet på utvendig vedlikehold viser at 
organisasjonen, tross utfordringer med et for lavt vedlikeholdsbudsjett, viser 
evne til riktig prioritering. Det er likevel grunn til bekymring over at en stadig 
større andel av foretakets budsjett må avsettes til lovpålagte oppgaver og at 
konsernbidraget på kr 6 mill. videreføres. Over tid vil dette kunne medføre 
til at vedlikeholdsetterslepet vil øke. Statlige tilskuddsordninger, som korona 
midler i 2020, kan ikke forventes å bli tilført Arendal eiendom KF hvert år.    

Energiutgifter 

Energikostnader har vist en dramatisk økning i 2021. Foretaket dokumenterte 
merutgifter på om lag kr 8 mill. i 2021 ble kompensert av bystyret ved 
behandling av 2.tertialrapport.  

Prognoser utarbeidet av kommunens energileverandør tilsier energikostnader 
for 2022 på kr 5 mill. ut over budsjett. Økte energikostnader til Arendal 
kommune (kommunekonsernet) er en felleskostnad og kan ikke være en 
risiko som Arendal eiendom KF alene skal bære.  
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Kapasitet og kompetanse i organisasjonen 

Bystyret har gitt Arendal eiendom KF flere store og arbeidskrevende 
innvesteringsoppdrag både på byggeprosjekt og på oppfølging av
næringsområder. Arbeidet med etablering av batterifabrikken og vedtatt 
opprettelse av nytt næringsselskap, har også presset organisasjonen. 
Dette gjelder også arbeidet med kvalitetsutvikling og oppfølging av 
læringspunkter etter revisjon av heis-prosjektet. Samlet sett krever dette 
økt kapasitet i prosjektledergruppen med krav om spesifikk kompetanse 
på kvalitetsutvikling.  

Eiendomsdrift, med tjenester som drift og vedlikehold av formålsbygg 
inklusiv renhold, har i løpet av de siste to årene kun i begrenset grad 
erstattet personell ved naturlig avgang. Samtidig har avdelingen blitt

tilført nye oppgaver som Statsforvalterbygget og Kulturkammeret og vil 
få oppgavene med å drifte ny Legevakt/KØH. Dette tilsier at kapasiteten i 
avdelingen må følges nøye. 

Det er i løpet av 2021 igangsatt et benchmarkingsprosjekt hvor målet 
er å sammenligne tjenestene i eiendomsdrift med de beste aktørene i 
markedet. For deretter å iverksette tiltak avhengig av funn.  

Boliger og boligfelt.  

Etablering av mange nye arbeidsplasser i Arendal tilsier at foretaket 
intensiverer arbeidet med å klargjøre boligfelt til byggeklare tomter.
Dette arbeidet ble intensivert i løpet av 2021 og vil kreve økt kapasitet i 
eiendomsutvikling samt ulike organisatoriske grep tilpasset det enkelte 
boligfelt.  
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Internkontroll og etisk standard

6.1/

6.2/

ETIKK

SYKEFRAVÆR

Arendal eiendom KF følger samme etiske retningslinjer som Arendal 
kommune og det legges stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i 
all vår virksomhet. 

Både folkevalgte/styret og ansatte har ansvar for å etterleve disse prin-
sippene.  

Som forvalter av samfunnets fellesressurser, stilles det spesielt høye 
krav til etiske holdninger i virksomheten.  

Etikk og etisk refleksjon settes på dagsorden i personalmøter i Arendal 
eiendom KF.  

Det totale sykefraværet i hele foretaket i 2021 var på 9,2 % (10,8 % i 2020).  

2021 har vært preget av koronapandemien, særlig med tanke på 
korttidsfraværet. Mot slutten av året økte smittetallene og det var dermed 
også økende fravær knyttet til karantene og isolasjon.  

Mange av oppfølgingssakene fra 2020 knyttet til langtidsfravær har i løpet av 
året blitt avsluttet.    

For å redusere langtidsfraværet, har flere tiltak vært utprøvd, bla. Mulighet- 
og avklaringsmøter (Moa-møter) med bistand fra Arendal kommune, 
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR), ekspertbistand og kartlegging av 
restarbeidsevne via NAV. 

6
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STATISTIKK 2019-2021

ÅRSBERETNING 2021

Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

• Tall for sykefravær brytes ned, og mål er satt for den enkelte gruppe/
avdeling med månedlig oppfølging.  

• Sykemeldte får individuell og rask oppfølging av nærmeste leder, hvor 
behov for midlertidig tilrettelegging eller andre tiltak etter funksjonsevne 
vurderes 

• Tilbud om fysisk aktivitet og individuelle samtaler for å forebygge 
sykefravær og hjelpe sykemeldte raskere tilbake til jobb 

• Tett samarbeid med NAV og Agder Arbeidsmiljø, samt møter med fastlege 
ved behov 

ARENDAL EIENDOM KF

Styringsindikatorer Måloppnåelse Mål
2020 2021

Fravær korttid (%) 2,3 2,0 2

Fravær Langtid (%) 8,5 7,2 4

Nærvær (%) 89,2 90,8 94

6.2/

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2021 11,48 11,5 11,6 10,84 11,79 8,58 5,71 5,71 7,1 9,32 6,78 10,7
2020 6,6 6,55 11,75 9,06 8,77 9,3 8,32 10,02 11,27 12,96 11,92 8,63
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6.3/

6.4/

Arendal eiendom har et godt etablert internkontrollssystem. 

Resertifisering av ISO 45001 (HMS) og 14001 (Ytre miljø) ble gjennomført i 
desember 2021 av Det Norske Veritas uten at det er avdekket alvorlige avvik. 

Vi jobber kontinuerlig med forbedring av systemer for dokumentasjon i 
prosjekter og generell dokumentoversikt.  
 

Foretakets HMS-utvalg/Lokalt AMU er sammensatt av lokale tillitsvalgte, 
verneombud, Kvalitets og HMS / kontorlederleder, avdelingsleder og daglig leder.  

Utvalget har gjennomført 4 (7) møter i 2021 og behandlet 31 (43) saker.  

Utvalget behandlet saker som avvik og system for dette, sykefravær, 
arbeidsmiljøopplæring, helsefremmende tiltak, prosedyre, plan for internkontroll, 
trivselstiltak og organisasjonsmessige endringer.  

INTERNKONTROLL

ÅRSBERETNING 2021ARENDAL EIENDOM KF

HMS-UTVALG/LOKALT AMU

16
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6.5/ HMS
Arendal eiendom ønsker å motta avvik for å identifisere risiko og iverksette 
målrettede tiltak.  

Arendal eiendom rapporterte 478 avvik i 2021 som er godt over målsetting om 
300. Dette betyr at vi har fått et bedre grunnlag for å øke kvaliteten på rutiner og 
prosedyrer for å unngå skader og uønskede hendelser. 

 I løpet av året er en stadig større del av prosedyrer, rutiner, metodebeskrivelser 
og styringsdokumenter digitalisert og gjort tilgjengelig for alle ansatte.   

ARENDAL EIENDOM KF ÅRSBERETNING 2021

6.6/
Det har vært mye fokus på det ytre miljø i 2021, spesielt ved grunnarbeider 
på tomt for Legevakt/kommunal øyeblikkelig hjelp, hvor undersøkelser av 
sulfidholdige masser har vært viktig å ivareta på en profesjonell måte.  

Eiendomsdrift har fått bedre struktur på sortering og deklarering av avfall og 
det er gjort oppdateringer og nye registreringer. Det gjelder el-kjeler, fett- og 
oljeutskillere, større varmepumper og oljetanker.   

Renhold har gjennomført gode tiltak for sortering av hardplast, og stiller strenge 
miljøkrav til leverandører gjennom avtale om offentlige anskaffelser.  

Definerte krav i innkjøpsavtaler er forbedret. 

YTRE MILJØ

6.7/ AVVIK OG SIKKER JOBBANALYSE (SJA)

Avvik
 
Det er levert 478 (335) avvik / uønskede hendelser. 

 For avvikskategori “annet” som er den største posten, er det disse tilfellene som 
dominerer: 

• 35 tilfeller av hærverk 
• 14 tilfeller av bygningsmessig feil / mangler 
• 11 tilfeller av dører som har stått ulåste / åpne over natten eller hele helgen 

 Avvikene er håndtert og lukket. 

17
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Sikker jobbanalyse (SJA)
 
Det ble levert 412 (125) SJA- skjema  

Flere faresituasjoner kan meldes i samme SJA skjema. 
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Foto: Mona Hauglid
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Ansatte

7.1/

Eiendomsdrift 132 pers. 86 kvinner 46 menn 

Boligforvaltning og 
eiendomsutvikling 

9 pers. 5 kvinner 4 menn 

Prosjektledere/administrasjon 10 pers. 4 kvinner 6 menn

Hele AEKF 151 pers. 95 kvinner 56 menn

Antall årsverk i foretaket er 132,8 (129,4) fordelt på 151 (149) personer. 
Dette er fordelt på følgende grupper:

Antall deltidsstillinger utgjør 39,6% (36,2%).  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 88,2% (86,9%)

34,4% (34,9%) av våre ansatte har annet 
opprinnelsesland enn Norge.

Gjennomsnittsalder: 48 år (48)

Det er felles lønns- og arbeidsgiverpolitikk med 
Arendal kommune. 

Vår personalpolitikk bygger på prinsippet om like 
muligheter uavhengig av kjønn, seksuell orientering, 
alder og etnisk tilhørighet. 

7
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Medarbeiderundersøkelsen 

Undersøkelsen ble gjennomført i 2021 og rapporten ble gjennomgått i 
ledergruppen og avdelingsvis. Det er valgt ut fokusområder det skal arbeides 
med videre.  

Det er planlagt tettere arbeid med resultatet fra undersøkelsen i 2022. 

Likestilling, mangfold og inkludering   

Arendal eiendom viderefører arbeidet med tiltak for å fremme likestilling, 
mangfold og inkludering.  

Vi skal beskrive risiko for diskriminering og hindre for likestilling. I dette ligger 
også at vi må kartlegge og beskrive organisasjonen vår.  

Arbeidet vil bli forankret i foretakets styre, lokal AMU og organiseres i 
avdelingene i Arendal eiendom. 

Resultater vil rapporteres i årsberetning 2022.

21
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8.1/

Avdelingene

EIENDOMSDRIFT

Hovedoppgavene til Eiendomsdrift er drift, renhold og vedlikehold av kommunale 
formålsbygg, i tillegg utføres noe vedlikehold på kommunale utleieboliger. Eiendomsdrift 
utfører enkelte oppdrag i markedet. 

Korona-pandemien har også preget 2021.  Råd fra helsemyndigheter og kommunens 
krisestab er fulgt opp, og det har vært godt samarbeid med kommunens smittevernteam. 

Renhold

Det har vært utført forsterket renhold ved alle kommunale bygg i store deler av 2021. Det 
har vært god oppfølging av gjeldende rutiner og retningslinjer, og det har vært jobbet tett 
opp mot kommunale enheter som barnehage, skole og enheter innen helse. Rutiner for 
smitterenhold er kvalitetssikret og opplæring er gitt.   

Drift og vedlikehold

Nye oppdrag i 2021 er drift av heis til Fløyheia og avtale om drift av Statsforvalterbygget. 
Det er ved utgangen av året et økonomisk overforbruk på drifts- og vedlikeholdspos-
ter. Dette skyldes blant annet oppgaver som ble utsatt grunnet økonomi i 2020 og faste 
kostnader til lovpålagte oppgaver innenfor branntekniske anlegg, elektriske anlegg, heis 
og ventilasjon, samt vannprøver og serviceavtaler. Disse kostnadene utgjør en stor del av 
budsjettene og dette reduserer det økonomiske handlingsrommet til vedlikehold. Tiltak 
med redusert aktivitetsnivå på drift og vedlikehold iverksettes for å minimere et økonomisk 
overforbruk ved årets slutt.  

Det er behandlet 4 285 (3 777) kundehenvendelser fra Helpdesk. Eiendomsdrift har satt et 
servicekrav på behandling av kundehenvendelser til 3 dager. 

Det utvendige vedlikeholdsetterslepet i 2021 er beregnet til omlag kr 92 mill. (95).  Nedgan-
gen skyldes hovedsakelig utført vedlikehold med Korona-midler som ble ferdigstilt etter 
årsskifte, men også som følge av stort fokus og godt arbeid i organisasjonen. 

8

Energiform MWh 2020 MWh 2019

Elkraft 27,5 26,1

Fjernvarme 3,8 2,8

Fjernkjøling 0,3 0,3

SUM 31,6 29,2

Akkumulert energiforbruk
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Byggkategori Areal i  m2 Andel i %

Innleid areal 14 655 4,6 %

Diverse bygg 4 353 1,4 %

Hove 16 106 5,4%

Parkering 16 355 5,2 %

Brann 5 730 1,8 %

Utleie/næring 5 431 1,7 %

Førskolelokaler 6 705 2,1 %

Skolelokaler 96 320 30,5 %

Diverse administrasjon 10 567 3,3 %

Omsorgsbygg* 42 359 13,4 %

Boliger 43 259 13,7 %

Idrettsbygg 32 916 10,4 %

Kulturbygg 2 423 6,8%

Sum 316 179 100,0 %

Bygningsmasse
Areal summert etter kategori (brutto)

*Arealet av pensjonskassens bygg utgjør 41 542 m2 og inngår i tabellen over.  

Økning i energiforbruket skyldes i hovedsak at det i januar og februar, pr. 1. tertial 
var en økning mot fjoråret på 1,8 MWh.  Vi har også hatt en betydelig økning av 
energiforbruk på Sør amfi på 300 000 kWh (+28%) som følge økt bruk av varme og 
ventilasjon i forbindelse med Koronavaksinering. 

Solenergi som er egenprodusert i 2021 er ca. 400 000 kWh (Roligheden skole, Saltrød- 
og  Nyskogen bo- og omsorgssenter). 

Arendal eiendom har et samarbeid med Ishavskraft om deltagelse i Norflex, Dette er 
et prosjekt hvor laster kan kobles ut i korte perioder for å redusere effekttopper, og 
hvor Arendal eiendom får betalt for denne utkoblingen.  Arendal eiendom har fått 
utbetalt ca. Kr 140 000.- for utkobling av laster i 2021.
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8.3/ BOLIGFORVALTNING

PROSJEKTLEDERGRUPPEN
8.2/

Prosjektledergruppen har ansvar for byggeprosjekt som 
gjennomføres i regi av Arendal eiendom. I 2021 ble gruppen 
organisert med en egen avdelingsleder med personalansvar som 
rapporterer direkte til daglig leder. Prosjektene fremkommer i 
regnskapet som vedlegges denne årsberetningen. Det gis også en 
beskrivelse av utvalgte prosjekt i årsberetningen.  

Nøkkeltall boliger

Styringsindikator Resultat 2020 Resultat 2021

Utestående fordringer Kr 196 000 Kr 685  000

Tomgangsleie 3,8 % 2,4 %

Antall eide boliger/leiligheter 521 523

Antall innleide boliger/leiligheter 20 20

Tomgangsleien er fortsatt på et svært lavt nivå. 

Det er i 2021 anskaffet tre boliger, en på Blåknappveien (Nedenes), 
Revekroken (Nyli) og Stenklevveien (Torsbudalen). 

Det har vært et stort fokus på brannsikkerhet i hele 2021 og det er 
inngått samarbeidsavtale med brannvesenet. 

Etterspørsel etter boliger er økende og det er vanskelig å oppfylle 
bestilling for de ulike brukergruppene. Det skyldes at det er få boliger til 
salgs med rett beliggenhet og pris.  

Reguleringsplan ved vanntårnet på His pågår, hvor det skal bygges to 
boenheter. 

Avdeling for boligforvaltning har ansvar for kommunale utleieboliger. 
Det er økende behov for tilrettelagte boliger (permanente boliger som 
er særlig tilpasset brukergruppen) og store eneboliger til familier.

24
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Eiendomsutvikling representerer kommunen som grunneier og er 
kontaktpunkt for alle henvendelser knyttet til kommunal eiendom. 
Ansvaret omfatter blant annet kjøp og salg av fast eiendom.  

Eiendomsutvikling har også ansvar for planlegging og utvikling av 
nye boligområder i tillegg ansvar for utvikling av næringsareal og 
næringstomter i kommunal regi. 

Næringsutvikling

I lløpet av 2021 ble Arendal næringsselskap AS (ANAS) etablert. 
Agderparken nord, Helle næringsområde og Fløybyen AS ble overført til 
Arendal Næringsselskap AS. 

ANAS har inngått avtale med Arendal eiendom KF om kjøp av tjenester 
fra eiendomsutviklingsavdelingen.

I 2021 har mye av avdelingens kapasitet blitt brukt til arbeid med 
opsjonsavtalen med Morrow og klargjøring av tomten. I tillegg har det 
vært jobbet aktivt med ny områderegulering for Eyde energipark. 

Boligutvikling

Energiparken vil gi ringvirkninger som vil medføre behov for flere 
boliger i kommunen.

Styret i Arendal eiendom KF har innarbeidet ambisiøse mål i 
strategidokumentet som innebærer at utvikling av kommunale boligfelt 
skal være en høyt prioritert oppgave for avdelingen kommende år.   

Det er arbeidet med en egen plan for boligutvikling i foretakets regi.

Det økte behovet for boliger medfører at avdelingen må avsette 
tilstrekkelige ressurser til planlegging og gjennomføring av flere 
samtidige boligutviklingsprosjekter.

Det er tatt initiativ til å sette i gang med regulering av nytt boligfelt 
på Myra (Østenbuskogen). I tillegg blir det meldt inn forslag på 2 nye 
boligfelt på Saltrød (Saltrød terrasse og Wroldsmyr/Mørfjær) til rullering 
av kommuneplanens arealdel. 

Det har vært dialog med private aktører/grunneiere for å avklare mulige 
modeller for samarbeid.

Andre oppgaver som har hatt prioritet er tomter til bofellesskap og 
regulering av disse.

8.4/ EIENDOMSUTVIKLING 
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Legevakt og Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Røed

Prosjektet ble påbegynt våren 2021.  
 
Eksisterende bygg skal rives og erstattes med nytt bygg som skal 
inneholde åtte avlastningsrom og to leiligheter, i tillegg til personalbase. 
Røed gjennomføres som massivtre bygg. Planen er ferdigstillelse 
sommeren 2022. 

Prosjektet ble påbegynt med grunnarbeid våren 2021. Kontrakt med 
totalentreprenør Veidekke AS ble signert 25.2.21

Underveis i grunnarbeidene ble det avdekket dårlige grunnforhold som 
påvirker økonomi og fremdrift, jamfør sak til bystyret desember 2021. 
Budsjettet ble vedtatt justert til kr 300 mill. inkl. mva.

Det nye bygget har 5 etasjer og følgende funksjoner - legevakt i 1. 
etasje, samt hovedinngang til KØH og avklaringsavdeling, KØH i 2. etasje 
og avklaringsavdeling (korttidsplasser) i 3. etasje. Det er 15 pasientrom 
i 2. etasje og 15 pasientrom i 3. etasje. Det nye bygget vil bli koblet til 
sykehuset gjennom en delvis underjordisk kulvert. Byggets brutto areal 
er ca. 5 500 m2

Legevakt og Kommunal øyeblikkelig hjelp planlegges ferdig sommeren 
2023.

 9 Utvalgte 
eiendomsutviklings- 
og byggeprosjekt

UTVALGTE BYGGEPROSJEKT9.1/
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Bystyret vedtok i januar 2021, at Marisberg barnehage skal bygges 
til 70 barn, hvor 5 plasser er tilrettelagt for barn med autisme og 
multifunksjonshemming. Barnehagen planlegges ferdigstilt august 
2023.

Marisberg barnehage

Byggegrop KØH/Legevakt
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Heis til Fløyheia 

Prosjektet ble ferdigstilt sensommeren 2021, og ble åpnet 6. august 2021. 

Prosjektet er delt opp i to faser, i henhold til melding sendt til bystyret 
20.6.19. Kommunen har selv prosjektansvaret og arbeider med 
parallelloppdrag, reguleringsplan og avklaring av romprogram. Arendal 
eiendom KF er med i arbeidsgruppene og overtar prosjektet i fase 2 
hvor overgangen er planlagt til våren 2022.

Det ble lagt frem sak om budsjett og romprogram i bystyret oktober 
2021. Prosjektledelsen i Arendal kommune arbeider videre med et 
romfunksjonsprogram som skal ligge til grunn for anbudskonkurransen 
som Arendal eiendom skal styre i fase 2. Fra foretakets side er det 
særdeles viktig at reguleringsplanen også ivaretar byggeprosjektets 
behov for fleksibilitet og kostnadskontroll.  

Omsorgssenter Saltrød

Foto: Mona Hauglid
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Det er vedtatt flere private og kommunale bofellesskap for yngre personer 
med funksjonsnedsettelse i kommunens handlings- og økonomiplan (HØP 
2022-2025). Den vedtatte planen er svært stram med tanke på fremdrift.

Kommunen og foretaket samarbeider om en felles prosjektorganisasjon 
og avklaringer rundt de private initiativene. Arendal eiendom vil ha 
prosjektledelsen. 

Bofellesskap - private og kommunale

ØIF fremmet i 2020 et forslag om å tilpasse Sør Amfi til internasjonale 
håndballkamper. I den forbindelse ble det avholdt et møte med involverte 
parter i november 2020, hvor det ble avklart at Arendal eiendom KF legger 
frem en sak til bystyret om videre utredning. Denne vil omfatte både 
ombygging av Sør Amfi, men også ny turnhall.  

Ny flerbrukshall Sør Amfi 

Lassens - "Drømmenes hus"

Byggearbeidene på Lassens er påbegynt i 2021 med refundamentering av 
bygget. 
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Fløybyen AS

Selskapet er overført til Arendal Næringsselskap AS. Styret utgjøres av 
styret i Arendal Næringsselskap AS. Tårn og Aula er vedlikeholdt utvendig, 
Aulaen har blitt malt og det er installert varmepumper mm for å sikre 
bygget samt muliggjøre fremtidig utleie. 

Fløyveien 14 AS

Foretaket har inngått prosjektlederavtale og driftsavtale med Fløyveien 14 
AS.  
Utleiearealene er leiet ut til Norse Atlantic Airways AS.

UTVALGTE ENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT9.2/
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Myra Biovarme AS 

Arendal kommune eier 51 % av aksjene i selskapet, og foretaket stiller med 
personell til rollen som daglig leder og styreleder. Selskapet hadde i 2021 et 
overskudd på kr 665 601,- etter skatt. 

Styret har foreslått 1 millioner kroner i utbytte til eierne
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Marisberg

I 2021 ble det solgt tomter på Marisberg i felt C for omlag kr. 7 mill. Alle 
eneboligtomtene er solgt og det foreligger opsjonsavtale/reservasjon på de 
to siste delfeltene.  En tomt reservert bofellesskap for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Hittil i prosjektet er det regnskapsført salgsinntekter på kr 48 
mill. 

31

Agderparken Nord 

Området er tatt inn i porteføljen til Arendal næringsselskap AS og 
det er opprettet selskapet Agderparken Nord AS.  Selskapet kjøper 
prosjektlederkapasitet fra Arendal eiendom KF til å bistå med regulering 
og andre arbeidsoppgaver. 

Reguleringsplanen for Agderparken nord er godkjent og det arbeides 
videre med utvikling av området.  
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Eyde energipark

For å imøtekomme arealbehovet til Morrow Batteries er det ervervet 
arealet øst for Agder renovasjon mot Haugereid.  

Det pågår en områderegulering for hele tomteområdet til Morrow 
Batteries, denne forventes 2. gangs behandlet på nyåret 2022.  

Det er opprettet selskapene Eyde energipark Holding AS med døtrene 
Eyde energipark 1 AS, Eyde energipark 2 AS og Eyde energipark 3 AS.  

Styret i selskapene består av representanter fra Arendal kommune med 
daglig leder fra Arendal eiendom KF. Det er Arendal eiendom som etter 
avtale forestår det daglige arbeidet med regulering og oppfølging av 
grunnentreprenøren. 



ARENDAL EIENDOM KF ÅRSBERETNING 2021

33

Helle Næringsområde

Helle Næringsområde er lagt inn i porteføljen til Arendal næringsselskap 
AS og det er etablert selskapet Helle næringsområde AS. Arendal eiendom 
KF bistår selskapet med utviklingen av området. Det er inngått avtale om 
kjøp av 520 daa som skal reguleres til næring. Området er avhengig av ny 
vei mellom Neskilen og Eyde energipark.  

Intensjonsavtalen med Morrow Batteries AS 

Eiendomsutvikling har vært en aktiv deltaker i prosessen med å få 
Morrow til Eyde energipark. Representanter fra eiendomsutvikling har 
deltatt i prosjektgruppen som ble sammensatt for å utarbeide et tilbud, 
og har også deltatt i forhandlingene med Morrow og i arbeidet med 
intensjonsavtalen og påfølgende opsjonsavtale.  
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Vedtekter
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VEDTEKTER
§1 FORETAKETS NAVN OG 
FORRETNINGSKONTOR.

Arendal eiendom er et kommunalt foretak etter 
kommunelovens kap. 11.
Forretningskontoret er i Arendal kommune.

§2 FORETAKETS FORMÅL

Arendal eiendom er kommunens redskap for 
gjennomføring av kommunens eiendomspolitikk, 
og skal ivareta Arendal kommunes eieransvar 
av kommunal eiendom, herunder sikre og 
opprettholde verdiene i eiendommene og 
bygningsmassen, samt ivareta andre kommunale 
oppgaver som bystyret bestemmer.
Foretaket skal samarbeide med kommunale 
virksomheter og gjennom sine disposisjoner 
sikre gode fellesløsninger i tråd med kommunale 
planer og målsettinger.
Foretaket kan gi tilbud, og ta markedsandeler, i 
det private markedet innenfor sitt virkeområde.
Foretaket kan inngå forpliktende samarbeid med 
andre organisasjoner dersom det anses som 
hensiktsmessig. Avtaler om dette bør legges 
frem for bystyret.
Arendal eiendom skal bidra til at det legges til 
rette for næringsetablering og næringsutvikling 
ved å klargjøre næringstomter for salg eller 
utleie. Foretaket skal delta aktivt i kommunens 
samarbeid med næringslivet.
Foretaket skal ha en klar klima-, energi- og 
miljøprofil, tilpasset kommunens til enhver tid 
gjeldende strategi innenfor dette området.
Arendal eiendom skal arbeide aktivt, og ha egne 
retningslinjer, for å unngå sosial dumping.

§3 FORETAKETS OPPGAVER

Arendal eiendom skal sikre hensiktsmessige bygg 
for kommunens virksomhet og tjenesteyting, 
samt ivareta forvaltning, drift og vedlikehold av 
eiendom og bygningsmasse. Det skal utarbeides 
konkrete mål, strategier og tiltak for ytre- og 
indre vedlikehold på kommunale formålsbygg.
Arendal eiendom skal anskaffe og avhende 
eiendom etter fullmakter fra bystyret.
Arendal eiendom har ansvar for å tilføre 
kommunen tilstrekkelig antall utleieboliger i 
samsvar med behovet. Gjennom ansvar for og 
forvaltning av kommunens eiendomsmasse, har 

Arendal eiendom også ansvar for forvaltning av 
husleieavtaler i kommunale boliger, herunder 
ansvar for oppfølgning ved skader/hærverk, 
dersom annet ikke er avtalt.
Arendal eiendom har en sentral rolle når 
kommunen skal nå sine klima-, energi- og 
miljømål. Foretaket skal arbeide for at 
kommunens samlede energiforbruk reduseres. 
Konkrete mål fastsettes i strategiplanen.
Arendal eiendoms oppgaver er nærmere regulert 
i egen avtale.

§4 VALG OG SAMMENSETNING AV 
STYRET

Arendal eiendom skal ha et styre på syv 
medlemmer med varamedlemmer derav en 
ansattes representant. Seks medlemmer velges 
av bystyret for den kommunale valgperioden. Ett 
medlem velges av og blant de ansatte i Arendal 
eiendom.
Bystyret velger leder og nestleder.
En hovedtillitsvalgt i Arendal kommune har 
møte- og talerett med forslagsrett i styrets 
møter,men har ikke stemmerett.

§5 STYRETS ANSVAR, OPPGAVER OG 
MYNDIGHET

Arendal eiendom ledes av styret.
Styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle 
saker som gjelder Arendal eiendom og dets 
virksomhet, med mindre myndigheten er lagt 
til andre organer gjennom lov eller vedtektene. 
Styret kan delegere myndighet i enkeltsaker, og i 
henhold til delegasjonsreglement, til daglig leder. 
Dette omfatter også signaturrett. Styreleder i 
Arendal eiendom KF og daglig leder har sammen 
signaturrett for eiendomsforetaket. Daglig leder 
har prokura alene. Ved større kontrakter signerer 
styreleder i tillegg til daglig leder i fellesskap, 
eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap. 
Styret skal påse at virksomheten drives i tråd 
med Arendal eiendoms formål, vedtekter, 
strategidokument, budsjett og andre vedtak eller 
retningslinjer fastsatt av bystyret.
Styret skal påse at saker som skal behandles i 
styret er tilstrekkelig forberedt.
Styret skal føre tilsyn med daglig leder, og har 
instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor 
denne.
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Styret kan opprette og nedlegge stillinger 
innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt 
av bystyret. Jamfør §10.
Styret har myndighet til å ansette og si opp 
daglig leder.
Alle større beslutninger knyttet til kjøp, salg, 
utvikling og utbygging av kommunal eiendom 
vedtas av bystyret selv. Er styret i tvil om 
saken faller inn under denne bestemmelsen, 
legges saken frem for bystyret.Styret kan 
opprette separate aksjeselskaper tilknyttet 
enkelteiendommer innenfor foretakets formål. 
Styret i foretaket er generalforsamling i heleide 
aksjeselskaper. En eventuell organisering av 
aksjeselskapet må vedtas av Arendal bystyre. 
I den grad det flyttes aktiva fra foretaket til 
selskaper som er egne juridiske enheter skal 
dette besluttes av bystyret. Det er styrets 
oppgave å påse at Arendal eiendom følger de 
samme etiske retningslinjer som gjelder for 
Arendal kommune for øvrig.

§6 GODTGJØRING

Arendal bystyre fastsetter godtgjøring til styret 
og styrets leder.

§7 STYREMØTER

Styret setter opp plan for styremøter for 
kalenderåret. For øvrig kan styreleder, eventuelt 
ett styremedlem sammen med daglig leder 
beslutte at styret skal innkalles utenom fastsatte 
møter.
Innkalling til styremøter skjer skriftlig med 
rimelig varsel og skal inneholde saksliste. 
Saksdokumenter skal sendes ut senest en uke 
før styremøte og være vedlagt saksfremstilling 
med eventuelle vedlegg. Saksdokumenter og 
innkalling skal samtidig sendes ordfører og 
rådmann.
Styremøtene holdes for åpne dører, jfr. 
kommunelovens § 31.
I den grad vedtektene ikke bestemmer noe annet 
gjelder kommunelovens § 68 om styremøter.

§8 DAGLIG LEDER

Styret fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for daglig 
leder. Styret skal inngå lederavtale med daglig 
leder.

§9 DAGLIG LEDERS ANSVAR, 
OPPGAVER OG MYNDIGHET

Daglig leder har ansvar for forvaltningen av 
Arendal eiendom, og har myndighet til å avgjøre 
alle saker knyttet til den daglige drift, som 
ikke er av uvanlig art eller stor betydning, jfr. 
kommunelovens § 71 pkt. 3.
Daglig leder forbereder og innstiller i saker som 
skal behandles av styret.

Styresaker forberedes i tråd med god 
forvaltningsskikk og i tråd med de krav som 
følger av forvaltningsloven og kommuneloven.
Daglig leder er sekretær for styret, og har ansvar 
for at det føres protokoll. Daglig leder har ansvar 
for å gjennomføre de beslutninger styret har 
fattet.
Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi 
styret skriftlig redegjørelse om Arendal eiendoms 
virksomhet. Daglig leder inviterer rådmannen til 
informasjon om foretakets virksomhet en gang i 
halvåret.
Daglig leder har fullt personalansvar for 
medarbeidere i Arendal eiendom KF. 
Offentleglova gjelder for Arendal eiendom. 
Daglig leder er ansvarlig for at offentleglovas 
bestemmelser følges.

§10 PERSONALFORVALTNING

Arendal kommunes personalpolitiske 
retningslinjer, herunder pensjons- og tariffavtaler 
gjelder tilsvarende for Arendal eiendom.
Avgjørelser i administrasjonsutvalget 
(partssammensatt utvalg) gjelder også for 
Arendal eiendom såfremt avgjørelsene ikke er i 
strid med vedtektene.
For øvrig gjelder bestemmelser, regler og rutiner 
inntatt i ”Personalhåndboken” for Arendal 
kommune tilsvarende for Arendal eiendom.
Lønnsforhandlinger for ansatte i Arendal 
eiendom føres som for øvrige ansatte i 
kommunen. Se for øvrig § 8.
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§11 ØKONOMIFORVALTNING, 
BUDSJETT, REGNSKAP, 
ÅRSBERETNING OG REVISJON

Arendal eiendom skal følge bestemmelser 
gitt i ”Forskrift om særbudsjett, særregnskap 
og årsberetning for kommunale foretak” av 
24.08.2006.
Budsjettet skal fremlegges innen de samme 
frister som gjelder for kommunen for øvrig, jfr. 
vedtatt årshjul for økonomiplan med mer.
Arendal eiendoms budsjettramme vedtas 
av Arendal bystyre som del av kommunens 
budsjett.
Årsberetning skal fremlegges senest innen 
31. mars året etter regnskapsåret. Bystyret 
bestemmer hvordan regnskapsmessig 
overskudd for oppgaver tillagt Arendal eiendom 
skal disponeres.
Arendal eiendom skal ha samme revisor som 
Arendal kommune. Regnskapet skal føres av 
Arendal kommune.
Investeringer og opptak av lån foretas innen de 
økonomiske rammer og retningslinjer bystyret 
har fastsatt.

§12 REPRESENTASJON

Styret representerer Arendal eiendom utad, og 
kan innenfor styrets myndighetsområde inngå 
avtaler på kommunens vegne.
Styret kan gi styremedlem eller daglig leder 
representasjonsrett innenfor samme område. 
Daglig leder representerer Arendal eiendom 
utad innenfor sitt myndighetsområde.

§13 BYSTYRETS MYNDIGHET

Bystyret er foretakets øverste myndighet, 
og kan foreta endringer i Arendal eiendoms 
vedtekter.
Organisatoriske endringer som i vesentlig grad 
endrer Arendal eiendoms struktur skal vedtas 
av bystyret.

§14 SAKSBEHANDLING M.M.

Arendal eiendom skal bruke kommunens 
felles administrative saksbehandlersystem til 
all saksbehandling og fremleggelse av saker til 
styret og andre kommunale organer.
Arendal kommunes dokumentsenter (AKST) 
ivaretar post og arkivfunksjoner for Arendal 
eiendom.
Dokumenter til/fra Arendal eiendom skal 
fremgå av kommunens felles postliste.

§15 FORHOLDET TIL RÅDMANNEN

Rådmannen har ikke instruksjonsrett overfor 
daglig leder, men kan dog instruere styret og 
daglig leder til å utsette iverksettelsen av en 
sak til bystyret har behandlet den. I forhold til 
saker som skal behandles av bystyret skal saken 
forelegges rådmannen før styret behandler den 
slik at han kan få anledning til å uttale seg om 
saken. Rådmannens uttalelse skal legges frem 
for styret ved dets behandling av saken.
For øvrig henvises det til kommunelovens § 72.

§16 OPPLØSNING

Bystyret kan på ethvert tidspunkt oppløse 
Arendal eiendom.

§ 7 OVERGANGSBETSEMMELSE – 
IKRAFTTREDEN

Disse vedtekter erstatter vedtekter av 
08.12.2011 med senere endringer. Nye 
vedtekter trer i kraft 01.06.2018.



ARENDAL EIENDOM KF ÅRSBERETNING 2021

Foto: Mona Hauglid

43



44

ARENDAL EIENDOM KF ÅRSBERETNING 2021



ARENDAL EIENDOM KF ÅRSBERETNING 2021

45

Strategi-
dokument



ARENDAL EIENDOM KF ÅRSBERETNING 2021

46 Strategidokument for 
Arendal eiendom KF 

Strategi: 
Arendal eiendom skal følge 
opp kommunens overordnede 
målsetninger ved å være 
en konkurransedyktig og 
serviceorientert virksomhet som 
er bevist vårt samfunnsansvar. 

Hovedmål: 
Bystyrets prioriterte mål om 
et godt liv for alle,  et grønt 
samfunn  og  regional vekst  i tråd 
med bærekraftsmålene, skal 
være  førende for  mål og tiltak 
i Arendal eiendom  KF.  Arendal 
eiendom skal utføre en effektiv 
og god forvaltning av kommunale 
formålsbygg. 

AEKF skal ha gode 
kvalitetssikringssystemer for å 
sikre at byggeprosjektene når sine 
kvalitetsmål både innen kvalitet, 
fremdrift og byggekostnad og 
dette skjer i godt samarbeid og 
dialog med Arendal kommune.

Et godt liv for alle Et grønt samfunn Regional vekst
Ha et helsefremmende arbeidsmiljø. Trygghet for å unngå 
fysiske og psykiske skader 

Stå for en bærekraftig klima- og miljøpolitikk på alle 
foretakets arbeidsområder

Være en aktiv samfunnsaktør innenfor eget 
ansvarsområde. Aktivt søke samarbeidsprosjekt 
med Fylkeskommunen og statlige etater. 

Være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver Være en miljøbevisst energiforvalter for AK Være en aktiv og kompetent aktør i utvikling av 
kommunens arealplaner 

Være en utviklingsorientert og lærende kompetansebedrift 

Tilstedeværelse høyere enn 94 % samtidig som foretaket 
skal 

ivareta sitt samfunnsansvar. 

Alle nybygg skal ha et energiforbruk på minst 20 
% bedre enn kravene i dagens tekniske forskrifter 
i plan- og bygningsloven. Det skal vurderes 
energiproduksjon i byggeprosjektene.

Ivareta etableringen av Arendal næringsselskap AS.  
Sikre god samhandling mellom selskapet og Arendal 
eiendom

Jobbe for en heltidskultur og øke gjennomsnittlig  
stillingsstørrelse fra 86 % til 90% innen 2023. 

Det skal utarbeides prioriterte planer for 
energieffektivisering i eksisterende bygg. 

Ha en aktiv rolle og dialog med aktører i næringslivet 

Ta et samfunnsansvar ved å tilby arbeidstreninger og 
ansettelsesforhold til personer som har utfordringer på 
det ordinære arbeidsmarkedet. 

Miljøkrav i BREEAM skal vurderes i alle nye 
byggeprosjekt (energi, miljø og kvalitet) 

Aktivt utvikle boligfelt alene og i samarbeid med 
andre aktører hvor hensynet til bedriftsetableringer 
ivaretas. Tilrettelegge for boligbygging i hele 
kommunen

Sertifisert etter HMS standard ISO 45001 Alle nye biler, kjøp eller leasing, bør være fossilfrie. 60 
% av bilparken skal være fossilfri i løpet av 2023

Følge seriøsitetskravene til Arendal kommune mot 
leverandører og avtalepartnere.

Tilby gode kommunale boliger og tomter i hele kommunen 
ut fra prioriterte mål med vekt på å gi mennesker med 
fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnedsettelser 
mulighet for et trygt hjem og et variert boligtilbud som 
ivaretar formålet om "et godt liv for alle".

Miljøaspektet skal være prioritert ved alle anskaffelser. 
Hensyn til økonomi, kvalitet og fremdrift må ivaretas. 
Ved større byggeprosjekt skal miljøvalg være en del 
av saksbehandlingen til styret i Arendal eiendom KF.

God økonomistyring som gir økt handlingsrom til 
vedlikehold

Utøve god vedlikeholdsplanlegging og redusere 
vedlikeholdsetterslepet til kr. 90 mill. i løpet av 2023

Tilrettelegge på alle foretakets arbeidsområder for at 
Arendal skal være en god kommune å bo i

Krav om fossilfrie byggeplasser eller bruk av biodiesel Sikre at byggeprosjekter underlagt Arendal eiendom 
KF leveres til rett kvalitet, tid og pris. Arendal 
eiendom KF skal ved salg følge KS sitt regelverk

Ha tydelig og tilstedeværende ledelse og korte 
beslutningslinjer

Sertifisert etter miljøstandard i ISO 14001 

Massivtre, og alternative byggematerialer, skal 
vurderes ved byggeprosjekt. Så langt som mulig skal 
hensynet til lokale leverandører ivaretas.  

Det skal utarbeides en egen standard/prosedyre for 
innleie av lokaler til kommunale enheter.

Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å ivareta god 
intern og ekstern kommunikasjon. 

Sørge for at verneverdige og fredede bygninger i 
foretakets eie blir tilfredsstillende vedlikeholdt. 

Videreutvikle rollen som leietaker og utleier av 
formålsbygg

Gjennom avtaler og dialog, gi kunder og befolkningen 
forutsigbarhet

Livssyklusanalyse skal gjennomføres i byggeprosjekt       Intensivere arbeidet med å selge eiendommer 
kommunen ikke har behov for. Se på sambruk og 
effektiv utnyttelse av eksisterende bygg.

 Alle nybygg skal bygges som minimum plusshus, 
der det er mulig innen økonomiske og praktiske 
rammer. Fravikes dette skal det begrunnes. Det bør 
også alltid vurderes standarden ZEB-0 + 20 %

Arendal eiendom skal være blant de mest effektive 
organisasjoner på drift og renhold av kommunale 
formålsbygg.
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Stå for en bærekraftig klima- og miljøpolitikk på alle 
foretakets arbeidsområder

Være en aktiv samfunnsaktør innenfor eget 
ansvarsområde. Aktivt søke samarbeidsprosjekt 
med Fylkeskommunen og statlige etater. 

Være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver Være en miljøbevisst energiforvalter for AK Være en aktiv og kompetent aktør i utvikling av 
kommunens arealplaner 

Være en utviklingsorientert og lærende kompetansebedrift 

Tilstedeværelse høyere enn 94 % samtidig som foretaket 
skal 

ivareta sitt samfunnsansvar. 

Alle nybygg skal ha et energiforbruk på minst 20 
% bedre enn kravene i dagens tekniske forskrifter 
i plan- og bygningsloven. Det skal vurderes 
energiproduksjon i byggeprosjektene.

Ivareta etableringen av Arendal næringsselskap AS.  
Sikre god samhandling mellom selskapet og Arendal 
eiendom

Jobbe for en heltidskultur og øke gjennomsnittlig  
stillingsstørrelse fra 86 % til 90% innen 2023. 

Det skal utarbeides prioriterte planer for 
energieffektivisering i eksisterende bygg. 

Ha en aktiv rolle og dialog med aktører i næringslivet 

Ta et samfunnsansvar ved å tilby arbeidstreninger og 
ansettelsesforhold til personer som har utfordringer på 
det ordinære arbeidsmarkedet. 

Miljøkrav i BREEAM skal vurderes i alle nye 
byggeprosjekt (energi, miljø og kvalitet) 

Aktivt utvikle boligfelt alene og i samarbeid med 
andre aktører hvor hensynet til bedriftsetableringer 
ivaretas. Tilrettelegge for boligbygging i hele 
kommunen

Sertifisert etter HMS standard ISO 45001 Alle nye biler, kjøp eller leasing, bør være fossilfrie. 60 
% av bilparken skal være fossilfri i løpet av 2023

Følge seriøsitetskravene til Arendal kommune mot 
leverandører og avtalepartnere.

Tilby gode kommunale boliger og tomter i hele kommunen 
ut fra prioriterte mål med vekt på å gi mennesker med 
fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnedsettelser 
mulighet for et trygt hjem og et variert boligtilbud som 
ivaretar formålet om "et godt liv for alle".

Miljøaspektet skal være prioritert ved alle anskaffelser. 
Hensyn til økonomi, kvalitet og fremdrift må ivaretas. 
Ved større byggeprosjekt skal miljøvalg være en del 
av saksbehandlingen til styret i Arendal eiendom KF.

God økonomistyring som gir økt handlingsrom til 
vedlikehold

Utøve god vedlikeholdsplanlegging og redusere 
vedlikeholdsetterslepet til kr. 90 mill. i løpet av 2023

Tilrettelegge på alle foretakets arbeidsområder for at 
Arendal skal være en god kommune å bo i

Krav om fossilfrie byggeplasser eller bruk av biodiesel Sikre at byggeprosjekter underlagt Arendal eiendom 
KF leveres til rett kvalitet, tid og pris. Arendal 
eiendom KF skal ved salg følge KS sitt regelverk

Ha tydelig og tilstedeværende ledelse og korte 
beslutningslinjer

Sertifisert etter miljøstandard i ISO 14001 

Massivtre, og alternative byggematerialer, skal 
vurderes ved byggeprosjekt. Så langt som mulig skal 
hensynet til lokale leverandører ivaretas.  

Det skal utarbeides en egen standard/prosedyre for 
innleie av lokaler til kommunale enheter.

Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å ivareta god 
intern og ekstern kommunikasjon. 

Sørge for at verneverdige og fredede bygninger i 
foretakets eie blir tilfredsstillende vedlikeholdt. 

Videreutvikle rollen som leietaker og utleier av 
formålsbygg

Gjennom avtaler og dialog, gi kunder og befolkningen 
forutsigbarhet

Livssyklusanalyse skal gjennomføres i byggeprosjekt       Intensivere arbeidet med å selge eiendommer 
kommunen ikke har behov for. Se på sambruk og 
effektiv utnyttelse av eksisterende bygg.

 Alle nybygg skal bygges som minimum plusshus, 
der det er mulig innen økonomiske og praktiske 
rammer. Fravikes dette skal det begrunnes. Det bør 
også alltid vurderes standarden ZEB-0 + 20 %

Arendal eiendom skal være blant de mest effektive 
organisasjoner på drift og renhold av kommunale 
formålsbygg.
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 3(23) 

1 Årsregnskap Arendal eiendom KF 
AE Bevilgningsoversikt drift 2021 

Beskrivelse Regnskap 2021 Regulert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 
2021 Regnskap 2020 

 Arendal eiendom KF      

Rammetilskudd  0 0 0 0 

Inntekts- og 
formuesskatt  0 0 0 0 

Eiendomsskatt  0 0 0 0 

Andre generelle 
driftsinntekter  0 0 0 0 

SUM GENERELLE 
DRIFTSINNTEKTER  0 0 0 0 

Sum bevilgninger drift, 
netto  -107 361 -105 141 -111 675 -130 320 

Avskrivinger  80 274 80 274 82 000 80 710 

SUM NETTO 
DRIFTSUTGIFTER  -27 088 -24 867 -29 675 -49 610 

BRUTTO 
DRIFTSRESULTAT  -27 088 -24 867 -29 675 -49 610 

Renteinntekter  -2 704 -1 200 -1 200 -1 792 

Utbytter  0 0 0 0 

Gevinster og tap på 
finansielle 
omløpsmidler  

0 0 0 0 

Renteutgifter  39 540 39 521 39 521 54 736 

Avdrag på lån  73 354 73 354 73 354 69 294 

NETTO 
FINANSUTGIFTER  110 190 111 675 111 675 122 238 

Motpost avskrivinger  -80 274 -80 274 -82 000 -80 710 

NETTO 
DRIFTSRESULTAT  2 829 6 534 0 -8 081 

Overføring til 
investering  0 0 0 1 140 

Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
fond  

-6 534 -6 534 0 6 534 

Netto avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond  

3 705 0 0 701 

Dekning av tidligere 
års merforbruk  0 0 0 -294 

SUM DISPONERINGER 
ELLER DEKNING AV 
NETTO 
DRIFTSRESULTAT  

-2 829 -6 534 0 8 081 
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 4(23) 

Beskrivelse Regnskap 2021 Regulert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 
2021 Regnskap 2020 

FREMFØRT TIL 
INNDEKNING I SENERE 
ÅR  

0 0 0 0 

AE Økonomisk oversikt etter art - drift 2021 

Beskrivelse Regnskap 2021 Regulert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 
2021 Regnskap 2020 

 Arendal eiendom KF      

Rammetilskudd  0 0 0 0 

Inntekts- og 
formuesskatt  0 0 0 0 

Eiendomsskatt  0 0 0 0 

Andre skatteinntekter  0 0 0 0 

Andre overføringer og 
tilskudd fra staten  0 0 0 0 

Overføringer og 
tilskudd fra andre  -314 052 -307 201 -295 829 -319 119 

Brukerbetalinger  -1 0 0 0 

Salgs- og leieinntekter  -63 382 -62 754 -62 754 -62 901 

SUM 
DRIFTSINNTEKTER  -377 435 -369 955 -358 583 -382 020 

Lønnsutgifter  68 316 62 835 62 973 65 632 

Sosiale utgifter  16 165 19 686 19 686 18 381 

Kjøp av varer og 
tjenester  158 490 154 720 136 675 142 164 

Overføringer og 
tilskudd til andre  27 103 27 574 27 574 25 524 

Overføringer - utgår 
fra 2020  0 0 0 0 

Avskrivninger  80 274 80 274 82 000 80 710 

Fordelte utgifter 
- utgår fra 2020  0 0 0 0 

SUM DRIFTSUTGIFTER  350 347 345 088 328 908 332 410 

BRUTTO 
DRIFTSRESULTAT  -27 088 -24 867 -29 675 -49 610 

Renteinntekter  -2 704 -1 200 -1 200 -1 792 

Utbytter  0 0 0 0 

Gevinster og tap på 
finansielle 
omløpsmidler  

0 0 0 0 

Renteutgifter  39 540 39 521 39 521 54 736 

Avdrag på lån  73 354 73 354 73 354 69 294 

NETTO 
FINANSUTGIFTER  110 190 111 675 111 675 122 238 

Motpost avskrivninger  -80 274 -80 274 -82 000 -80 710 
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 5(23) 

Beskrivelse Regnskap 2021 Regulert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 
2021 Regnskap 2020 

NETTO 
DRIFTSRESULTAT  2 829 6 534 0 -8 081 

Overføring til 
investering  0 0 0 1 140 

Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
driftsfond  

-6 534 -6 534 0 6 534 

Netto avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond  

3 705 0 0 701 

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessig 
mindreforbruk - utgår 
fra 2020  

0 0 0 -294 

Dekning av tidligere 
års merforbruk  0 0 0 0 

SUM DISPONERINGER 
ELLER DEKNING AV 
NETTO 
DRIFTSRESULTAT  

-2 829 -6 534 0 8 081 

Regnskapsmessig 
mindreforbruk - utgår 
fra 2020  

0 0 0 0 

FREMFØRT TIL 
INNDEKNING I SENERE 
ÅR  

0 0 0 0 

AE Bevilgningsoversikt investering 2021 

Beskrivelse Regnskap 2021 Regulert budsjett 
2021 

Opprinnelig budsjett 
2021 Regnskap 2020 

 Arendal eiendom KF      

Investeringer i varige 
driftsmidler  214 417 563 433 371 006 121 896 

Tilskudd til andres 
investeringer  8 330 5 000 0 0 

Investeringer i aksjer og 
andeler i selskaper  0 0 0 0 

Utlån av egne midler  0 0 0 0 

Avdrag på lån  22 178 0 0 0 

SUM 
INVESTERINGSUTGIFTER  244 925 568 433 371 006 121 896 

Kompensasjon for 
merverdiavgift  -36 814 -92 146 -66 876 -13 569 

Tilskudd fra andre  -14 344 -69 016 -69 016 -9 182 

Salg av varige 
driftsmidler  -21 632 -8 950 -12 950 -9 015 

Salg av finansielle 
anleggsmidler  0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper  0 0 0 0 
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 6(23) 

Beskrivelse Regnskap 2021 Regulert budsjett 
2021 

Opprinnelig budsjett 
2021 Regnskap 2020 

Mottatte avdrag på utlån 
av egne midler  0 0 0 0 

Bruk av lån  -188 196 -396 320 -222 163 -91 345 

SUM 
INVESTERINGSINNTEKTER  -260 986 -566 433 -371 006 -123 111 

Videreutlån  0 0 0 0 

Bruk av lån til videreutlån  0 0 0 0 

Avdrag på lån til 
videreutlån  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på 
videreutlån  0 0 0 0 

NETTO UTGIFTER 
VIDEREUTLÅN  0 0 0 0 

Overføring fra drift  0 0 0 -1 140 

Netto avsetninger til eller 
bruk av bundne 
investeringsfond  

0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller 
bruk av ubundne 
investeringsfond  

16 061 -2 000 0 2 355 

Dekning av tidligere års 
udekket beløp  0 0 0 0 

Sum overføring fra drift 
og netto avsetninger  16 061 -2 000 0 1 215 

FREMFØRT TIL 
INNDEKNING I SENERE 
ÅR - UDEKKET BELØP  

0 0 0 0 

AE Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner drift 2021 

Tall i hele 1 000 Regnskap 2021 Regulert 
budsjett 2021 Avvik 2021 

Netto Driftsresultat 2 828 6 534 -3 705 

Bruk av bundne driftsfond -6 534 -6 534 0 

Årets budsjettavvik(udekket eller udisponert beløp før 
strykninger/avsetninger) -3 705 0 -3 705 

Avsetninger til ubundet driftsfond 3 705   

Mer/mindreforbruk etter strykninger/avsetninger 0   

AE Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner investering 2021 

Tall i hele 1 000 Regnskap 2021 Regulert 
budsjett 2021 Avvik 2021 

Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån 172 135 398 320 226 185 

Budsjettert bruk av lån -396 320 -396 320 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond, regnskap regulert ihht 
budsjett 8 950 8 950 0 

Bruk av ubundne investeringsfond, regnskap regulert ihht budsjett -10 950 -10 950 0 
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 7(23) 

Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert før strykninger eller 
avsetninger) -226 185 0 226 185 

Avsetning til ubundet investeringsfond ut over budsjettert 8 319   

Bruk av ubundet investeringsfond, mindre enn budsjettert 9 742   

Bruk mindre lån enn budsjettert 208124   

Mer/mindreforbruk etter strykninger og avsetninger 0   
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 8(23) 

2 Årsregnskap KF 
Investeringer i anleggsmidler pr. prosjekt - tall i hele 1000 

Prosjekt
nr Prosjekt Regnskap 2021 Regulert budsjett 

2021 
Opprinnelig 

budsjett 2021 

06009 Lovpålagte tiltak kommunale bygg årlig 0 0 3 000 

06020 Fjellsikringstiltak samlet årlig 383 500 500 

06026 Eiendomsutvikling ( avs. 25399900) 5 012 10 483 5 000 

06113 Ulleråsen 2012 ( FRA P 06026) 0 0 0 

06118 Romstølen vest 2013 14 14 0 

06212 Ny Roligheden skole 2013 1 382 4 642 0 

06244 Tilrettelegging for el bil lading 2014 0 327 0 

06266 Kjøp av boliger HP 2015 - 2018 7 264 6 700 3 500 

06275 Kjøp av næringsarealer inkl. Heftingsdalen ifm 
E18 E18 HP 2015-2018 0 8 925 8 125 

06318 Legevakt/KØH HP 2016-2019 121 633 213 351 185 051 

06360 Marisberg felt C1, opparbeidelse av tomt 2016 665 1 700 0 

06367 Brukerstyrte endringer HP 2017-2020 0 1 3 000 

06374 Ny barnehage Tromøy 1 554 16 100 15 000 

06377 Myra skole HP 2017-2020 0 1 113 0 

06383 Ombygning Fagerheim HP 2017-2020 55 2 083 0 

06390 ENØK årlig HØP 97 121 3 000 

06402 Helsehus Saltrød HP 2018-2021 5 318 9 200 5 000 

06403 ENØK- hp led, sd alle bygg, red - HP 2018-2021 0 0 1 000 

06404 Næringsutvikling HP 2018-2021 119 9 900 0 

06408 Solhaug - omb 5.etg HP 2018-2021 0 2 500 0 

06409 Flosta bos utvidelse HP 2018-2021 202 1 300 0 

06418 Agderparken nord - kjøp av næringsarealer 
2017 653 13 700 0 

06424 Nytt svømmeanlegg 2017 HØP 2021-2025 42 2 800 1 000 

06459 Bofellesskap (BOF) til yngre med nedsatt 
funksjonsevne HP 2019.-2022 1 291 26 800 25 000 

06461 Beredskap omsorg HP 2019-2022 817 1 500 0 

06464 Hj baserte tj mottakskjøkken og oppholdsrom 
HP 2019-2022 0 1 031 0 

06465 Hj baserte tj baser til hj sykepleien HP 2019-
2022 0 2 994 0 

06467 Enhet funksjonshemmede avlastningstilbud HP 
2019-2022 0 311 0 

06469 Ny avlastningsenhet HP 2019-2022 271 3 300 0 

06470 Heftingsdalen HP 2019-2022 3 184 5 000 0 

06471 Marisberg HP 2019-2022 0 5 000 0 

06472 Marisberg, videre utvikling HP 2019-2022 146 29 700 25 000 

06473 Ny flerbrukshall Sør amfiI HP 2019 -2022 296 25 306 25 000 

06474 Røed HP 2019-2022 34 079 51 700 22 800 
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 9(23) 

Prosjekt
nr Prosjekt Regnskap 2021 Regulert budsjett 

2021 
Opprinnelig 

budsjett 2021 

06475 Stinta skole - utvidelse sfo 2018 0 0 0 

06477 Marisberg - barnas bydel 2018 21 0 0 

06478 Rykene skole - nytt klasserom 2019 672 747 0 

06483 Lassens hus HP 2019-2022 1 180 22 669 0 

06487 Branndokumentasjon i hht nye krav 2019 0 117 0 

06489 Oppgradering brannsikkerhet oppvekst i hht 
nye regler 2019 0 155 0 

06504 Myratunet - kjøling og solavskjerming 2019 0 201 0 

06508 Forsterkede boliger rus og psykisk helse HØP 
2020-2024 257 12 200 8 700 

06510 Overgangsboliger rus og psykisk helse HØP 
2020-2024 4 9 000 4 500 

06511 Bjorbekk - rehab BOA HØP 2020-2024 695 1 050 250 

06512 Carport innsatsteam 16 stk Myratunet HØP 
2021-2025 25 5 480 5 480 

06513 Myratunet - omb skyllerom/lager 197 1 700 0 

06515 Kultur og idrettsbygg HØP 2020-2024 0 500 1 000 

06527 Universell utforming HP 2020-2023 0 0 500 

06531 Tiltak for syns og hørselshemmede 2020 0 0 0 

06532 Oppgradering brannsikkerhet i hht nye krav 334 309 0 

06535 Heis på Plankemyra 2020 0 217 0 

06545 Nytt bygg Krisesenter tilbud for menn HØP 
2021-2025 35 4 939 4 800 

06546 Nødvendige livsforlengende inv. Eksisterende 
svømmebasseng HØP 2021-2025 0 0 1 000 

06547 Nedenes skole - nytt klasserom HØP 2021-
2025 2 790 3 000 3 000 

06549 Tiltak for å redusere energiforbruk, led og SD 
anlegg i alle bygg 0 0 4 000 

06550 
Utskiftning/oppgradering flere kjøkken 
(Jovanntunet, Oddenveien, Myra BOS)HØP 
2021-2025 

0 300 300 

06552 Ventilasjonsanlegg Ørbekk 2 HØP 2021-2025 0 200 200 

06554 
Koordinerende enhet - Ombygging skyllerom / 
rent lager og lager for medisinsk 
forbruksmateriell HØP 2021-2025 

62 3 300 3 300 

06555 Oppgradering lekeapparater 2020 274 300 0 

06557 Sti Fløyheia HØP 2021-2025 427 3 000 3 000 

06560 Nytt inngangsparti tunellen v/Torvet p-hus 1 835 1 530 0 

06562 Myratunet - oppgradering ventilasjon 2020 58 140 0 

06563 Eyde Energipark - områderegulering 2020 12 994 18 830 0 

06566 ENØK -DV3 server-21 1 175 1 200 0 

06567 Oppgradering brann i hht nye krav 2021 3 602 3 624 0 

06568 Tiltak for elever med medisinske behov 2021 136 136 0 

06569 Stinta skole - rotor X 2021 615 650 0 
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 10(23) 

Prosjekt
nr Prosjekt Regnskap 2021 Regulert budsjett 

2021 
Opprinnelig 

budsjett 2021 

06570 Strømsbuåsen - varmepumpe 2021 367 350 0 

06571 LED konvertering tre formålsbygg 2021 391 300 0 

06572 LED konvertering Plankemyra 2021 1 160 1 250 0 

06573 Oppgradering Stinta basseng med flere 2021 1 430 1 000 0 

06574 Oppgradering garderober Plankemyra 2021 619 800 0 

06575 Nytt kontor til helsesøster Flosta skole 2021 261 260 0 

06576 Oppgradering garderober Fabakken bhg 2021 124 120 0 

06577 Ombygging Strømsbuåsen bhg 2021 234 234 0 

06578 Reguleringsarbeid Stuenes gård 2021 0 750 0 

06579 Ladestasjoner el-biler hjemmesykepleien 2021 1 493 1 600 0 

06580 Forprosjekt bofellesskap (BOF) 2021 2 1 000 0 

06581 Brannforebygging utleieboliger 2021 1 437 2 000 0 

06582 Forprosjekt Færvik BOS 2021 125 700 0 

06585 BOF Marisberg - privat - 7 leiligheter HØP 
2022-2025 106 0 0 

06597 Færvik BOS - ombygging HØP 2022-2025 83 0 0 

06600 Eydehavn skole - oppgradering av kjøkken 
2021 99 100 0 

06601 Nedenes skole - nytt overbygg inngangsparti 
2021 180 196 0 

06602 Stuenes hallen - oppgradering gulv 2021 536 750 0 

06603 Madshaven - oppgradering av basseng 2021 373 300 0 

06604 Saltrød BOS - oppgradering bad 2021 158 190 0 

06605 Nedeneshallen - oppgradering av gulv 2021 0 1 200 0 

06606 Flosta gymsal - oppgraderinger 2021 20 100 0 

06607 Birkenlund skole - ombygging/universell 
utforming 2021 1 678 1 385 0 

06610 Solhaug - oppgradering av garderober 2021 0 253 0 

 Sum prosjekter 222 747 568 433 371 006 

Økonomisk oversikt balanse - tall i hele 1000 

    Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Eiendeler   

A.  Sum Anleggmidler 2 946 193 2 781 221 

 I. Varige driftsmidler 2 823 203 2 674 148 

  1. Faste eiendommer og anlegg (2.27) 2 796 685 2 657 309 

  2. Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24) 26 518 16 838 

 II. Finansielle anleggsmidler   

  1. Aksjer og andeler (2.21) 3  

  3. Utlån (2.22)   

 III. Imaterielle eiendeler   

 IV. Pensjonsmidler (2.20) 122 987 107 073 
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 11(23) 

    Regnskap 2021 Regnskap 2020 

B.  Sum Omløpsmidler 231 038 97 454 

 I. Bankinnskudd og kontanter (2.10) 204 347 76 766 

 II. Finansielle omløpsmidler   

 III. Kortsiktige fordringer 26 692 20 688 

  1. Kundefordringer 7 903 5 997 

  2. Andre kortsiktige fordringer 15 089 13 617 

  3. Premieavvik (2.19) 3 700 1 073 

  Sum eiendeler 3 177 231 2 878 675 

     

  Egenkapital og gjeld   

C.  Sum egenkapital -680 415 -601 931 

 I. Egenkapital drift -5 074 -7 903 

  1. Disposisjonsfond (2.56) -5 074 -1 368 

  2. Bundne driftsfond (2.52)  -6 534 

  3. Merforbruk i driftsregnskapet (2.59)   

     

 II. Egenkapital investering -24 348 -8 287 

  1. Ubundne investeringsfond (2.54) -24 348 -8 287 

  2. Bundne investeringsfond (2.55)   

  3. Udekket i investeringsregnskapet   

 III. Annen egenkapital -650 993 -585 741 

  1. Kapitalkonto (2.5990) -650 993 -585 741 

  2. Prinsippendringer som påvirker AK (drift)   

  3. Prinsippendringer som påvirker AK (investering)   

D.  Sum langsiktig gjeld -2 432 419 -2 237 688 

 I. Lån -2 318 415 -2 130 741 

  1. Gjeld til kredittinstitusjoner (2.45) -2 318 415 -2 130 741 

  2. Obligasjonslån (2.46)   

  3. Sertifikatlån (2.47)   

 II. Pensjonsforpliktelse (2.40) -114 004 -106 947 

E.  Sum kortsiktig gjeld -64 398 -39 056 

 I. Kortsiktig gjeld -64 398 -39 056 

  1. Leverandørgjeld (2.33+2.35) -37 683 -14 841 

  4. Annen kortsiktig gjeld (2.32) -26 715 -24 215 

  5. Premieavvik (2.39)   

  SUM EGENKAPITAL OG GJELD -3 177 231 -2 878 675 

     

Memoriakonto 

 I. Ubrukte lånemidler (2.91) 137 219 42 209 

 II. Andre memoriakonti (2.92)   

 III. Motkonto for memoriakontiene (2.99) -137 219 -42 209 
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Beskrivelse av regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som 
vedrører foretakets virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. 
Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 
balanseregnskapet gjøres ikke. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger 
er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. 

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, 
enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen 
av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i 
investerings-regnskapet. Den delen av lånet som 
ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter 
eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et 
anslått beløp i årsregnskapet 

 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene 
i kommunelovens § 14 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jf. kl § 14-15. 

All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag 
på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag 
på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Kommunen og foretakene følger reglene i mva-
loven for de tjenesteområdene som er omfattet 
av loven. For kommunens og foretakenes øvrige 
virksomhet krever kommunen og foretakene mva-
kompensasjon. 

 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler 
bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. 
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer 
knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, 
samt markedsbaserte verdipapirer som inngår 
i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre 
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert 
som omløpsmidler med mindre foretaket har 
foretatt investeringen ut fra næringspolitiske 
eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er 
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre 
fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til 
betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. 
Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom 
driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Standarden har særlig betydning for skille 
mellom vedlikehold og påkostning i forhold 
til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å 
opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå 
utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som 
representerer en standardheving av anleggsmiddelet 
utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres 
i investeringsregnskapet og aktiveres på 
anleggsmiddelet i balansen. 

KLASSIFISERING AV 
ANLEGGSMIDLER OG OMLØPSMIDLER

REGNSKAPSPRINSIPPER

KLASSIFISERING AV GJELD

MVA-PLIKT OG MVA-KOMPENSASJON

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene 
i kommuneloven, forskrifter for kommunalt foretak og 
god kommunal regnskapsskikk.  
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Noter er utarbeidet ihht  KRS nr.  6 (F) 
Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2014. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med 
fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden 
til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året 
etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av 
virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 
8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes 
ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig 
verdi i balansen.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

VURDERINGSREGLER

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for 
kortsiktig og langsiktig gjeld  Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det 
tidspunkt som gjelden oppstår  Låneomkostninger 
(gebyrer, provisjoner mv ), samt over- og underkurs 
er finansutgifter og inntekter.  Over- og underkurs 
periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig 
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for 
obligasjoner som holdes til forfall. 

Noter er utarbeidet iht. KRS nr. 6 (F) Standarden 
trådte i kraft fra regnskapsåret 2018. 

 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 
Utestående fordringer er vurdert til pålydende 
med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er 
vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives med like 
store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 
Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet 
er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. 
Avskrivningsperiodene er i tråd med § 3 i forskrift 
om årsregnskap og årsberetning. 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes 
ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig 
verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler 
gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

VURDERINGSREGLER
Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i 
norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt 
over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. 
Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid 
som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp 
som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 
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Dronefoto av Fløyheia og Fløyveien 14
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Arendal eiendom KF (5001), Årsregnskap 14(23) 

3 Noter 
Note nr. 1 Endring arbeidskapital 

Del 1 Endring i arbeidskapital drifts- og investeringsregnskapet 

 Konto Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Anskaffelse av midler    

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Sum 
(600:670;700:780;800:895) 377 434 848 382 019 667 

Inntekter investeringsdel 
(kontoklasse 0) 

Sum 
(600:670;700:770:800:895) 72 789 989 31 765 601 

Innbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner Sum(900:929) 190 899 858 93 137 045 

Sum anskaffelse av midler  641 124 694 506 922 313 

Anvendelse av midler    

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Sum (010:285;300:480) -
690 -270 073 372 -251 700 003 

Utgifter investeringsdel 
(kontoklasse 0) 

Sum (010:285;300:480) -
690 -222 747 069 -121 895 803 

Utbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner Sum (500:529) -135 071 955 -124 030 430 

Sum anvendelse av midler  -627 892 396 -497 626 236 

Anskaffelse - anvendelse av midler  13 232 299 9 296 077 

Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1) 95 010 061 69 905 011 

Endring i arbeidskapital  108 242 359 79 201 089 

 

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen 

 Kontogruppe Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Omløpsmidler 2.1 3 377 344 -7 500 054 

Endring kortsiktige fordringer 2.13 - 2.17   

Endring aksjer og andeler 2.18   

Premieavvik 2.19 2 626 397 -929 323 

Endring sertifikater 2.12   

Endring obligasjoner 2.11   

Endring betalingsmidler 2.10 127 580 636 50 502 649 

Endring omløpsmidler  133 584 377 42 073 272 

Kortsiktig gjeld 2.3 -25 342 018 37 127 817 

Endring kassekredittlån 2.31   

Endring annen kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38   

Premieavvik 2.39   

Endring arbeidskapital  108 242 359 79 201 089 

Note nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor 

Lønn og godtgjørelser til ledende personer 2021 2020 

Daglig leder 1 108 499 1 091 553 
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Aust-Agder Revisjon IKS har mottatt følgende godtgjørelser, 
ekskl. mva Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Regnskapsrevisjon 92 206 89 760 

Forvaltningsrevisjon   

Rådgivning 26 043 11 424 

Andre felleskostnader 45 751 62 016 

Sum 164 000 163 200 

Note nr. 3 Pensjonsforpliktelser 

Arendal kommunale pensjonskasse 

Tall i hele 1000 

Pensjonskostnad  2021 2020 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  7 253 8 658 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  3 184 3 377 

Brutto pensjonskostnad  10 437 12 035 

Forventet avkastning på pensjonsmidler  -4 052 -4 014 

Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostn.  6 385 8 021 

Sum amortisert premieavvik  414 464 

Administrasjonskostnad  906 851 

Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)  7 705 9 336 

    

Foretaket har følgende amortiseringstid:    

Premieavvik t.o.m. 2010 amortiseres over 15 år    

Premieavvik f.o.m. 2010 amortiseres over 10 år    

Premieavvik f.o.m. 2014 amortiseres over 7 år    

    

Premieavvik og amortisering  2021 2020 

Årets regnskapsførte premieavvik (kostnad)  -1 918 350 

Årets amortisering av tidligere års premieavvik  414 464 

Gjenstående premieavvik til amortisering  3 234 963 

    

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser    

Balanseført pensjonsforpliktelse  Estimat 31.12.2021 Estimat 31.12.2020 

Brutto pensjonsforpliktelse  115 114 106 963 

Brutto pensjonsmidler  122 987 107 073 

Netto forpliktelse  -7 873 -110 

Arb.g.avgift av netto forpliktelse (balanseført)  -1 110 -16 

    

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - Estimat  2021 2020 

Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor  106 963 97 176 

Årets opptjening  7 253 8 658 

Rentekostnad  3227 3 432 
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Utbetalinger  -2 938 -3 194 

Amortisering estimatavvik - forpliktelse  609 891 

Brutto pensjonsforpl. UB 31.12. - estimat  115 114 106 963 

Gjenstående amortisering - forpliktelser  0 0 

Brutto pensjonsforpl. UB 31.12. Estimat - fullt amortisert  115 114 106 963 

    

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - Estimat  2021 2020 

Brutto pensjonsmidler IB 1.1 - estimat i fjor  107 864 92 789 

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)  9 370 8 692 

Administrasjonskostnad  0 0 

Utbetalinger  -2946 -3 202 

Forventet avkastning  3 942 3 907 

Amortisering estimatavvik - midler  4757 4 887 

Brutto pensjonsforpl. UB 31.12. - estimat  122 987 107 073 

Gjenstående amortisering - pensjonsmidler  0 0 

Brutto pensjonmidler. UB 31.12. Estimat - fullt amortisert  122 987 107 073 

    

Antall personer i ordningen  2021 2020 

Aktive  162 166 

Oppsatte (fratrådte)  153 137 

Pensjonister  56 52 

    

Premiefond  2021 2020 

IB  15 299 377 

Bruk i årets regnskap  3 847 1 120 

UB  11 719 12 819 

    

Økonomiske forutsetninger 2021 2020 2019 

Avkastning på pensjonsmidler 3,00 % 4,00 % 4,50 % 

Diskonteringsrente 3,00 % 3,50 % 4,00 % 

Årlig lønnsvekst 1,98 % 2,48 % 2,97 % 

Årlig G-regulering 1,98 % 2,48 % 2,97 % 

Pensjonsmidler 31.12.2020 ble 25.06.21 korrigert med + 791 

Note nr. 4 Anleggsmidler 

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 3-4. Detaljert 
oversikt foreligger i eget dokument. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: 

Anleggs-
gruppe 

Avskrivning
s-plan Eiendeler 

Gruppe 1 5 år IKT-utstyr, kontormaskiner, og lignende 

Gruppe 2 10 år Transportmidler, maskiner, verktøy, inventar, utstyr, anleggsmaskiner 

Gruppe 3 15 år Programvare 
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Gruppe 4 20 år Tekniske anlegg (VA), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg, parkeringsplasser, 
trafikklys 

Gruppe 5 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett (VA) 

Gruppe 6 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, aldershjem, institusjoner, kulturbygg, kirker, 
brannstasjoner 

 

Tall i hele 1000         

Utstyr, maskiner og transportmidler         

Unde
r 

kapitt
el 

Tekst 

Avs
kriv-
ning

s-
peri
ode 

Anskaff
el-

seskost 

Akkum
ulerte 
avskriv
-ninger 

Tilgang i 
regnska
ps-året 

Avgan
g i 

regnsk
aps-
året 

Avskriv
-ninger 

i 
regnsk

aps-
året 

Nedsk
riv-

ninge
r 

Rever
serte 
nedsk

riv-
ninge

r 

Bokfør
t verdi 
31.12.
2021 

Bokfør
t verdi 
31.12.
2020 

22499
150 

IKT-utstyr og 
kontormaskiner 5 år 334 334 0 0 0 0 0 0 0 

22499
250 

Inventar, utstyr, 
verktøy, maskiner, 
kjøretøy og 
lignende 

10 
år 48 095 26 337 25 483 11 228 2 292 140 0 25 343 13 519 

22499
300 

*Anleggsmaskiner 
og 
transportmidler 
- ikke i bruk fra 
2022 (slått 
sammen med 
22499250) 

10 
år 8 751 5 433 0 2 444 875 0 0 0 3 319 

22499
290 Programvare 15 

år 0 0 1 175 0 0 0 0 1 175 0 

2.24 
Sum utstyr, 
maskiner og 
transportmidler 

 57 180 32 103 26 658 13 671 3 167 140 0 26 518 16 838 

            

 Faktisk tilgang: 12 
987          

Faste eiendommer og anlegg         

Unde
r 

kapitt
el 

Tekst 

Avs
kriv-
ning

s-
peri
ode 

Anskaff
el-

seskost 

Akkum
ulerte 
avskriv
-ninger 

Tilgang i 
regnska
ps-året 

Avgan
g i 

regnsk
aps-
året 

Avskriv
-ninger 

i 
regnsk

aps-
året 

Nedsk
riv-

ninge
r 

Rever
serte 
nedsk

riv-
ninge

r 

Bokfør
t verdi 
31.12.
2021 

Bokfør
t verdi 
31.12.
2020 

22799
050 Anlegg 20 

år 0 0 63 074 0 0 0 0 63 074 0 

22799
100 

Kommunale 
bygninger - ikke i 
bruk fra 2020 

40/5
0 år 

3 235 3
21 

898 52
7 0 2 251 

372 73 423 12 00
0 0 0 2 336 

794 

22799
140 

Kommunale 
bygninger - 40 år 

40 
år 0 0 1 649 68

9 0 0 12 60
7 0 1 637 

082 0 

22799
150 

Kommunale 
bygninger - 50 år 

50 
år 0 0 787 293 0 0 0 0 787 29

3 0 

22799
200 

Kommunale 
eiendommer 

Avsk
rives 
ikke 

250 
446 0 0 27221

96 0 0 21774 0 250 
446 
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- ikke i bruk fra 
2022 

22799
201 

Kommunale 
eiendommer, 

miljøtiltak - ikke i 
bruk fra 2022 

Avsk
rives 
ikke 

6 951 0 0 6 951 0 0 0 0 6 951 

22799
250 

Kommunale 
eiendommer  

Avsk
rives 
ikke 

0 0 309802 0 0 567 0 309 
235 0 

22799
300 

Vann- og 
avløpsanlegg 

- ikke i bruk fra 
2022 

20 
år 68 416 5 298 0 59 434 3 684 0 0 0 63 118 

2.27 
Sum faste 
eiendommer og 
anlegg 

 3 561 1
34 

903 82
5 

2 809 85
9 

2 589 
976 77 107 25 17

4 
21 77

4 
2 796 

685 
2 657 

309 

            

 Faktisk tilgang: 219
883          

Sammendrag 2.24 og 2.27         

Unde
r 

kapitt
el 

Tekst 

Avs
kriv-
ning

s-
peri
ode 

Anskaff
el-

seskost 

Akkum
ulerte 
avskriv
-ninger 

Tilgang i 
regnska
ps-året 

Avgan
g i 

regnsk
aps-
året 

Avskriv
-ninger 

i 
regnsk

aps-
året 

Nedsk
riv-

ninge
r 

Rever
serte 
nedsk

riv-
ninge

r 

Bokfør
t verdi 
31.12.
2021 

Bokfør
t verdi 
31.12.
2020 

2.24 
Utstyr, maskiner 
og 
transportmidler 

 57 180 32 103 26 658 13 671 3 167 140 0 26 518 16 838 

2.27 
Faste 
eiendommer og 
anlegg 

 3 561 1
34 

903 82
5 

2 809 72
2 

2 589 
976 77 107 25 17

4 
21 77

4 
2 796 

685 
2 657 

309 

 Sum  3 618 3
14 

935 92
8 

2 836 51
7 

2 603 
647 80 274 25 31

4 
21 77

4 
2 823 

203 
2 674 

148 

Kolonnen for avgang i regnskapsåret inneholder kun tømming av gamle balansekonti. 

Note nr. 5 Aksjer og andeler 

Selskap Antall Pålydende Beløp 

ABBL - Andelsbevis 33 100 3 300 
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Sum 

Note nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler 

Arendal eiendom KF har ikke foretatt noe salg av finansielle anleggsmidler i 2021. 

Note nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån 

Spesifikasjon over langsiktig gjeld 

Långiver År Regnskap 
31.12.2021 Regnskap 31.12.2020 

Arendal Kommune - opprinnelig 
gjeld ved etabl. Av foretaket 2011 951 675 032 1 047 206 753 

Arendal kommune - nytt lån 2012 71 781 000 71 781 000 

Arendal kommune - nytt lån 2013 79 636 314 79 636 314 

Arendal kommune - nytt lån 2014 208 712 000 208 712 000 

Arendal kommune - nytt lån 2015 110 855 000 110 855 000 

Arendal kommune - nytt lån 2016 57 182 793 57 182 793 

Arendal kommune - nytt lån 2017 116 001 024 116 001 024 

Arendal kommune - nytt lån 2018 130 581 800 130 581 800 

Arendal kommune - nytt lån 2019 147 534 000 147 534 000 

Arendal kommune - nytt lån 2020 161 250 000 161 250 000 

Arendal kommune - nytt lån 2021 283 206 000 

Total langsiktig gjeld 31.12 2021 2 318 414 964 2 130 740 684 

I 2021 er det betalt avdrag på opprinnelig gjeld fra 2011 med kr. 95 531 720. 

Note nr. 8 Renter - sikring 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF. 

Note nr. 9 Garantiansvar 

Arendal eiendom KF har ingen garantiansvar. 

Note nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser 

Pensjonsforpliktelser fremgår av note 3. 

For foretakets langsiktige låneforpliktelser vises til note 7 og årsberetningen. 

Note nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi, herunder MFO 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF. 
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Note nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger 

Del 1 Alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet 

Alle fond KOSTRA-art 2021 2020 

Avsetninger til fond SUM (530:550) -20 974 094 -13 067 987 

Bruk av avsetninger SUM (940:950) 8 035 966 3 771 909 

Til avsetning senere år 980 0 0 

Netto avsetninger  -12 938 128 -9 296 078 

    

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Disposisjonsfond KOSTRA art/balanse 2021 2020 

IB 01.01 2.56 -1 368 261 -667 081 

Avsetninger driftsregnskapet 540 -3 705 441 -701 179 

Bruk av avsetninger 
driftsregnskapet 940 0 0 

Bruk av avsetninger inv.regnskapet 940 0 0 

UB 31.12 2.56 -5 073 702 -1 368 260 

 

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet driftsfond KOSTRA art/balanse 2021 2020 

IB 01.01 2.51 -6 534 282 0 

Avsetninger 550 0 -6 534 282 

Bruk av avsetninger 950 -6 534 282 0 

UB 31.12 2.51 0 -6 534 282 

 

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Ubundet investerings fond KOSTRA art/balanse 2021 2020 

IB 01.01 2.53 -8 286 680 -5 931 893 

Avsetninger 550 -17 268 653 -5 832 525 

Bruk av avsetninger 950 1 207 513 3 477 738 

UB 31.12 2.53 -24 347 819 -8 286 680 

 

Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet investerings fond KOSTRA art/balanse 2021 2020 

IB 01.01 2.55 0 0 

Avsetninger 550 0 0 

Bruk av avsetninger 950 0 0 

UB 31.12 2.55 0 0 

Note nr. 13 Strykninger 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF i 2021. 

Note nr. 14 Opplysninger om egenkapitalkontoene drift 

Spesifikasjon over regnskapsmessig mer/mindreforbruk drift 
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Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2021 Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Tidligere opparbeidet merforbruk 0 0 0 

Årets avsetning til inndekking 0 0 0 

Nytt merforbruk i regnskapsåret 0 0 0 

Totalt merforbruk til inndekking 0 0 0 

Resterende antall år for inndekking    

    

Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2021 Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Tidligere opparbeidet 
mindreforbruk 0 0 294 171 

Årets disponering av mindreforbruk 0 0 294 171 

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 0 0 

Totalt mindreforbruk til 
disponering 0 0 0 

Note nr. 15 Kapitalkonto 

KAPITALKONTO 

01.01.2021 Balanse  01.01.2021 Balanse (kapital) -585 741 496 

Debetposteringer i året:  Kreditposteringer i året:  

Salg av fast eiendom og anlegg 492 980 Aktivering av fast eiendom og anlegg -219 882 893 

Nedskrivninger fast eiendom 24 680 942 Oppskriving av fast eiendom -21 773 620 

Avskriving av fast eiendom og anlegg 80 273 938   

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler  Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler -12 986 732 

Nedskrivning av utstyr, maskiner og 
transportmidler 140 000 Oppskriving av utstyr, maskiner og 

transportmidler  

Avskrivning er av utstyr, maskiner og 
transportmidler    

Salg av aksjer og andeler  Kjøp av aksjer og andeler  

Nedskrivning av aksjer og andeler  Oppskrivning av aksjer og andeler -3 098 

Avdrag på utlånte egne midler  Utlån egne midler  

Avskrevet andre utlån  Oppskriving utlån  

Bruk av lånemidler 188 195 939 Avdrag lån på eksterne lån -95 531 720 

Pensjonsforpliktelser 7 056 417 Pensjonsmidler -15 914 000 

31.12.2021 Balanse   -650 993 343 

Note nr. 16 Investeringsoversikt 

Prosjekt Regnskap 2021 Regulert 
budsjett 2021 Tidligere års utgifter 

06318 - Legevakt/KØH HP 2016-2019 121 633 084 213 350 500 11 272 468 

06474 - Røed HP 2019-2022 34 078 673 51 700 000 2 560 150 

06563 - Eyde Energipark - områderegulering 2020 12 994 475 18 830 000 11 169 750 

06266 - Kjøp av boliger HP 2015 - 2018 7 263 875 6 700 000 17 181 754 

06402 - Helsehus Saltrød HP 2018-2021 5 317 785 9 200 000 6 726 391 

06470 - Heftingsdalen HP 2019-2022 3 184 026 5 000 000 13 775 579 
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Prosjekt Regnskap 2021 Regulert 
budsjett 2021 Tidligere års utgifter 

06560 - Nytt inngangsparti tunellen v/Torvet p-hus 1 835 281 1 530 000 4 347 172 

06212 - Ny Roligheden skole 2013 1 382 339 4 642 000 251 804 827 

06360 - Marisberg felt C1, opparbeidelse av tomt 
2016 665 185 1 700 000 28 158 385 

06418 - Agderparken nord - kjøp av næringsarealer 
2017 653 104 13 700 000 24 170 338 

06469 - Ny avlastningsenhet HP 2019-2022 270 948 3 300 000 18 854 083 

06508 - Forsterkede boliger rus og psykisk helse 
HØP 2020-2024 257 492 12 200 000 7 205 974 

Investeringsoversikten viser årets og tidligere års utgifter, samt vedtatte utgiftsrammer for større 
investeringsprosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. 

Prosjekter med utgifter i 2021 og samlet investeringsutgift 6,0 mill. er tatt med i oversikten over. 

Note nr. 17 Selvkost 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF. 

Note nr. 18 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen 

Det er ingen kjente hendelser etter balansedagen. 

  

Note nr. 19 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner 

Arendal eiendom KF har i år 2021 solgt anleggsmidler for 21,6 millioner kroner. Alt er salg av bygninger og 
tomter. 

Langsiktig gjeld til Arendal kommune er pr. 31.12.21 på kr. 2 318 414 964. 

Note nr. 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av 
tidligere års feil 

Det er ingen endringer i prinsipper, estimater eller korrigeringer av tidligere års feil. 

Note nr. 21 Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering. Eiendeler, gjeld og EK mottatt 
fra KF ved avvikling 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF. 

Note nr. 22 Fordringer og gjeld til kommunen, kommunale foretak og kommunale 
oppgavefellesskap 

  Regnskap 31.12.2021 Regnskap 31.12.2020 

Samlede fordringer 777 000 0 

Herav fordring på:   

Arendal kommune 777 000 0 

   

Foretakets samlede gjeld 2 318 414 964 2 130 740 684 

Herav kortsiktig gjeld til:   

Arendal kommune 0 824 426 
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Note nr. 23 Overføringer til/fra kommunale oppgavefelleskap 

I år 2021 er det overført kr 1.155.000 (eks. mva) til Agder kommunale støttetjenester. 

Note nr. 24 Fordeling inntekter og utgifter 

  Regnskap 2021 Regnskap 2020 

Samlede inntekter 356 735 455 364 286 533 

Herav inntekter på:   

Arendal kommune 286 072 303 296 238 000 

IKT Agder IKS   

Arendal revisjonsdistrikt IKS/Aust-Agder 
Revisjon IKS   

Andre 70 663 152 68 048 533 

   

Samlede utgifter 362 296 207 351 544 705 

Herav utgifter til:   

Arendal kommune 158 395 235 184 739 430 

IKT Agder IKS   

Arendal revisjonsdistrikt IKS/Aust-Agder 
Revisjon IKS   

   

Andre 203 873 972 166 805 275 

Tallene i noten gjelder driftsregnskapet. Tallene er inkl. renteutgifter og avdrag. 
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