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1  INNLEDNING  
Gjennomgangen av kommunens eierinteresser tar for seg selskaper og foretak der Hamar 

kommune er hel- eller deleier. Regnskapstall er oppdatert pr 31.12.2018 for selskaper hvor vi har 

hatt regnskapet offentlig tilgjengelig pr 01.05.2019. For øvrige virksomheter har vi benyttet 

regnskapstall pr 31.12.2017. 

Figuren under viser en samlet oversikt over Hamar kommunes eierinteresser i selskaper og 

foretak.  

 

Hamarregionen reiseliv er under avvikling og er ikke nærmere omtalt i meldingen.  

 

2 DEFINISJON AV NØKKELTALL 

Totalkapitalrentabiliteten i % 

Viser bedriftens avkastning på den totale kapitalen som er bundet i bedriften. Er altså et mål på 

avkastningen på selve eiendelene, og representerer et viktig nøkkeltall ved 

lønnsomhetsberegning. 

Egenkapitalrentabiliteten etter skatt i % 

Er et uttrykk for hvor stor avkastning vi har hatt på egenkapitalen. Bør være minst lik den renten 

man kan oppnå i banken. I lys av at det er etter skatt innebærer dette at tallet er etter 

ekstraordinære poster og skatt. 



4 

Eiermelding del II 

Resultat av driften i % 

Resultatgraden er et mål på hvor stort driftsresultatet er i forhold til omsetningen. 

Likviditetsgrad 1 

Måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. 

Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. 

Egenkapitalandel i % 

Er et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor 

mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. 

Verdijustert egenkapital (VEK) 

Estimat for aksjonærenes eierskap til de underliggende verdiene i et selskap. Verdijustert 

egenkapital for eiendomsselskaper kan beregnes på grunnlag av uavhengige verdivurderinger av 

eiendommene med fradrag for gjeld m.m. Verdijustert egenkapital er ikke beregnet for selskapene 

i denne eiermeldingen. 

Resultatregnskap 

Resultatregnskapet viser driftsresultat og årsresultat for alle selskapene. Driftsresultatet er 

differansen mellom driftsinntekter og driftskostnader. Årsresultatet er driftsresultatet pluss/minus 

finansresultatet og skatt. 
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3 HAMAR ENERGI HOLDING AS   

Organisasjonsform:  Aksjeselskap 

Kommunens eierandel:  100 % 

Organisasjonsnummer:  886 732 732 

Stiftelsesdato:   24.03.2004 

Aksjekapital:    330 500 000  

Daglig leder:    Tor Mattsson 

Styrets leder:    Bjørn Toralv Aasen 

 

 Selskapets formålsparagraf         

Eie aksjer, utøve Hamar kommunes eierskap i energibransjen, forestå kapitalforvaltning, samt 

annet som står i forbindelse med dette.  

 

 Organisasjon      

Selskapet har et styre på tre personer, og med daglig leder i 20 % stilling. For øvrig kjøper 

selskapet noen administrative tjenester fra Hamar kommune. 

 Virksomhet         

Hovedformålet med selskapet er å eie og forvalte Hamar kommunes eierandel i Eidsivakonsernet. 

Hamar Energi Holding AS eier 21,802 % i Eidsiva Energi AS (Eidsiva). De andre store eierne i 

Eidsiva er Hedmark Fylkeskraft AS (21,802 %), LGE Holding AS (16,556 %), Ringsaker kommune 

(14,642 %) og Oppland Fylkeskraft AS (9,271 %). Resten av aksjene er fordelt på andre 

kommuner i Hedmark og Oppland.  I Eidsivas konsernmodell ligger datterselskapene Eidsiva 

Vannkraft AS, Eidsiva Bioenergi AS, Eidsiva Bredbånd AS og Eidsiva Nett AS. Disse eier helt eller 

delvis ytterligere selskaper. I selve konsernstrukturen ligger også 50 % eierandel i Innlandskraft 

AS.    
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 Økonomi 

 

Regnskap for Hamar Energi Holding AS  
 

Alle tall i hele 1 000 

2017 2016 2015 2014 2013 

RESULTATREGNSKAP 
     

Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 

Annen driftsinntekt 0 0 0 0 260 

Sum driftsinntekter 0 0 0 0 260 

Lønnskostnader 589 646 518 563 448 

Lønn, daglig leder 204 163 173 159 159 

Ordinære avskrivninger 0 0 0 0 0 

Nedskrivning - - - - - 

Andre driftskostnader 314 284 264 244 246 

Driftsresultat -903 -929 -782 -807 -433 

Sum finansinntekter 49 794 51 642 48 804 49 435 49 690 

Sum finanskostnader 4 254 2 017 2 619 989 197 

Resultat før skatt 44 637 48 696 45 402 47 639 49 060 

Sum skatt 0 742 1 142 1 264 1 632 

Årsresultat 44 637 47 954 44 260 46 376 47 428 

Utbytte 32 700 47 200 47 200 41 618 38 818 

BALANSEREGNSKAP 
     

Sum anleggsmidler 541 691 541 691 541 691 541 691 541 691 

Sum omløpsmidler 149 443 149 836 149 508 146 965 139 797 

Sum eiendeler 691 134 691 527 691 198 688 655 681 488 

Sum egenkapital 505 399 643 462 642 707 645 647 640 890 

Sum gjeld 185 735 48 065 48 491 43 008 40 598 

Sum egenkapital og gjeld 691 134 691 527 691 198 688 655 681 488 

NØKKELTALL      

Totalrentabilitet i % 7,1 7,3 7 7,1 7,2 

Resultat av driften i % - - - - -166,5 

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 7,8 7,6 7 7,4 7,7 

Likviditetsgrad 4,18 3,12 3,08 3,42 3,44 

Egenkapitalandel i % 73,1 93 93 93,8 94 

Gjeldsgrad 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Selskapet har en Aksjekapital på NOK 330.500.000, og samlet egenkapital på NOK 858.341.650 

pr 31.12.2018. Selskapet har tatt opp et rentebærende ansvarlig lån fra Hamar kommune 

pålydende NOK 150.000.000 (K.sak 168/16, 30.11.16). Lånet ga i 2018 renteinntekt til kommunen 

på MNOK 6 mill.  
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Selskapets hovedinntekt kommer fra utbytte fra Eidsiva og utgjorde i 2019 MNOK 53 (32,7 MNOK 

i 2018). I tillegg kommer inntekter fra finansforvaltningen som varierer fra år til år. Selskapet har 

vedtatt en egen finansstrategi. Det er på bakgrunn av føringer fra kommunestyret lagt til grunn at 

selskapet skal ha en lav risikoprofil. Kapitalen utgjorde pr 31.12.2018 MNOK 204,1 MNOK, hvor 

NMOK 96,5 var plassert i fond. Kr 107,6 MNOK. var plassert i bank. 21,1 % var plassert i norske 

og internasjonale aksjefond, mens 78,8 % var plassert i rentefond og bank.   

Hamar Energi Holding AS forvalter betydelige verdier på vegne av Hamar kommune. Sum 

eiendeler er i 2018 regnskapet oppført med kr 1 076 MNOK (691 MNOK 2017). Av dette utgjør 

bokført verdi av aksjeposten i Eidsiva 873 MNOK. Selskapet har en meget solid egenkapital på kr 

858 MNOK. Den verdijusterte verdien av Eidsiva-aksjene utgjør forsiktig anslått et sted mellom 

4000 og 4500 MNOK. 

Hamar Energi Holding AS skal ha en avkastning som er minst like god som alternativ plasseringer 

med tilsvarende risiko. I aksjonæravtalen for Eidsiva fremgår det at Eidsiva skal gi sine 

aksjonærer et årlig utbytte og verdiøkning på aksjene som til sammen er minst like god som 

alternativ plassering med tilsvarende risiko.   

Eier- og kapitalstrukturen i Eidsiva er grundig gjennomgått flere ganger de siste årene. I 2011 ble 

det gjennomført en hovedrevisjon av aksjonæravtalen og det ble foretatt en todelt 

kapitalnedsettelse med til sammen kr. 2 250 MNOK. Av dette beløpet ble kr. 750 MNOK utbetalt 

aksjonærene direkte. Resterende beløp MNOK 1 500 ble lånt tilbake til selskapet som ansvarlig 

lån fra eierne. Fra Hamars side ble det ansvarlige lånet (MNOK 331) lagt direkte til kommunen. 

Kommunen har frem til juni 2018 mottatt direkte fra Eidsiva årlige renteinntekter på MNOK 22,9 

(for 2018 MNOK) 11,5). Fra andre halvår 2018 ble det ansvarlige lånet konvertert til egenkapital i 

Eidsiva og samtidig overført til Hamar Energi Holding AS.  

Gjeldende aksjonæravtale for Eidsiva har bestemmelser om minimumsutbytte og rullerende 

utbytteplan. I mange år leverte Eidsiva utbytte over minimumsutbytte. Som følge av lave 

strømpriser en periode kombinert med store planlagte investeringer tok Eidsiva i 2015-16 opp med 

eierne behov for å kunne fravike fra bestemmelsen om minimumsutbytte. På eiermøte i mai 2016 

ble det avtalt redusert utbytte for Eidsivas regnskapsår 2016-2018.  Fra regnskapsåret 2019 skal 

samlet minimumsutbytte tilbake til opprinnelig nivå på 297 MNOK.   

Oversikten under viser totale inntekter i form av utbytte fra Hamar Energi Holding AS og 

renteinntekter fra Hamar Energi Holding AS og Eidsiva i perioden 2015 – 2019. 

Tall i MNOK 2015 2016 2017 2018 2019 

Utbytte  fra HEH  41 618  47 500 38 100 32 700 65 400 

Ekstraordinært utbytte fra HEH     8 700 

Renter ansvarlig lån fra HEH   2 900 6 000 7 000 

Renter ansvarlig lån fra Eidsiva 22 900 22 900  22 900 11 450 0 

SUM til Hamar kommune 64 518 70 400 63 900 50 150 81 100 
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 Fusjon mellom Eidsiva Energi AS og Hafslund E-co AS. Andre føringer          

Sommeren 2019 besluttet eierne å fusjonere Eidsiva og Hafslund E-co AS (Hafslund). Fusjonen 

vil bli gjennomført i løpet av 2. halvår 2019. 

Det er besluttet at dagens eiere i innlandet samler sitt eierskap i et felles holdingselskap, Innlandet 

Energi Holding AS. Dette selskapet skal eie 49,41 % av Eidsiva Energi. Kun Åmot kommune har 

valgt å stå utenom, med en eierandel på 0,59 %. De resterende 50 % skal eies av Hafslund, med 

Oslo kommune som bakenforliggende eier. Ved gjennomføring av fusjonen blir vår relative 

eierandel i Eidsiva halvert. Kommunens eierskap i Eidsiva blir forvaltet av Innlandet Energi 

Holding AS hvor vi vil være den nest største eieren med en eierandel på 21,8%. Det nye Innlandet 

fylke vil bli den klart største eieren med en eierandel på ca. 31 %. Det er fortsatt noe uklart 

hvordan Innlandet fylke kommer til å organisere eierskapet sitt og om de kommer til å opprettholde 

et eller flere holdingsselskaper.  

Fusjonen innebærer at det etableres to selskapsstrukturer, Eidsiva og Hafslund. Hafslund legger 

sin nettvirksomhet inn i Eidsiva Nett som dermed blir landets klart største nettselskap. Eidsiva 

legger Eidsiva Vannkraft inn i E-Co Energi AS, som er produksjonsselskapet i Hafslundstrukturen. 

Hafslund blir 50% eier i Eidsiva, Eidsiva blir 42,8 % deleier i produksjonsselskapet og 35 % deleier 

i Ny energi i Hafslund-konsernet.  

Eierkonstellasjonen kan illustreres som følger: 

 

Forholdet mellom eierne er regulert i aksjonæravtaler. Det er avtalt at Eidsivas hovedkontor og 

konsernledelse skal være lokalisert i Hamar, formelt og faktisk. Det samme gjelder for Eidsiva Nett 

AS. Videre er det avtalt et minimumsutbytte på 350 MNOK fra Eidsiva til Innlandet Energi Holding 

AS fra regnskapsåret 2020 + årlig kpi-justering. Kommunen har i aksjonæravtalen bundet seg slik 

at det ikke lenger vil være mulig å selge aksjer til andre enn kommuner og fylker. Det er i 

aksjonæravtalene en uttalt ambisjon om ytterligere vekst og konsolidering. 

Innlandet Energi Holding AS skal ha tilstrekkelig kapital til å ivareta sitt mandat, som er «å eie 

aksjer i Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") og gjennom dette eierskapet bidra til å utvikle verdier i 
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Eidsiva samt det som står i forbindelse med dette». Selskapet skal ikke bygge kapital til andre 

formål. Kapital som ikke er nødvendig for å ivareta selskapets mandat etter vedtekter og 

aksjonæravtale skal utbetales som utbytte til eier. Det er behov for en viss arbeidskapital i 

Innlandet Energi Holding, men det er avtalt at minst 95 % av utbyttet fra Eidsiva skal tilbakeføres 

bakenforliggende eiere i form av utbytte.  

Kommunen ønsker å opprettholde en sterk eierposisjon i Eidsiva gjennom Innlandet Energi 

Holding AS. Det vil fremover være viktig for kommunen å opprettholde en eierposisjon som 

innebærer at det ikke foretas endringer i utbyttebestemmelsene i Innlandet Energi Holding AS 

uten at Hamar kommune stiller seg bak en slik endring.  Kommunen skal gjennom aktiv 

eieroppfølgning ha fokus på at Eidsiva skal videreutvikles med utgangspunkt i den aktiviteten som 

er lagt til Hamar, Lillehammer og innlandet forøvrig. Det er viktig for kommunen at landets største 

Nettkonsern styres fra Hamar.  

Nåværende eierstruktur innebærer at kommunens eierskap i Eidsiva vil bli forvaltet gjennom to 

holdingselskaper.  Det vil påløpe kostnader og skatt i begge disse to selskapene og kommunens 

eieroppfølgning vil gå gjennom ytterligere et ledd. Dette fremstår som både kostbart og lite 

hensiktsmessig med tanke på effektiv styring. Det er derfor naturlig at Hamar Energi Holding AS 

avvikles ved etablering av ny selskapsstruktur. Dette vil bli lagt frem for politisk behandling i egen 

sak. 

 Konklusjon       

Hamar kommune ønsker å opprettholde en sterk eierposisjon i Eidsiva.  

Hamar kommune er opptatt av å utøve et aktivt eierskap i selskapet og skal søke gode 

samarbeidsrelasjoner med øvrige aksjonærer. Dette arbeidet skal være tett forankret i 

formannskapet.  

Hamar kommune har forventning om at Innlandet Energi Holding AS: 

 Er en aktiv eier, med fokus på å videreutvikle og styrke Hamar kommune og 

Innlandskommunens eierinteresser i Eidsiva- og Hafslund-konsernet. 

 Stiller krav om at avkastningen fra Eidsiva- og Hafslund-konsernet skal være minst like god 

som alternativ plasseringer med tilsvarende risiko. Utbytte bør som hovedregel være 

høyere enn avtalefestet minimumsutbytte. 

 Sikrer eiere et høyt og forutsigbart aksjeutbytte hvert år. Det er avtalefestet at minst 95% 

av utbyttet fra Eidsiva skal utbetales videre til bakenforliggende eierne som utbytte. Etter 3 

års tid bør ambisjonen være at nærmere 99% av utbyttet fra Eidsiva utbetales videre til 

bakenforliggende eierne. Utbytte fra Eidsiva utover minimumsutbytte bør i sin helhet 

utbetales som utbytte til bakenforliggende eierne.  

 Sikrer at hovedkontorfunksjonene for Eidsivakonsernet og Eidsiva nett formelt og reelt blir 

værende på Hamar.  

 Ivaretar at kompetansemiljøer i Hamar, Lillehammer og Innlandet sikres og videreutvikles. 

Det må være en målsetting at minst en forholdsmessig andel av arbeidsplassene 

opprettholdes både på Hamar, Lillehammer og Innlandet for øvrig.  

 

Hamar kommunes eierforvaltning ivaretas av Hamar Energi Holding AS inntil kommunen har tatt 

stilling til om selskapet skal avvikles.  
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4 HAMAR OLYMPISKE ANLEGG AS (HOA)  

Organisasjonsform:  Aksjeselskap 

Kommunens eierandel:  100% 

Organisasjonsnummer:  959 384 517 

Stiftelsesdato:   30.12.1990 

Aksjekapital:    1.600.000 

Daglig leder:    Viggo Sundmoen 

Styrets leder:    Anne-Lise Bakken 

 

 Selskapets formålsparagraf 

Selskapets formål er å drive a) Hamar Olympiahall, Vikingskipet, b) Hamar Olympiske Amfi, 

Nordlyshallen og c) Storhamar ishall. Selskapet kan i tillegg utbygge og eie andre eiendommer i 

Hamar kommune som har tilknytning til idrett. Selskapet skal utvikle og gjennomføre 

opplevelsesbaserte aktiviteter innenfor konsert, messe og eventmarkedet. 

 Organisasjon 

Selskapet har 14,4 årsverk. Av disse er 10 årsverk fast ansatte. 4 årsverk jobber med 

arrangementer.  

 Virksomhet 

HOA har ansvaret for å drifte Vikingskipet, Nordlyshallen og Storhamar Ishall.  Anleggene eies av 

kommunen. Selskapet har vedtatt 5 hovedstrategier for bærekraftig drift (2017 – 2020):  

1. Basere driften i selskapet på 2 hovedområder: Idrettsanlegg og kommersielle 
arrangementer. 

2. Være en profesjonell driver av kommunale idrettsanlegg. 
3. Samle konsertvirksomheten i eget selskap. 
4. Utvikle og rigge selskapets organisasjon for å kunne drifte flere kommunale anlegg. 
5. Økonomikontroll basert på størst mulig forutsigbarhet i inntekter og utgifter. 
 

Hamar OL-amfi benyttes i all hovedsak til ishockey (elite og bredde) og kunstløp, men brukes 

også til enkelte andre arrangementer, som Idrettsgallen. Den idrettslige aktiviteten er regulert i 

egen avtale med Hamar kommune, hvor kommunen kjøper istid fra HOA. Gjennom avtalen med 

Hamar kommune har om lag 5000 barn fra barnehager og skoler fått gratis aktivitetstilbud (2018). 

Det foreligger leieavtaler mellom HOA og Storhamar Ishockey Elite og mellom HOA og Storhamar 

Ishockey Yngres. Totalt var om lag 300 000 aktive og publikummere innom hallene på Storhamar i 

2018. 

Vikingskipet har siden 01.01.2001 vært Nasjonalanlegg for hurtigløp på skøyter etter avtale 

mellom Kulturdepartementet og Hamar kommune. Nasjonalanleggsavtalen med staten blir fulgt 

opp gjennom et brukerutvalg bestående av Norges Skøyteforbund og HOA, og er nedfelt i en 

brukeravtale med en ramme på 125 is-døgn i året. I tillegg er Vikingskipet hovedarena for bandy. 

Dette er også regulert i egen avtale om kjøp av istid fra Hoa. Avtalen innebærer at det legges til 

rette for totalt 150 is-døgn i året. Kulturdepartementet skal etter dagnes avtale dekke inntil 50 % 
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av investeringskostnadene i Vikingskipet, mens kommunen skal dekke den øvrige halvdelen. 

Nasjonalanleggsavtalen utløper i 2020.   

Selskapet driver en utstrakt arrangementsvirksomhet i tillegg til is-aktivitetene, både egne, så som 

Vår- og Høstmarked og «Midt i Matfatet», og gjennom utleie i en kombinasjon av 

publikumsarrangementer, som «The Gathering» og lukkede arrangementer.  

I 2018 var det 265 døgn med aktiviteter knyttet til arrangementer, idrett og rigging i Vikingskipet. 

Anlegget var åpent for publikum 36 av 52 helger. Ca. 20 000 barn, unge og voksne var aktive på 

isen.  

Konserter ble etablert som et nytt virksomhetsområde for selskapet i 2007. Hamar kommune gikk i 

2009 inn med kr 3 mill. i aksjekapital for å styrke denne satsingen. Det har de siste årene ikke blitt 

arrangert konserter i Vikingskipet, men selskapet har vært medarrangør av konserter på 

Stortorget. Det er initiert en plan for anlegget som gjør det mulig å utvide publikumskapasiteten til 

ca. 23 000 publikummere for å gjøre Vikingskipet egnet som konsertarena for de aller største 

artistene.   

 Økonomi  

Alle tall i hele 1 000 2017 2016 2015 2014 2013 

RESULTATREGNSKAP 
     

Sum salgsinntekter 32 304 30 990 0 0 0 

Annen driftsinntekt 141 5 388 31 643 31 008 36 605 

Sum driftsinntekter 32 445 36 378 31 643 31 008 36 605 

Lønnskostnader 11 809 11 211 10 533 9 285 9 707 

Lønn, daglig leder 1 175 1 142 1 110 1 083 1 056 

Ordinære avskrivninger 1 475 2 084 3 464 3 522 3 582 

Nedskrivning 0 0 5 115 - - 

Andre driftskostnader 13 810 14 413 14 179 14 871 17 554 

Driftsresultat -2 563 2 368 -9 716 -5 237 -6 281 

Sum finansinntekter 846 53 328 477 1 459 

Sum finanskostnader 124 83 160 3 99 

Resultat før skatt -1 841 2 337 -9 548 -4 762 -4 921 

Sum skatt 0 0 0 0 0 

Årsresultat -1 841 2 337 -9 548 -4 762 -4 921 

Utbytte - - - - - 

BALANSEREGNSKAP      

Sum anleggsmidler 5 807 6 415 17 006 23 284 22 675 

Sum omløpsmidler 11 584 14 220 11 436 13 472 19 426 

Sum eiendeler 17 391 20 635 28 442 36 757 42 101 

Sum egenkapital 6 326 8 167 22 329 31 877 36 640 

Sum gjeld 11 065 12 468 6 112 4 879 5 461 

Sum egenkapital og gjeld 17 391 20 635 28 442 36 757 42 101 
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NØKKELTALL      

Totalrentabilitet i % -9 9,9 -28,8 -12,1 -9,8 

Resultat av driften i % -7,9 6,5 -30,7 -16,9 -17,2 

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -25,4 15,3 -35,2 -13,9 -12,6 

Likviditetsgrad 1,05 1,14 1,87 2,76 3,56 

Egenkapitalandel i % 36,4 39,6 78,5 86,7 87 

Gjeldsgrad 1,7 1,5 0,3 0,2 0,1 

 

Selskapet har hatt negativt driftsresultat siden det ble etablert. Regnskapstall fra HOA for 2017 og 

2018 viser et negativt driftsresultat. Dette er fordelt slik på de ulike virksomhetsområdene: 

 2018 2017 

Arrangementet/kommersiell - 0,3 mill. - 0,6 mill. 

Vikingskipet (idrett) - 0,6 mill. - 2,0 mill. 

Hamar OL-amfi/Storhamar ishall (idrett) - 1,6 mill. - 0,9 mill. 

Totalt - 2,5 mill. - 2,6 mill. 
 

Is-aktiviteten er i 2019 finansiert som følger:  

Bidrag fra Hamar kommune Støtte fra andre og avtaler med idretten 

Tilskudd 
nasjonalanleggsavtale 
Vikingskipet 

661.000  Tilskudd fra fylkeskommunen  149.000 

Kjøp av istid i 
Vikingskipet 

7.600.000 Vikingskipet - Leieinntekter fra 
Skøyteforbundet  

648.000 

Kjøp av istid OL-
amfi/Storhamar Ishall 

4.200.000 Vikingskipet - Leieinntekter fra 
idretten  

1.900.000 

  OL-amfi/Storhamar Ishall- 
Leieinntekter fra idretten  

2.000.000 

Totalt 12.461.000 Totalt 4.981.000 

 

Selskapet ble etter OL bevilget et etterbruksfond for drift av OL-anleggene, med føringer om at 

fondet skulle vare i 10-20 år. Etterbruksfondet oppbrukt. Selskapet hadde et driftsunderskudd på 

ca. 2,5 mill. kroner i 2018, etter at Hamar kommune bevilget ytterligere 3 mill. kr for kjøp av istid i 

Vikingskipet og Storhamar-hallene. Bevilgningen er opprettholdt i 2019. Underskuddet i 2018 

skyldes i hovedsak inntektssvikt på arrangementer og økning i strømprisen. Styret har meldt et 

behov for å kunne øke prisene til kommunen for kjøp av istid med ytterligere 1,4 mill. kr (2018) og 

et kapitaltilskudd på kr 5 mill. kr, for å sikre videre drift.     

 Vurdering av kommunens eierskap 

Dagens driftsmodell med nasjonalanleggsavtale, bruk av Vikingskipet som hovedarena for skøyter 

og bandy, og bruk av OL-amfi til hockey og kunstløp, innebærer større idrettslig aktivitet og mer 

istid, særlig for bredde, enn det noen gang har vært i OL-anleggene.   
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Hamar kommune er i ferd med å utrede en helhetlig modell for eierskap og drift av idrettsanlegg i 

kommunen. HOA inngår i dette arbeidet. Rammen for HOA sin langsiktige virksomhet, herunder 

organisering, avklares i løpet av 2019. Kommunen må inneværende år også ta stilling til om 

kommunen ønsker å opprettholde Vikingskipets status som nasjonalanlegg når dagens avtale 

utløper. Dette vil bli fremmet politisk som egen sak høsten 2019.   

Styret foreslår å skille næringsdelingen/konsertdelen ut i et eget selskap. Dette bør ses i 

sammenheng med kommunens øvrige satsing på konsertvirksomhet og arrangementer.    

OL-anleggene er med på å skape betydelig aktivitet, både når det gjelder idrettsaktivitet og på 

arrangementssiden. Det har positive ringvirkninger, ikke bare for kommunen, men for hele 

regionen. Det er likevel slik at idrettens og Skøyteforbundets bruk av Vikingskipet dekker en liten 

del av de reelle driftskostnadene ved bruk av anlegget, samtidig som Hedmark fylkeskommune 

har valgt å redusere sitt årlige bidrag fra opprinnelig 700.000 kr og til dagens 149.000 kr. Med 

tanke på det betydelige bidraget Hamar kommune har lagt ned i anlegget både på drifts- og 

investeringssiden, fremstår det som urimelig at kommunen alene skal dekke kostnadene til drift at 

denne type anlegg. Is-aktivitetene har et regionalt nedslagsfelt og Hamar kommune vil derfor 

jobbe aktivt for å få en større andel ekstern finansiering statlig og/eller fra fylket. Det må også 

vurderes om Norges skøyteforbund bør dekke en større del av sine kostnader som følge av 

nasjonalanleggsavtalen.  

Hamar kommune har som intensjon at kommunens økonomiske bidrag opprettholdes på dagens 

nivå, når det gjelder kjøp av istid og drift av OL-anleggene. Volum og kvalitet på de tjenester som 

leveres vil bli regulert av egne avtaler mellom idretten, Hoa og kommunen.     

 Klima og miljø     

Drift av Vikingskipet og ishallene på Hamar vest er svært ressurskrevende, særlig når det gjelder 

energiforbruk. Etter at Hamar kommune har overtatt eierskapet til eiendomsmassen er Hamar 

kommune som har ansvar for investering og ytre vedlikehold. Kommunen har sammen med Hoa 

satt i gang et prosjekt med målsetting om å redusere klimautslipp og energiforbruket i anleggene. 

Aktuelle tiltak vil bli innarbeidet i kommunens handlings- og økonomiplan.   

 Konklusjon 

Hamar Olympiske Anlegg AS forvalter viktige anlegg for byen og regionen, når det gjelder idrett og 

som arrangør og arena for andre større arrangementer. Kommunens eierskap i HOA bygger opp 

om Hamar kommunes visjon om å være Innlandet urbane hjerte og kommunens satsing på barn 

og unge.  

OL-anleggene skal være en arena for idrettsaktivitet for bredde og elite. Hamar kommune vil i 

løpet av 2019 ta stilling til om kommunen vil inngå ny avtale med Kulturdepartementet om å 

opprettholde Vikingskipet som nasjonalanlegg for hurtigløp. Dette forutsetter et fortsatt spleiselag 

med staten, fylkeskommunen og skøyteforbundet.  

Kommunen vil jobbe for å øke det statlige og fylkeskommunale bidraget til idrettsaktiviteten i 

selskapet.  
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Kommunen vil i løpet av 2019 avklare videre drift og organisering av selskapets virksomhet. Det 

stilles krav om drift i balanse og fokus på den kommersielle delen av virksomheten. Det er en 

målsetting at foretaket i løpet av inneværende økonomiplanperiode har et netto driftsresultat på 

minst 2 % og at frie midler på disposisjonsfond utgjør 5 % av driftsinntektene. De kommersielle 

delene av virksomheten, skal ha et overskuddet som tilsvarer markedsmessig avkastning på 

alternative plasseringer med tilsvarende risiko innenfor samme bransje. Overskudd fra den 

kommersielle virksomheten skal gi et positivt dekningsbidrag til idrettsaktiviteten. 

Konkurranseutsatt drift skal organiseres i egne virksomhetsområder adskilt fra den øvrige driften.   

Kommunen ber om at Hoa rapporterer på tiltak innenfor klima og miljø i forbindelse med 

avleggelse av selskapets årsrapport.    
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5 ANKERSKOGEN SVØMMEHALL HAMAR KF  

Organisasjonsform:  Kommunalt foretak 

Organisasjonsnummer: 983 492 975 

Kommunens eierandel:  100 % 

Stiftelsesdato:           06.12.2000 

Daglig leder:   Trude Oreld 

Styrets leder:   Jens Bergaust 

 

 Selskapets formålsparagraf 

Drive svømmehall. Det skal gis et svømme-, bade- og rekreasjonstilbud for brede brukergrupper, 

med hovedvekt på mosjon, trivsel, aktivitet og idrett. Tilbudet skal videreutvikles i takt med nye 

behov. Drive friskvernsenter, med hovedvekt på forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid. 

Foretaket kan drive annen virksomhet i naturlig tilknytning til drift av svømmehall og 

friskvernsenter. 

 

 Organisasjon 

Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak i medhold av kommuneloven kap. 9. 

Virksomheten hadde 28,2 årsverk pr 31.12.2018. Foretaket er en del av kommunen som 

rettssubjekt. Styret rapporterer direkte til kommunestyret.  

 Virksomhet 

Hamar svømmehall KF (Ankerskogen) driver Ankerskogen svømmehall i Hamar. Ankerskogen ble 

bygget i 1981. Anlegget ble rehabilitert og utvidet i perioden 2011 – 2014. Ankerskogen er i dag et 

helårlig aktivitetstilbud for befolkningen i Hamarregionen. Anlegget inneholder svømmehall med 

50 meters basseng, stupeanlegg og sklie, 25 meters basseng med hev/senk bunn, to 

terapibasseng, familieavdeling, velværeavdeling, treningssenter, butikk og kafe. Anlegget er 

særlig tilrettelagt for skolesvømming. Anlegget brukes som trenings- og konkurranseanlegg for 

HIL (Hamar idrettslag). Ankerskogen driver i tillegg utleie av 3. og 4. etasje til privat og kommunal 

virksomhet relatert til helse.  

Anlegget hadde i overkant av 284 000 betalte besøk i 2018.  Anlegget hadde ca. 230 000 besøk 

de siste årene i ordinær drift før rehabiliteringen. 

Ankerskogen har ansvar for driften og innholdet i anlegget, mens Hamar kommune 

v/Eiendomsavdelingen har ansvar for bygningsmassen, utvendig vedlikehold og større 

investeringer. Dette er nærmere regulert i avtale.  
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 Økonomi 

 

Ankerskogen gikk med vesentlig underskudd i driften i perioden 2014 – 2016. Forutsetningen som 

var lagt til grunn av kommunestyret ved rehabilitering og utbygging av anlegget, var at kommunen 

skulle finansiere rehabilitering av svømmehallen, mens utvidelse av anlegget med familieavdeling 

og velværeavdeling, skulle finansieres av foretaket selv. Det viste seg at disse rammene ikke var 

realistiske og husleien ble redusert fra kr 19,5 mill. til kr 4,025 mill. med virkning fra 2016, samtidig 

som tidligere års underskudd ble dekket av kommunen. Ankerskogen ble samtidig pålagt en 

inndekning på ytterligere 1 mill. kr. Foretaket ble pålagt et avkastningskrav på 5 % for 

treningssenteret.  

Kommunestyret besluttet samtidig å foreta en ekstern utredning av Ankerskogens drift og 

organisering.  

Utredningen som er gjennomført av PWC1 konkluderte med at driften av Ankerskogen ikke var 

økonomisk bærekraftig. Tall fra PWC viser at foretaket ble tilført mer enn 44 mill. kr i tilskudd og 

ekstraordinære overføringer i perioden 2014 – 2016 og at det var behov for å iverksette 

umiddelbare effektiviseringstiltak, herunder vesentlig reduksjon i antall ansatte. I tillegg viste de til 

et behov for å styrke inntektssiden, herunder en satsing på strategisk markedsarbeid og 

videreutvikling av treningssenteret, effektivisere kafedriften og etablering av bedre styringsdata. 

 

1 PWC – Utredning av 20 april 2016 – behandlet av formannskapet 27. april 2016 saks nr 68/16.  

Resultatregnskap

2018 2017 2016 2015 2014

Sum driftsinntekter 43 680 263  40 635 887  51 600 066 67 345 818 57 346 408

Sum driftsutgifter 49 272 574  40 786 764  43 752 349 64 760 127 64 446 727  

Brutto driftsresultat -5 592 311   -150 877      7 847 716 2 585 691 -7 100 319

Lønnskostnader 20 567 549  19 086 661  

Lønn, daglig leder

Sum finansinntekter 44 791         67 445         23 542 45 196 -60 620

Sum finansutgifter 28 328         325              71 810 321 840 0

Netto finans 16 463         67 120         -48 268 -276 643 -60 620

Motpost avskrivinger 209 593       252 806       252 807 286 678 351 122

Netto Driftsresultat -5 366 254   169 049       8 052 255 2 595 726 -6 809 818

Bruk av avsetninger 544 049       1 262 064    0 0 0

Avsetninger -               887 064       7 165 191 2 595 726 0

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+) -4 822 204   544 049       887 064 0 -6 809 818

Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014

Sum anleggsmidler 23 807 287  20 445 580  18 521 722  17 667 015  15 940 186  

Sum omløpsmidler *) 1 363 464    7 127 023    7 052 203    1 746 403    -494 657

Sum eiendeler 25 170 751  27 572 604  25 573 924  19 413 418  15 445 529  

Sum egenkapital 5 639 600    394 689       -490 795      -8 241 710   -9 985 510   

Sum langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpl) 25 571 022  22 389 478  20 441 377  19 328 397  16 781 734  

Sum kortsiktig gjeld 5 239 329    5 577 815    5 623 342    8 326 731    8 649 305    

Sum gjeld 30 810 351  27 967 293  26 064 719  27 655 128  25 431 039  

Sum egenkapital og gjeld 25 170 751  27 572 604  25 573 924  19 413 418  15 445 529  
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PWC argumenterte videre for at det ville være enklest å gjennomføre nevnte tiltak ved å omdanne 

Ankerskogen til et aksjeselskap.  

Kommunestyret ga sin tilslutning til PWC sine anbefalinger, men besluttet å videreføre foretaket 

som et kommunalt foretak.   

Foretaket har de siste årene gjennomført et betydelig omstillingsarbeid og hadde i 2017 et 

mindreforbruk på 0,5 mill. kr. Foretaket hadde i 2018 et merforbruk på 4,8 mill. kr, noe som i all 

hovedsak skyldes økte momskostnader etter kontroll fra Skatt Øst og reduserte salgsinntekter, 

som følge av en usedvanlig lang og varm sommer. Kommunedirektøren har overfor 

formannskapet anbefalt at Hamar kommune skal dekke økte momskostnader som ikke dekkes 

gjennom økte billettinntekter for 2018, samt hele etterberegningskravet for perioden 2014-2017. 

Endelige tall viser at dette utgjør i underkant av 3,2 millioner kroner av merforbruket i 2018. Dette 

vil bli lagt frem for behandling i kommunestyret i egen sak. Kommunestyret har for 2019 gitt et 

tilskudd på 3,5 mill. kr til dekning av økte momskostnader, økning i kommunal avgifter og 

avsetning til vedlikehold.  

 Vurdering av kommunens eierskap 

Eierskapet i Ankerskogen svømmehall Hamar KF er politisk motivert. Ankerskogen svømmehall er 

et viktig aktivitetstilbud for befolkningen i Hamar og Hamarregionen. Virksomheten støtter opp 

under kommuneplanens hovedmål om at Hamar kommune skal være en av landets mest 

attraktive kommuner å flytte til for barnefamilier og virksomheter og en av landets beste kommuner 

for barn og ungdom og innenfor kultur og idrett.   

Ankerskogens egne aktivitets- og treningstilbud, kombinert med utleie, samlokalisering og 

samarbeid med andre aktører innenfor trening og helse, gir grunnlag for å bygge et unikt 

kompetansemiljø innenfor folkehelse.   

Foretaket i har de siste årene gjort vesentlige grep for å redusere kostnadene, herunder redusert 

antall ansatte vesentlig. I tillegg til at selskapet har styrket det kommersielle arbeidet med en 

generell profesjonalisering av organisasjonen.  Sammen med en betydelig reduksjon i husleien, 

har dette medført en vesentlig forbedring av selskapets driftsresultat, gitt et normalår. Økonomien 

er imidlertid fortsatt sårbar. Foretaket hadde pr årsskiftet 2018 negativ likviditet og minimalt med 

avsetning til fond. Det må også forventes økte kostnader til alminnelig vedlikehold i årene 

fremover, nå som anlegget ikke lenger er nytt. Sterk kostnadskontroll og styrket fokus på 

inntektssiden er derfor avgjørende også fremover. Styret ser også på muligheten for å 

videreutvikle deler at anlegget, som for eksempel uteanlegget og ser et stort behov for et 

administrativt IT-system som kan legge til rette for moderne markedsføring, automatiserte 

tjenester mv.   

For å sikre sunn økonomi og større robusthet til å takle svingninger i markedet, er den en 

målsetting at foretaket i løpet av inneværende økonomiplanperiode tilfredsstiller kommunens 

økonomiske handlingsregler, dvs. at foretaket har et netto driftsresultat på 2 % og med frie midler 

på disposisjonsfond på 5% av driftsinntektene. Hvordan denne målsettingen skal nås må 

håndteres ved utarbeiding av foretaket og kommunens handlings- og økonomiplan.   
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Kommunestyret legger til grunn at treningssenteret, utleie av kontorlokaler og øvrig virksomhet 

som drives i konkurranse med private aktører skal gå med overskudd. Konkurranseutsatt drift må 

organiseres i egne virksomhetsområder adskilt fra den øvrige driften. Det er en forutsetning at 

disse tjenestene leveres på alminnelige forretningsmessige vilkår og at regnskapet er innrettet slik 

at det kan dokumenteres at det ikke foreligger kryssubsidiering.  

Hamar kommune er i ferd med å utrede en helhetlig modell for eierskap og drift av idrettsanlegg i 

kommunen. Ankerskogen inngår i dette arbeidet som vil bli ferdigstilt i løpet av 2019.    

 Konklusjon 

Ankerskogen svømmehall skal være et folkehelseanlegg for byen og regionen, herunder anlegg 

for lovpålagt svømmeopplæring og treningsarena for svømmegrunna i HIL.   

Det stilles krav om drift i balanse og fokus på den kommersielle delen av virksomheten. Det er en 

målsetting at foretaket i løpet av inneværende økonomiplanperiode har et netto driftsresultat på 

minst 2 % og at frie midler på disposisjonsfond utgjør 5 % av driftsinntektene. De kommersielle 

delene av virksomheten, herunder treningssenteret, skal ha et overskudd som tilsvarer 

markedsmessig avkastning på alternative plasseringer med tilsvarende risiko innenfor samme 

bransje.  

Den kommersielle delen av virksomheten som drives i direkte konkurranse med andre private 

aktører, skal gå med overskudd og gi et positivt dekningsbidrag til den øvrige driften i 

Ankerskogen. Konkurranseutsatt drift skal organiseres i egne virksomhetsområder adskilt fra den 

øvrige driften.  
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6 HAMAR KINO KF  
Organisasjonsform:  Kommunalt foretak 

Organisasjonsnummer.: 974 636 697 

Kommunens eierandel: 100 % 

Stiftelsesdato:   01.07.2001 

Daglig leder:    Espen Jørgensen 

Styrets leder:    Hanne Elisabeth Sundby  

 

 Selskapets formål 

Drift av kino. Annen virksomhet i naturlig tilknytning til kinodrift. 

 

 Organisasjon 

Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak i medhold av kommuneloven kap. 9. 

Virksomheten har hadde 11,2 årsverk pr 31.12.2018. Hamar kino er en del av kommunen som 

rettssubjekt. Styret rapporterer direkte til kommunestyret.  

 Virksomhet 

Hamar kino KF driver kinovirksomhet i Hamar og er den 15. største kinoen i landet, målt i besøk 

og omsetning.    

Hamar kino KF leier lokaler av Folkets hus og Kulturhuset. Kinoen har totalt 5 saler, hvorav to skal 

rehabiliteres i løpet av 2019.   

Hamar kino har som visjon å skape begeistring for filmopplevelser. Hovedmålsettingen er å 

befeste posisjonen som kinobyen i Innlandet, gjennom å sikre sunn filmfaglig og økonomisk drift, 

og dermed utvikle kinoen som moderne kulturarena. Repertoaret skal være preget av kvalitet og til 

enhver tid ha en kritikerrost eller prisbelønnet film på spilleplanen. Barnefilm skal ha høy prioritet 

og det skal til en enhver tid være en film for aldersgruppen 7-11 år.  

Hamar kino viser i tillegg til de kommersielle filmene, også «smalere» kvalitetsfilmer, og har 

etablert filmklubben Perledykkerne. Det er alltid minst en barnefilm på repertoaret. Hamar kino 

etablerte for første gang i 2013 filmfestivalen Hamarama. Hamar Kino har de siste årene også vist 

direkteoverføringer av operaforestillinger fra The Metropolitan Opera og ballettforestillinger fra 

Bolsjoj-teateret.      

Hamar kino solgte i 2018 drøyt 182 000 billetter, fordelt på 283 titler. Barnebilletter utgjorde ca. 14 

% av billettsalget.  

Hamar kino er lokalisert i og i tilknytning til kulturhuset og ivaretar det fysiske billettsalget på vegne 

av kulturhuset.  
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 Økonomi 

 

Netto driftsresultat var på 2,5 mill. kr i 2018 (0,3 mill. 2017). Foretaket har et disposisjonsfond på 

ca. 4,2 mill. Selskapet vurderes å ha en sunn økonomi. For å sikre fortsatt sunn økonomi og 

robusthet til å takle svingninger i markedet og kommende investeringer skal Hamar kommunens 

økonomiske handlingsregler være førende også for foretaket.  

 Vurdering av kommunens eierskap: 

Hamar kino er en viktig kulturinstitusjon for Hamar kommune og Hamarregionen. Hamar kino 

støtter opp under Hamar kommunes visjon om å være Innlandets urbane hjerte, og kommunens 

målsetting om å være en av landet beste kommuner for barn og unge. Hamar kino er et viktig 

bidrag til kommunens satsing på et aktivt og attraktivt sentrum og ambisjonen om at Hamar skal 

være en av landets beste kommuner for kultur.  

Hamar kino er en viktig del av kulturhuset. Selv om driften av kulturhuset og kinoen ikke er samlet 

i en organisasjon er det behov for god samhandling for å oppnå synergi med øvrig virksomhet i 

kulturhuset, både på kunstnerisk, økonomisk og administrativt nivå.   

 Vurdering og konklusjon 

Virksomheten støtter opp under kommuneplanens hovedmål om at Hamar kommune skal være en 

av landets mest attraktive kommuner å flytte til for barnefamilier og en av landets beste kommuner 

for barn og ungdom, og innenfor kultur.   

Hamar kino skal ha et allsidig og rikt kinotilbud, med et repertoar preget av bredde og kvalitet. 

Barnefilm skal ha høy prioritet.  

Resultatregnskap

2018 2017 2016 2015 2014

Sum driftsinntekter 27 702 865  25 526 132  28 803 187  25 014 666  20 272 151  

Sum driftsutgifter 26 008 042  26 628 205  26 541 060  23 552 356  21 496 711  

Brutto driftsresultat 1 694 823    -1 102 072   2 262 127    1 462 309    -1 224 560   

Lønnskostnader 7 863 263    7 459 131    

Lønn, daglig leder

Sum finansinntekter 101 994       89 887         79 269         49 647         116 694       

Sum finansutgifter 283 936       284 345       284 671       284 339       1 279           

Netto finans -181 942      -194 458      -205 402      -234 692      115 415       

Motpost avskrivinger 954 865       975 457       978 656       851 499       688 042       

Netto driftsresultat 2 467 746    321 073       3 035 381    2 079 116    -421 103      

Bruk av avsetninger 740 912       3 093 397    2 128 004    78 888         1 616 338    

Avsetninger 790 912       2 031 412    2 069 988    30 000         1 116 338    

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+) 2 417 746    740 912       3 093 397    2 128 004    78 897         

Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014

Sum anleggsmidler 18 958 694  18 695 653  19 418 266  19 060 697  17 177 491  

Sum omløpsmidler *) 9 190 016    8 737 846    9 267 339    4 562 360    3 621 408    

Sum eiendeler 28 148 711  27 433 499  28 685 604  23 623 057  20 798 899  

Sum egenkapital 8 890 658    6 408 986    6 635 102    4 391 906    3 579 029    

Sum langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpl) 16 789 894  16 727 033  17 582 618  17 174 848  14 284 752  

Sum kortsiktig gjeld 2 468 159    4 297 480    4 467 885    2 056 303    2 935 118    

Sum gjeld 19 258 053  21 024 513  22 050 503  19 231 151  17 219 870  

Sum egenkapital og gjeld 28 148 711  27 433 499  28 685 604  23 623 057  20 798 899  
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Hamar kino skal drive uten kommunale tilskudd og skal bære egne investeringer. Det er en 

målsetting at foretaket har et netto driftsresultat på minst 2 % og at frie midler på disposisjonsfond 

utgjør 5 % av driftsinntektene. Egenkapitalandel for investeringer skal utgjøre minst 20 % og netto 

lånegjeld skal ligge innenfor 90 % av driftsinntektene. Kommunen forventer «årlig bidrag fra 

driften» på nivå med hva som er vanlig utbyttenivå i kinobransjen.  
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7 HEDMARKEN BRANNVESEN 

Organisasjonsform:  Interkommunal samarbeid med hjemmel i kommuneloven § 27 

Organisasjonsnummer:  983 433 456 

Eiere:    Hamar kommune, Stange kommune og Løten kommune 

Stiftelsesdato:   01.01.1998 

Aksjekapital:    Ubegrenset ansvar for deltakerne 

Brannsjef:    Torgeir Dybvig 

Styrets leder:    Tor Skraastad 

 

 Selskapets formålsparagraf   

Hedemarken brannvesen skal dekke de tre deltakerkommunenes plikter og ansvar etter Lov om 

brannvern mv., Lov om brannfarlige varer som væsker og gasser under trykk og Lov om 

eksplosive varer – med forskrifter – samt beredskap ved akutt forurensning. Andre oppgaver som 

naturlig kan legge til et brann- og redningsvesen kan etter avtale tillegges Hedmarken 

brannvesen. 

 Organisasjon 

Hedmarken brannvesen hadde 65 ansatte pr 31.12.2018, fordelt på administrasjon, forebyggende 

avdeling og beredskapsavdeling. I tillegg har virksomheten én lærling. 

 Virksomhet 

Hedmarken brannvesen dekker de deltakende kommuners oppgaver og myndighet etter brann- 

og eksplosjonsvernloven, herunder brannberedskap og brannforebygging, samt oppgaver og 

myndighet etter forurensningsloven kapittel 6 om akutt forurensning. Virksomheten er delegert 

myndighet til å fatte enkeltvedtak.  

Hedmarken brannvesen er delegert myndighet til å ivaretar Hamar kommunes plikter som 

vertskommune for 110-sentralen for innlandet.  

Hedmarken brannvesen samarbeider med Ringsaker brannvesen om felles overordnet vakt for 

hele Hedmarken-regionen.  

Hedmarken brannvesen utfører på bakgrunn av avtaler i tillegg følgende oppgaver:  

 Førsteutrykning til søndre deler av Ringsaker kommune (ca. 3.000 innbyggere og 15 

bedrifter med automatisk brannalarm). 

 Deltakelse i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Hedmark), og rolle som 

vertsbrannvesen i samarbeidet. 

 Restverdiredning (RVR) i Hedmark fylke. 

 Gjensidig samarbeid og bistand med andre brannvesen i Hedmark, med Mjøsbyenes 

brannvesen, samt brannvesenet på Øvre Romerike. 

 Bistand og utkjøring av rensevogn for Hedmark sivilforsvarsdistrikt. 

 Forebygging og bistand ved skogbranner i allmenningene. 
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 Automatisk brann- og heisalarmer med påfølgende utrykning til 440 bedrifter og 

institusjoner. 

 Utrykning på vegne av vekterselskap når disse mottar automatisk brannalarm fra sine 

alarmanlegg  

 Økonomi 

 

HIB har god økonomistyring og et godt driftsresultat.  

 Vurdering av kommunens eierskap 

Hedmarken brannvesen har siden opprettelsen ivaretatt kommunens plikter etter brann- og 

eksplosjonsvernloven på en god måte. Hamar kommune ønsker å videreføre dagens samarbeid 

innenfor brannvern. Virksomheten har allerede i dag et utstrakt avtalebasert samarbeid blant 

annet med Ringsaker kommune. Hamar kommune er åpen for en ytterligere utvidelse av 

samarbeidet dersom dette styrker det brannvernfaglige arbeidet.   

Virksomheten er organisert som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. Dette er en 

organisasjonsform som forsvinner med den nye kommuneloven. Det er etablert en 

overgangsordning som gjør at ny organisasjonsform må være på plass før 1.1.2024.  

Hedmarken brannvesen er i dag delegert all myndighet etter lov om brann- og eksplosjonsvern, 

samt etter kapittel 6 i forurensingsloven (akutt forurensning). Dette innebærer at selskapet er 

delegert forvaltningsmyndighet. Dette er en ordning som fungerer godt og videreføres.  

Hedmarken brannvesen utfører også flere ikke lovpålagte tjenester, blant annet salg av tjenester 

til vaktselskaper. Det er en forutsetning at disse tjenestene støtter opp under brannvesenets 

Resultatregnskap

2018 2017 2016 2015 2014

Sum driftsinntekter 46 094 137        45 999 870    43 167 793    42 137 486    41 354 123    

Sum driftsutgifter 48 068 146        46 641 859    42 315 429    43 258 061    40 881 865    

Brutto driftsresultat 1 974 008          641 988         852 364         -1 120 575     472 258         

Lønnskostnader 37 293 667        36 602 340    

Lønn, daglig leder

Sum finansinntekter 196 063             196 063         224 672         327 212         441 216         

Sum finansutgifter -                     -                 -                 790                -                 

Netto finans 196 063             196 063         224 672         326 422         441 216         

Motpost avskrivinger 2 089 941          1 878 014      1 930 038      1 767 485      1 545 353      

Netto Driftsresultat 376 328             1 432 088      3 007 074      973 332         2 458 827      

Bruk av avsetninger 1 055 960          2 747 200      743 439         2 445 823      -                 

Avsetninger 1 171 875          3 323 329      1 003 313      2 675 716      356 507         

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 260 413             855 960         2 747 200      743 439         2 102 320      

Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014

Sum anleggsmidler 120 376 563      112 253 914  104 320 495  98 819 023    93 281 074    

Sum omløpsmidler 17 087 507        16 438 268    16 041 337    11 981 370    10 966 202    

Sum eiendeler 137 464 071      128 692 183  120 361 832  110 800 393  104 247 276  

Sum egenkapital 9 084 302          6 086 914      644 777         1 149 947      376 669         

Sum langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpl) 121 486 037      116 024 994  113 458 004  104 197 236  99 145 591    

Sum kortsiktig gjeld 6 893 731          6 580 274      6 259 051      5 453 211      5 478 354      

Sum gjeld 128 379 768      122 605 268  119 717 055  109 650 447  104 623 945  

Sum egenkapital og gjeld 137 464 071      128 692 183  120 361 832  110 800 393  105 000 614  
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kjernevirksomhet. Denne del av virksomheten skal drives på alminnelige forretningsmessige vilkår 

og gå med overskudd. Regnskapet skal innrettes slik at det kan dokumenteres at det ikke 

foreligger kryssubsidiering mellom lovpålagt virksomhet og forretningsvirksomheten.  

 Konklusjon 

Kommunens eierskap i Hedmarken brannvesen er politisk begrunnet og virksomheten utfører 

lovpålagte oppgaver innenfor brann- og eksplosjonsvern, og akutt forurensning. Kommunen 

ønsker opprettholde interkommunalt samarbeid om dette tjenesteområdet som i dag, men 

virksomheten må over i en ny organisasjonsform innen utgangen av 2023 for å tilfredsstille 

endringer ny kommunelov.  

Kommunen forventer at virksomheten driver effektivt og har høy kompetanse innenfor sitt 

tjenesteområde.  

Ikke lovpålagte oppgaver som salg av tjenester til private eller kommersielle aktører skal leveres 

på alminnelige forretningsmessige vilkår og gå med overskudd. Regnskapet skal være innrettet 

slik at det kan dokumenteres at det ikke foreligger kryssubsidiering.  
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8 HEDMARK IKT  

Organisasjonsform:  Interkommunal samarbeid med hjemmel i kommuneloven § 27 

Organisasjonsnummer:  989141147 

Kommunens eierandel:  32,5 % 

Andre eiere: Stange kommune (21,6 %), Løten kommune (8,1 %), Kongsvinger 

kommune (19,0 %), Grue kommune (5,1 %), Nord-Odal kommune 

(5,4 %) og Sør-Odal kommune (8,4 %) 

Stiftelsesdato:   01.01.2006 

Aksjekapital:    Ubegrenset ansvar for deltakerne 

Daglig leder:    Edvard Lysne 

Styrets leder:    Terje Halvorsen 

Revisor:    Hedmark revisjon IKS 

 

 Selskapets formålsparagraf 

Hedmarken IKT skal ivareta oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av 

eierkommunenes informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), samt inngåelse og 

oppfølgning av avtaler om kjøp av tjenester og andre varer fra eksterne leverandører innenfor 

dette området. Selskapet skal være konkurransedyktig på pris og kvalitet. Hedmarken IKT skal 

håndtere oppdrag etter bestilling fra kommunene og innenfor rammene av deltakerkommunenes til 

enhver tid gjeldene IKT-strategier. Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. 

 

 Organisasjon 

Hedmark IKT hadde 37 ansatte i 100% stilling, 1 ansatt i 60% stilling, samt 3 lærlinger (totalt 40,6 

årsverk) pr 31.12.18.  

Hedmark IKT ble i 2011 utvidet med kommunene Kongsvinger, Grue og Nord-Odal og med Sør-

Odal kommune i 2018. Hedmark IKT er organisert som et interkommunalt § 27-samarbeid. 

Selskapet er ikke et eget rettssubjekt. Hamar kommune er hovedkontorkommune. Hedmark IKT er 

lokalisert på Kjonerud i Stange og i Kongsvinger. Styret består av rådmann/kommunedirektør i 

hver av eierkommunene.  Hamar kommunes representant i styret er styreleder.    

 Virksomhet 

Hedmark IKT er de sju kommunenes egeneide IT-selskap og drifter en rekke grunnleggende IKT-

løsninger for deltakerkommunene i egenregi. I tillegg drifter selskapet tilsvarende tjenester for et 

utvalg kommunale og interkommunale foretak eid av kommunene, men dette utgjør en begrenset 

del av selskapets virksomhet.  

Formålet med utvidelsen i 2011 og 2018 var å øke i volum for å oppnå tilstrekkelig kritisk masse 

for å kunne tilby robuste og kostnadseffektive løsninger som til enhver tid er i takt med 

kommunens krav innenfor IKT, samt å videreutvikle gode og attraktive kompetansemiljøer. For å 

ta ut nødvendige effekter og stordriftsfordeler av samarbeidet, fordrer det at eierkommunene i så 

stor grad som mulig søker å etablere standardiserte tjenester og felles IT-løsninger. 
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Hedmark IKT har i tillegg et mandat som utviklingspartner innenfor digitalisering og IT for 

eierkommunene. Det er forventet at selskapet kan levere rådgivning, prosjektledelse, 

prosjektstøtte og faglig, utviklingsrelaterte tjenester til kommunene.  

 Økonomi 

 

Hedmark IKT er ikke et profittorientert selskap for kommunene. Det er derfor et mål at selskapet 

skal ha en driftsmargin på anslagsvis 2,5 % av brutto omsetning for å sikre en likviditet over de 

enkelte budsjettår. Selskapet har de siste årene hatt positivt driftsresultat og har derfor akkumulert 

opp en egenkapital. Denne forvaltes av styret og skal brukes til større felleskostnader og/eller 

investeringer som er av en slik størrelse at det ikke kan tas over ordinær drift.  

 Vurdering av kommunens eierskap 

Eierkommunene har gjennom etablering av Hedmark IKT hatt som formål å styrke kvaliteten og 

omfanget på kommunenes IKT-løsninger, samt å styrke eierkommunenes evne til å utvikle nye, 

digitale løsninger. Samordningen har gitt et styrket kompetansemiljø og konkurransedyktige priser. 

Etableringen av Hedmark IKT har gitt kommunene bedre og mer stabile IKT-tjenester enn før.  

Resultatregnskap

2018 2017 2016 2015 2014

Sum driftsinntekter 132 140 373 129 770 692 99 511 391  85 298 796 78 284 158 

Sum driftsutgifter 128 048 037 127 619 869 98 749 883  85 036 119 74 809 635 

Brutto driftsresultat 4 092 336     2 150 823     761 508       262 677      3 474 523   

Lønnskostnader

Lønn, daglig leder

Sum finansinntekter 96 821          67 314          32 454         83 380        73 441        

Sum finansutgifter -182 657       -3 444           409 657       240 645      1 342 201   

Netto finans -85 836         63 870          -377 203      -157 265     -1 268 760  

Motpost avskrivinger 3 382 325     3 290 603     2 955 201    1 997 187   2 069 963   

Netto driftsresultat 7 388 825     5 505 297     3 339 506    2 102 599   4 275 726   

Bruk av avsetninger -                -                -               1 657 288   372 430      

Avsetninger 6 308 711     5 595 297     3 339 506    3 759 887   4 648 155   

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+) 1 080 113     -90 000         -               -              -              

Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014

Sum anleggsmidler 27 671 770   24 643 271   20 737 209  18 556 864 13 589 994 

Sum omløpsmidler 23 579 104   20 424 595   17 254 563  16 773 332 15 917 871 

Sum eiendeler 51 250 874   45 067 867   37 991 772  35 330 196 29 507 865 

Sum egenkapital 13 511 890   8 597 690     5 617 961    5 126 621   5 038 810   

Sum langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpl) 23 892 757   21 816 213   18 895 386  15 660 225 11 835 117 

Sum kortsiktig gjeld 13 846 227   14 653 964   13 478 425  14 543 350 12 633 938 

Sum gjeld 37 738 984   36 470 177   32 373 811  30 203 575 24 469 055 

Sum egenkapital og gjeld 51 250 874   45 067 867   37 991 772  35 330 196 29 507 865 

Merknad: Negativ likviditet -11 636 533 0 -              

Nøkkeltall 2018 2017 2016 2015 2014

Totalkapitalrentabilitet i % 8,7 5,3 2,2 1,1 24,0

Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % 66,8 77,5 62,2 41,4 169,7

Resultat av driften i % 3,1 1,7 0,8 0,3 4,4

Likviditetsgrad 1 1,7 1,4 9,4 1,2 1,3

Egenkapitalandel i % 26,4 19,1 14,8 14,5 17,1

6 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) 1,2 1,26 1,76
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Hedmark IKT skal levere kostnadseffektive tjenester på sine områder som gir robuste IKT-

løsninger for sine eierkommuner, blant annet gjennom å utnytte stordriftsfordelene de sju 

kommunene bidrar til. Selskapet må videreutvikles i tråd med kommunenes ambisjoner innen 

digital tjenesteutvikling og må derfor også inneha et kompetent utviklingsmiljø. Selskapet skal 

være en strategisk samarbeidspartner i arbeidet med å realisere Hamar kommune sine 

ambisjoner innenfor digital tjenesteutvikling.  

Virksomheten er organisert som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. Dette er en 

organisasjonsform som forsvinner med den nye kommuneloven. Det er etablert en 

overgangsordning som gjør at ny organisasjonsform må være på plass før 1.1.2024.  

 Konklusjon 

Hedmark IKT leverer viktige tjenester innenfor IKT drift og utvikling IKT til kommunen. Selskapet 

skal være en strategisk samarbeidspartner i arbeidet med å realisere Hamar kommune sine 

ambisjoner innenfor digital tjenesteutvikling.  

Hamar kommune ønsker opprettholde interkommunalt samarbeid om dette tjenesteområdet som i 

dag, men virksomheten må over i en ny organisasjonsform innen utgangen av 2023 for å 

tilfredsstille endringer ny kommunelov.  

Kommunen forventer at Hedmark IKT tilbyr gode IKT-løsninger innenfor kommunens 

tjenesteområder, og at de tjenester som leveres er konkurransedyktige mht. til pris og kvalitet. 

Dette må kunne dokumenteres i form av benchmarking e.l.     
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9 HEDMARKEN INTERKOMMUNALE LEGEVAKT 

Organisasjonsform:  Interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommuneloven § 27 

Org.nr.:    

Eiere: Hamar kommune 37 %, Stange kommune 25 %, Ringsaker kommune 29 % 

og Løten kommune 9 %.  

Stiftelsesdato:  01.01.2018 

Aksjekapital:   Ubegrenset ansvar for deltakerne 

Daglig leder:   Lars Erik Gharib-Alhaug 

Styrets leder:   Tove Nordli Selnes 

 

 Selskapets formålsparagraf   

Hedmarken legevakt skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar 

forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Virksomheten skal ivareta 

følgende oppgaver på vegne av samarbeidskommunene: 

Akuttmedisinsk helsetjeneste (hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner), herunder; legevakt, 

heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste. Tjenesten utøves i samsvar 

med krav som følger a helse- og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven og 

helsepersonelloven med forskrifter. 

 Virksomhet 

Hedmarken legevakt er legevakt for kommunene Hamar, Stange, Løten og søndre del av 

Ringsaker. Legevakten dekker et befolkningsgrunnlag på ca. 84 000. Legevakten er lokalisert ved 

Sykehuset Innlandet HF Hamar.  

Legevakten ble formalisert som et § 27-samarbeid etter kommuneloven med virkning fra 1. januar 

2018. Styret består av kommunalsjef fra hver av samarbeidskommunene. Tjenesten ble tidligere 

kjøpt fra Sykehuset innlandet.  

Hamar kommune er kontorkommune og har arbeidsgiveransvar for virksomhetens ansatte.  

Legevakten har totalt 21 ansatte. I tillegg kommer ca. 45 fastleger som inngår i en vaktordning. 

Disse er, med unntak av nattevaktene, selvstendig næringsdrivende. Legevakten er 

døgnbemannet med to til tre sykepleiere og en til to leger.  
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 Økonomi 

 

 

Samarbeidet leverer tjenester til kommunene til selvkost.  

 Vurdering av kommunens eierskap 

Hedmarken interkommunale legevakt ivaretar deltakerkommunenes plikt etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 3, til å yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder 

legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste.  

Samarbeidet er begrunnet i behovet for robuste og faglig gode legevaktstjenester.  

Legevakten er inne i sitt andre driftsår etter omorganiseringen og det foreslås ingen vesentlige 

endringer knyttet til innholdet i samarbeidet. Legevakten driftes i dag i lokaler i tilknytning til Hamar 

sykehus. Dette er lokaler virksomheten leier av Sykehuset innlandet. Lokalene er lite egnet og 

eierkommunene har besluttet å søke å etablere nye lokaler i Ottestad i Stange kommune 

(Drengestua, tidligere Åkershagan). Det vil i den forbindelse også være naturlig å vurdere hvorvidt 

Stange kommune bør overta rollen som vertskommune for samarbeidet.  

Virksomheten er organisert som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. Dette er en 

organisasjonsform som forsvinner med den nye kommuneloven. Det er etablert en 

overgangsordning som gjør at ny organisasjonsform må være på plass før 1.1.2024.  

 Konklusjon 

Samarbeidet om interkommunal legevakt videreføres. Virksomheten må over i en ny 

organisasjonsform i innen utgangen av 2023 for å tilfredsstille endringer ny kommunelov. Det bør 

vurderes om vertskommuneansvaret bør overføres til Stange kommune, dersom virksomheten 

flyttes til Ottestad.   
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10 HEDMARK REVISJON IKS        

Organisasjonsform:  Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer:  974 644 576 

Kommunens eierandel:  14,0 % 

Andre eiere: Hedmark fylkeskommune (18,0%), Ringsaker kommune (14,05%), 

Stange kommune (8,5%), Løten kommune (3,0%), Elverum 

kommune (9,0%), Kongsvinger kommune (7,5%), Sør Odal 

kommune (3,5%), Trysil kommune (3,5%), Åsnes kommune (4,0%) + 

flere kommuner med mindre eierposter 

Stiftelsesdato:   14.03.2003 

Aksjekapital:    Ubegrenset ansvar for deltakerne 

Daglig leder:    Morten Alm Birkelid 

Styrets leder:    Mari Gjestvang 

 

 Selskapets formålsparagraf  

Hedmark revisjon IKS har som oppgave å utføre revisjon i egenregi til deltakerkommunene og på 

vegne av kommunestyret og kontrollutvalget sørge for den løpende kontroll med forvaltningen i 

henhold til forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutvalg. Hedmark revisjon IKS kan tilby 

revisjons- og rådgivningstjenester til andre virksomheter. 

 

 Organisasjon 

Selskapet består av tidligere Hedmarken Revisjon IKS, Østerdal Revisjon IKS og Glåmdalen 

Revisjon IKS, som et resultat av flere fusjoner. Fra 01.01.2012 kom Hedmark fylkeskommune inn 

på eiersiden.  

Hedmark Revisjon IKS har ca. 23 årsverk. Virksomheten har hovedkontor på Løten, samt et 

kontor i Kongsvinger. 

Virksomheten har eierinteresser i Revisor AS (49%). Denne virksomheten har til formål å utføre 

revisjon for andre oppdragsgivere som ikke er eiere.  

Som følge av at Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen pågår det forhandlinger 

mellom vårt selskap og tilsvarende selskap på Oppland-siden (Innlandet Revisjon IKS), om fusjon 

av selskapene. 

 Virksomhet  

Selskapets formål er å utføre revisjonstjenester til sine 17 eierkommuner i henhold til 

kommuneloven §§ 78 og 79, samt på vegne av kommunestyret og kontrollutvalget i 

eierkommunene sørge for den løpende kontroll med forvaltningen. Selskapet skal kunne tilby 

revisjons- og veiledningstjenester overfor virksomheter som kommunen er økonomisk involvert i, 

eller har andre interesser i. Selskapet kan også tilby tjenester til private innenfor de rammer EØS-

avtalens konkurranseregler åpner opp for. Omsetning til andre utgjorde i 2017 ca. 10 % av 

omsetningen. 
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Tjenestene til kommunen leveres etter reglene om egenregi og til selvkost. Deltakerkommunene 

har forpliktet seg til å kjøpe revisjonstjenester av selskapet så lenge de er inne på eiersiden.  

Selskapet leverer tjenester etter avtale med kommunen. Det er kontrollutvalget som har 

myndighet til å inngå og å følge opp avtalen. 

 Økonomi 

 

 Vurdering av kommunens eierskap 

Kommunen vurderer det slik at de lovpålagte revisjonstjenestene bør utføres i egenregi. 

Kommunen opprettholder derfor sitt eierskap selskapet. Det er en forutsetning at selskapet leverer 

tjenester som er konkurransedyktig med hensyn til pris og kvalitet, og at selskapet kan 

dokumentere dette i form av tall fra benchmarking e.l. Dagens selskapsavtale innebærer at 

eierkommunene er forpliktet til å kjøpe regnskapsrevisjon fra selskapet, mens kommunene står 

fritt til å kjøpe forvaltningsrevisjon fra andre. Kommunen vurderer det slik at kommunen også etter 

en eventuell fusjon med Innlandet revisjon IKS, bør ha frihet til å kjøpe tjenester innenfor 

forvaltningsrevisjon fra andre.   

Hamar kommune stiller seg positiv til en fusjon med Innlandet Revisjon IKS i forbindelse med 

sammenslåingen av fylkeskommunene. Sammenslåingen endrer i betydelig grad forutsetningen 

for videre drift av minst ett av selskapene. Hamar kommunen forutsetter at en slik utvidelse vil 

styrke selskapets kompetanse, være kostnadsbesparende og dermed styrke selskapets 

konkurransekraft. Spørsmålet om fusjon vil bli behandlet av kommunestyret i egen sak.  

Resultatregnskap

2018 2017 2016 2015 2014

Sum driftsinntekter 27 481 175  27 866 639  30 462 018  26 279 313  24 966 537  

Sum driftsutgifter 26 853 339  26 590 834  26 830 895  27 764 183  25 970 960  

Brutto driftsresultat 627 836       1 275 805    3 631 123    -1 484 869   -1 004 423   

Lønnskostnader (inkl. sos.utg.) 21 525 127  21 455 809  

Lønn, daglig leder 900 000       900 000       

Sum finansinntekter 106 258       81 062         62 931         39 918         81 138         

Sum finansutgifter 543              973              3 686           17 712         -               

Netto finans 105 715       80 089         59 245         22 206         81 138         

Motpost avskrivinger 46 095         17 805         17 805         17 805         17 808         

Netto driftsresultat 779 646       1 373 699    3 708 173    -1 444 858   -923 285      

Bruk av avsetninger 952 568       588 144       822 665       816 399       

Avsetninger 468 000       182 700       3 120 029    

Brukt til fin. av utg. i inv.regnskap 160 068       386 098       

Netto finanstransaksjoner 324 500       -421 131      

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+) 1 104 146    952 658       588 144       -622 194      -106 886      

Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014

Sum anleggsmidler 56 149 910  53 452 072  47 919 163  47 579 055  43 352 514  

Sum omløpsmidler *) 9 019 091    8 593 866    7 544 271    3 907 073    4 294 515    

Sum eiendeler 65 169 001  62 045 938  55 463 434  51 486 127  47 647 029  

Sum egenkapital -3 681 655   -7 161 109   -8 431 253   -14 331 983 -10 878 648 

Sum langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpl) 63 586 411  63 748 449  58 498 083  60 589 940  54 460 590  

Sum kortsiktig gjeld 5 264 245    5 458 598    5 396 604    5 228 170    4 065 087    

Sum gjeld 68 850 656  69 207 047  63 894 687  65 818 110  58 525 677  

Sum egenkapital og gjeld 65 169 001  62 045 938  55 463 434  51 486 127  47 647 029  
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 Konklusjon 

Hedmark revisjon IKS leverer lovpålagte revisjonstjenester til kommunen. Hamar kommune 

ønsker å videreføre dagens eierskap (evt. i et fusjonert selskap) for å opprettholde disse 

tjenestene i egenregi. Det er en forutsetning av tjenestene som leveres er konkurransedyktige 

med hensyn til pris og kvalitet. Dette må kunne dokumenters i form av tall fra benchmarking e.l. 
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11 IKA ØST IKS     

Organisasjonsform:  Interkommunalt samarbeid 

Organisasjonsnummer:  997 499 778 

Kommunens eierandel:  20,75 % 

Andre eiere: Hedmark fylkeskommune (24,44 %), Ringsaker kommune (21,36 %), 

Stange kommune (19,25 %), Løten kommune (14,20 %) 

Stiftelsesdato:   14.10.2010 

Aksjekapital:    Ubegrenset ansvar for eierne 

Daglig leder:    Karianne A. Aam 

Styrets leder:    Tore Edvardsen  

 

 Selskapets formålsparagraf 

Legge til rette for deltakernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av 

arkivlovens intensjoner og bestemmelser i forhold til arkivdeponering. Selskapet skal i tillegg drive 

veiledning overfor deltakerne innenfor arkivlovens område. Det inngås avtale mellom den enkelte 

deltaker og selskapet om levering av arkivtjenester. Selskapet skal levere sine tjenester til 

selvkost og har ikke erverv til formål. Selskapet kan også tilby sine tjenester til andre 

virksomheter. Eventuelt salg av tjenester til andre skal skje på forretningsmessige vilkår. 

 

 Organisasjon 

IKA Øst IKS (interkommunal arkivordning) har én ansatt. Eierandelen er basert på folketallet og 

skal justeres etter folketallet hvert 5. år.  

 Virksomhet 

Selskapet er opprettet for å legge til rette og drifte arkivløsninger for kommunene Hamar, 

Ringsaker, Stange og Løten, samt Hedmark fylkeskommune. Selskapet har særlig hatt fokus på å 

ivareta kommunenes elektroniske arkiv og kommunene i samarbeidet er nå ajour på dette 

området. Selskapet har parallelt jobbet med å få etablert et depot for papirarkiv, hvor det blant 

annet har vært jobbet med en samlokalisering med Statsarkivet. Av ulike grunner har dette ikke 

blitt realisert.    

 

 



34 

Eiermelding del II 

 Økonomi 

 

 Vurdering av kommunens eierskap 

Selskapet er opprettet for å ivareta eiernes forpliktelser i arkivlovgivningen og skal levere tjenester 

til eierne til selvkost. Det er hensiktsmessig at arkivdepot, herunder digitale arkivtjenester løses i 

form av interkommunalt samarbeid, for å sikre kompetanse og kvalitet på tjenesten. 

Regionreformen har resultert i at arkivdepot for det nye Innlandsfylket legges inn under IKA 

Opplandene. Hedmark Fylkeskommune og Ringsaker kommune har informert selskapet om at de 

trer ut av IKA Øst med virkning fra 2020. Hedmark fylkeskommune har informert om at de også vil 

overføre sitt historiske digitale arkiv til IKA Opplandene. Parallelt med dette er Arkivverket i ferd 

med å se på sin fremtidige organisering og plassering. Kommunene Hamar, Stange og Løten, 

Statsarkivet, Anno museum Domkirkeodden, Norsk Jernbanemuseum og Arbeiderbevegelses 

arkiv etablerte 2018 et initiativ for å se på muligheten for etablering av en arkivklynge som i større 

grad vil utnytte synergier og muligheter ved en eventuell samlokalisering og et tettere 

kompetansesamarbeid innen arkivfaget. Saken er under utredning og sees opp mot den enkelte 

aktørers behov og føringene i den nye arkivloven som trer i kraft i 2020.  

Dagens IKA Øst er svært lite og sårbart mht. til å sikre kompetente og robuste fagmiljøer. Denne 

sårbarheten vil ytterligere forsterkes når det nye Innlandet fylke og Ringsaker kommune har 

varslet at de trer ut av samarbeidet fom. 01.01.2020.  

Resultatregnskap

2018 2017

Sum driftsinntekter 1 382 958    1 215 882    

Sum driftsutgifter 1 302 564    1 272 089    

Brutto driftsresultat 80 394         -56 207        

Lønnskostnader, inkl. sos. utg. 1 015 126    986 130       

Lønn, daglig leder 785 067       

Sum finansinntekter 4 650           1 630           

Sum finansutgifter 3                  -               

Netto finans 4 647           1 630           

Motpost avskrivinger -               -               

Netto driftsresultat 85 041         -54 576        

Bruk av avsetninger 26 233         94 168         

Avsetninger 26 233         11 768         

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 82 913         26 233         

Balanseregnskap 2018 2017

Sum anleggsmidler 786 518       577 567       

Sum omløpsmidler *) 1 987 140    1 874 986    

Sum eiendeler 2 773 658    2 452 553    

Sum egenkapital 1 351 873    1 263 121    

Sum langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpl) 942 291       739 179       

Sum kortsiktig gjeld 479 493       450 253       

Sum gjeld 1 421 784    1 189 432    

Sum egenkapital og gjeld 2 773 657    2 452 553    
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Det må som en følge av fylkeskommunens og Ringsaker kommunes uttreden foretas en 

revidering av selskapsavtalen i løpet av 2019. Hamar kommune ønsker samtidig å utrede 

hensiktsmessig organisasjonsmodell for det fremtidige IKA-Øst samarbeidet, og om det på sikt 

kan være aktuelt å utvide samarbeidet med de gjenværende kommunene i IKA Øst til å omfatte 

kommunenes dagarkiv.  

Mulighetsrommet som oppstår når ny arkivlov kommer på plass, endrede kompetansekrav og ikke 

minst behovet for et godkjent depot (Hamar kommune drifter sitt arkiv på dispensasjon) gjør at det 

er ønskelig å se på alternative løsninger for arkivfunksjonen, herunder om det er mulig å få på 

plass en arkivklynge i Hamar, hvor IKA Øst kan inngå sammen med Statsarkivet og andre 

offentlige og private aktører.  

 Konklusjon 

Hamar kommune er opptatt av å sikre en god og bærekraftig forvaltning og drift av 

arkivfunksjonen og ønsker primært å opprettholde og videreutvikle interkommunalt samarbeid om 

depot for historiske papirarkiv og digitalarkiv i IKA Øst. Det må som en følge av fylkeskommunens 

og Ringsaker kommunes uttreden foretas en revidering av selskapsavtalen i løpet av 2019. Hamar 

kommune ønsker å utrede hva som er hensiktsmessig organisasjonsform på samarbeidet 

fremover og om det på sikt er grunnlag for å utvide samarbeidet til å omfatte dagarkiv.  
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12 HIAS IKS 

Organisasjonsform:  Interkommunalt selskap (IKS) 

Organisasjonsnummer:  947 293 265 

Kommunens eierandel:  52 % 

Andre eiere:  Stange kommune 21 %, Løten kommune 7 %, Ringsaker kommune 

20 %  

Stiftelsesdato:   01.11.1974  

Aksjekapital:    Ubegrenset ansvar for deltakerne 

Daglig leder:    Morten Finborud 

Styrets leder:    Kjell-Magne Brobakken 

 

 Selskapets formål 

Selskapet skal anlegge, eie og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann og avløp i de 

deltakende kommuner.  Selskapet kan etter avtale utøveforvaltningsmyndighet og påta seg andre 

oppgaver som faller naturlig innenfor Hias sitt virksomhetsområde. Selskapet kan delta i andre 

selskaper når dette fremmer selskapets kompetanse eller gir beregnede teknisk/ økonomiske 

driftsfordeler i tilknytning til kjernevirksomheten. Næringsvirksomhet utover selvkostområdet skal 

ikke medføre vesentlig risiko.  

 

 Organisasjon 

Hias IKS (Hias) er et interkommunalt vann- og avløpsselskap som er dannet og eid av 

kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Virksomheten har hovedkontor i Stange. 

Selskapet ble i 2016 omstrukturert ved at renovasjonsdelen ble skilt ut i eget selskap (Sirkula 

IKS).   

Selskapet hadde 59 ansatte pr 31.12.2018. Selskapet deltar i trainee-ordninger, og har normalt tre 

lærlinger og praksisplasser for elever. I tillegg bidrar selskapet med praksisplasser og 

arbeidstrening gjennom NAV og attføringsbedrifter.  

Hias var tidligere involvert i en rekke selskaper. Eierskapet i disse er enten avviklet eller overført til 

Sirkula IKS. Hias har nå en liten eierandel i How2O AS.  

 Virksomhet 

Hias IKS leverer vann- og avløpstjenester til eierkommunene og driver anlegg og tekniske 

installasjoner i alle kommunene. Tjenestene skal leveres til selvkost.  

Hias har ansvar for å drive fellesanleggene og levere tilleggsoppgaver/tjenester etter avtale med 

kommunen. Tjenestene skal leveres til selvkost. 

Hva som er fellesanlegg reguleres i felles kommunedelplan for vann og avløp. Eierkommune har i 

noe ulik grad lagt anlegg og tjenester til Hias, men samtlige kommuner eier og drifter selv en 

vesentlig del av anleggene og infrastrukturen innenfor VA, i tillegg de anlegg og oppgaver som er 

lagt til Hias. For Hamar kommune sin del gjelder dette i all hovedsak vann- og avløpsledninger, 
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pumpestasjoner mindre høydebasseng. Kommunene leverer etter avtale også i noen grad drift og 

beredskapstjenester til Hias.    

Forvaltningsmyndigheten etter forurensningsloven ivaretas av kommunen v/kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren har i tillegg bestillerfunksjonen, samt ansvar for å følge opp avtaler som er 

inngått med Hias. Kommunen v/kommunedirektøren er ansvarlig for de tjenestene som blir levert 

til den enkelte abonnent innenfor de rammer som fremgår av kommunestyrets føringer i 

kommuneplaner, økonomiplan og vedtatt budsjett.  

Det er inngått følgende avtaler mellom Hias IKS og Hamar kommune: 

 Avtale om overdragelse av vann- og avløpsanlegg (2016) 

 Avtale om levering av drikkevann fra Hias til kommunen (2013). 

 Avtale om mottak og behandling av avløpsvann og slam fra kommunen til Hias (2013).  

 Avtale om drift og beredskap på hovedvannledningssystemet samt levering av tjenester 

innen vedlikehold på hovedvannledningssystemet og avløpsledningssystemet (2016) 

 Økonomi 

Eierkommunene utgjør det vesentligste av kundegrunnlaget for selskapet og konsernet.  

Alle tall i hele 1 000 2017 2016 2015 2014 2013 

RESULTATREGNSKAP 
     

Sum salgsinntekter 110 857 109 972 224 671 212 001 200 770 

Annen driftsinntekt 405 455 580 391 560 

Sum driftsinntekter 111 262 110 427 225 251 212 392 201 330 

Lønnskostnader 56 421 52 414 84 987 64 423 65 836 

Lønn, daglig leder 1 257 1 222 1 184 1 141 1 099 

Ordinære avskrivninger 29 114 25 531 32 677 27 466 22 204 

Nedskrivning - - - - - 

Andre driftskostnader 22 032 26 934 104 867 108 167 104 195 

Driftsresultat 3 695 5 548 2 720 12 336 9 095 

Sum finansinntekter 636 1 043 8 703 3 157 3 090 

Sum finanskostnader 9 841 7 414 8 965 7 508 5 650 

Resultat før skatt -5 510 -823 2 458 7 985 6 535 

Sum skatt 0 20 -48 160 112 

Årsresultat -5 510 -843 2 506 7 825 6 423 

Utbytte - - - - - 

BALANSEREGNSKAP      

Sum anleggsmidler 757 532 679 810 619 707 551 114 433 361 

Sum omløpsmidler 100 800 87 040 130 546 228 382 168 964 

Sum eiendeler 858 332 766 850 750 253 779 496 602 325 

Sum egenkapital 161 521 167 014 240 438 237 932 230 107 

Sum gjeld 696 812 599 834 509 816 541 564 372 220 
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Sum egenkapital og gjeld 858 333 766 848 750 254 779 496 602 327 

NØKKELTALL      

Totalrentabilitet i % 0,5 0,9 1,5 2,2 2,3 

Resultat av driften i % 3,3 5 1,2 5,8 4,5 

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -3,4 -0,4 1 3,4 2,9 

Likviditetsgrad 2,22 2 2,47 3,32 4,41 

Egenkapitalandel i % 18,8 21,8 32 30,5 38,2 

Gjeldsgrad 4,3 3,6 2,1 2,3 1,6 

 

I forbindelse omstrukturering av selskapet i 2016, hvor avfallsdelen ble skilt ut i eget selskap, ble 

det foretatt en justering av eier- og ansvarsdel i selskapet. Som økonomisk oppgjør for endring av 

eierandeler, og basert på en uavhengig  vurdering foretatt av PWC2, ble det foretatt en utdeling på 

tilsammen 51,4 mill. kr av fri egenkapital fra Hias, hvorav Hamar kommune sin andel utgjorde 30,4 

mill. kr.   

Selskapet har meget god likviditet og egenkapitalsituasjonen vurderes som tilfredsstillende, men 

likevel slik at investeringer fullt ut må lånefinansieres. Selvkostgraden er rentesensitiv, hvilket 

innebærer at svingninger i rentemarkedet får konsekvenser for prisen. Egenkapitalandelen i 

selskapet er pr 31.12.2018 redusert til 16 %, og vil bli ytterligere redusert som følge av igangsatte 

investeringer, blant annet i nytt vannbehandlingsanlegg, ny renseprosess og kapasitetsøkning ved 

Hias avløpsrenseanlegg i Ottestad.  

Selskapet har de siste tre årene hatt et regnskapsmessig underskudd. Selskapet har et 

selvkostfond for vann på 5,5 mill., mens selvkostfondet for avløp er negativt med kr 16 mill.  

Selskapets låneramme er som en følge av investering i nytt vannbehandlings- og renseanlegg i 

Ottestad økt til 1,1 mrd. kroner, hvorav Hamar kommunes garantiansvar utgjør kr 572 mill. når 

lånerammen er trukket opp.   

Siden prisene til eierkommunene er basert på selvkost, vil risikoen knyttet til fremtidige resultater i 

IKS være liten. Selvkostgraden er rentesensitiv, hvilket innebærer at svingninger i rentemarkedet 

får konsekvenser for prisen til husholdninger og næringsliv.  

 Vurdering av kommunens eierskap: 

Hias IKS er et solid og godt drevet vann og avløpsselskap.  

Hias er i ferd med å gjennomføre betydelige investeringer i nytt vannbehandlingsanlegg, ny 

biologisk renseløsning ved avløpsrenseanlegget i Ottestad i tillegg til sanering av ledninger. 

Kostnadene innenfor vann og avløp vil, som en følge av dette og kommunens egne investeringer 

innenfor vann og avløp, øke vesentlig inneværende handlings- og økonomiplanperiode. 

 

2 PWC 19.05.2016 – Hias IKS og Sirkula IKS Vurderinger rundt utbetaling av midler 
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Dette er nødvendige investeringer, og skyldes blant annet nye krav som følge skjerpede lovkrav, 

klimaendringer, men ikke minst etterslep som har vært akkumulert over lengre tid. Dette er 

nasjonale trender, og Norsk vann har beregnet et investeringsbehov i kommunale vann- og 

avløpsanlegg utgjør 280 mrd. kr frem til 2040 og med en årlig økning i vann- og avløpsgebyrene 

på 4 % ut over lønns og prisvekst. Av dette utgjør den vesentligste andelen vann- og 

avløpsnettet3. Norsk vann har anført at ved en bærekraftig utvikling vil dette medføre en årlig 

gebyrøkning på 4 % frem mot 2040. 

Igangsatte investeringer medfører en økning i vann- og avgiftsgebyrene inneværende planperiode 

som overstiger den skisserte økning fra Norsk Vann. Selskapet har signalisert, og kommunen 

forventer derfor, at prisen til husholdninger og næringsliv flater ut og holdes på et stabilt nivå når 

igangsatte investeringer er gjennomført, anslagsvis fra 2025. Dagens låneramme på 1,1 mrd. kr 

bør derfor på sikt reduseres og tilpasses et mer moderat investeringsbehov.  

Kommunen er opptatt av at eierne involveres aktivt før det fattes beslutninger som påvirker 

selskapet og eierne i vesentlige grad, herunder beslutninger som påvirker kommunenes utgifter og 

gebyrer til innbyggerne. Kommunen har derfor i samarbeid med selskapet utarbeidet en 

eierstrategi for Hias, som skal sikre god samhandling mellom eierkommunene og selskapet for å 

sikre fornuftig investeringstakt og gode og helhetlige prioriteringer for hele verdikjeden innenfor 

vann og avløp, enten tjenestene er lagt til kommunen eller selskapet.  

Det bør sammen med øvrige eierkommuner vurderes om det bør utarbeides økonomiske 

handlingsregler for selskapet. Det bør også foretas en vurdering av om det regionale samarbeidet 

innenfor vann og avløp er organisert slik at det sikrer effektiv ressursutnyttelse i et helhetlig og 

langsiktig perspektiv når det gjelder ansvars- og oppgavefordeling mellom Hias og kommunene, 

og samarbeid om kompetanse.  

Selskapet har som en følge av igangsatte investeringer og prosjekter styrket organisasjonen, 

herunder bygget opp en betydelig prosjektorganisasjon. Kommunen forventer at selskapet 

tilpasser organisasjonen i samsvar med oppdragsmengden. Dette dreier seg til dels om 

kompetanse som er svært etterspurt også av eierkommunene, blant annet innenfor prosjektering 

og prosjektledelse. For å opprettholde kompetansemiljøer er Hamar kommune åpen for at Hias 

etter avtale med den enkelte eierkommune selger denne type kompetanse kommunene, innenfor 

bestemmelsene om utvidet egenregi.     

Når det gjelder nærmere ambisjoner og føringer for selskapet vises det til felles kommunedelplan 

for vann og avløp (vedtatt av Hamar kommunestyre 19.06.2012 sak 53/19) og felles eiermelding 

for Hias (vedtatt av Hamar kommunestyre 26.09.2018 sak 85/18).   

Ved revisjon av selskapsavtalen i 2011 ble det stilt som krav at næringsaktivitet i regi av Hias IKS 

skal ha tilknytning til kjernevirksomheten. Dette kravet er nå tilfredsstilt og selskapet har på det 

nærmeste trukket seg ut av all næringsvirksomhet som har vært etablert i datterselskaper og 

tilknyttede selskap. Eierandelen i How2O forventes avviklet i løpt av 2019/2020.   

 

3 Norsk vann – Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester 2017 
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 Klima og miljø 

Hamar kommune har i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan for miljø og klima 

blant annet fastsatt et mål om 40 % kutt i klimautslipp innen 2030, og en målsetting om at alle 

samfunnsaktører tar samfunnsansvar og bidrar til det grønne skiftet. Hias er en vesentlig 

bidragsyter for å nå kommunens klimamål. Hias skal fra 2019 inkluderes i kommunens 

klimaregnskap.  

Hias har utviklet en biofilmbasert renseprosessen (Hias-prosessen), Prosessen er beregnet å ha 

30 % lavere livssykluskostander og vesentlig lavere CO2-avtrykk enn alternative løsninger på 

markedet. Prosessen vil brukt i Hias sitt nye renseanlegg i Ottestad og vurderes å være et viktig 

bidrag for å nå kommunens klimamål. Eierskapet til patentet er overført til Selskapet How2O. 

Dette selskapet er nærmere omtalt i pkt. 13 i eiermeldingen. Gjennom representantskapet har 

eierne bedt Hias om å utarbeide en vurdering av potensialet for bruk av solenergi ved sine anlegg.   

 Konklusjon 

Selskapets oppgaver ligger innenfor kommunens lovpålagte kjerneområder; vann og avløp. 

Nærmere ambisjon og føringer for selskapet reguleres i felles kommunedelplan for vann og avløp 

og rammer som legges i eierkommunenes og selskapets handlings- og økonomiplaner, og 

utviklingsmål for selskapet vedtatt i representantskapet.  

Hias gjennomfører frem til 2021 store investeringer som medfører betydelig pris- og gebyrøkning. 

Kommunen forventer at prisen på tjenestene flater ut og holdes på et stabilt nivå når igangsatte 

investeringer er gjennomført. Dagens låneramme på 1,1 mrd. kr bør på sikt reduseres og tilpasses 

et mer moderat investeringsbehov. 

Kommunen er opptatt av at eierne involveres aktivt før det fattes beslutninger som påvirker 

selskapet og eierne i vesentlige grad, herunder beslutninger som påvirker kommunenes utgifter og 

gebyrer til innbyggerne.  

Kommunen vil sammen med øvrige eierkommuner vurdere om det bør utarbeides økonomiske 

handlingsregler for selskapet. Det bør også foretas en vurdering av om det regionale samarbeidet 

innenfor vann og avløp er organisert slik at det sikrer effektiv ressursutnyttelse i et helhetlig og 

langsiktig perspektiv når det gjelder ansvars- og oppgavefordeling mellom Hias og kommunene, 

og samarbeid om kompetanse.  

Kommunen forventer at selskapet til enhver tid tilpasser sin organisasjon til de oppgaver som skal 

gjennomføres for egen organisasjon, eller i samarbeid med/på oppdrag for eierkommunene. For å 

opprettholde kompetansemiljøer er Hamar kommune åpen for at Hias selger kompetanse innenfor 

blant annet prosjektering, byggeledelse og prosjektledelse til eierkommunene.     

Hias er en vesentlig bidragsyter for å nå kommunens klimamål, fastsatt i kommuneplanens 

samfunnsdel og kommunens miljø- og klimaplan. Hias skal fra 2019 inkluderes i kommunens 

klimaregnskap.  
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13 SIRKULA IKS 

Organisasjonsform:  Interkommunal selskap (IKS) 

Organisasjonsnummer:  916 923 082 

Kommunens eierandel:  30 % 

Andre eiere:  Stange kommune 21 %, Løten kommune 8 %, Ringsaker kommune 

41%  

Stiftelsesdato:   17.03.2016  

Aksjekapital:    ubegrenset ansvar for deltakerne 

Daglig leder:    Grethe Olsbye 

Styrets leder:    Nina Myren Sortehaug 

 

 Selskapets formål 

Selskapet skal anlegge, eie og drive kommunaltekniske fellesanlegg for renovasjon i de 

deltakende kommuner og forvalte og drive innsamlingsordningen for ordinært husholdningsavfall i 

de deltakende kommuner. For denne tjenesten er selskapet gitt enerett, og kan meddele deler av 

denne eneretten videre til andre selskap når disse er etablert for mottak eller behandling av 

husholdningsavfall. Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltakerkommune utøve 

forvaltningsmyndighet og påta seg andre oppgaver som faller naturlig innenfor sitt 

virksomhetsområde. Selskapet kan delta i andre selskaper når dette fremmer selskapets 

kompetanse eller gir beregnede teknisk/ økonomiske driftsfordeler i tilknytning til 

kjernevirksomheten. Næringsvirksomhet utover selvkostområdet skal ikke medføre vesentlig 

risiko. 

 

 Organisasjon 

Sirkula IKS (Sirkula) er et interkommunalt renovasjonsselskap som er dannet og eid av 

kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Virksomheten har hovedkontor i Hamar.  

Virksomheten hadde 51 ansatte pr 31.12.2018. Virksomheten deltar i trainee-ordning, har lærling i 

gjenvinningsfaget, og hadde i løpet av 2018 ti ansatte på ulike tiltak. 

Sirkula har eierskap i følgende virksomheter; 
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 Sirkula Næring AS eier og utvikler næringsareal på Gålåsholmen. På Gålåsholmen er det 

et hageavfallsmottak og et mellomlager for returtre. Det produseres og selges torvfri jord. 

Videre leier selskapet ut tomt til en åpent tilgjengelig fyllestasjon for biogass. Sirkulas 

renovatører har kontor på tomten, og det er under etablering en kretsløpspark og 

hovedkontor for Sirkula der. Virksomheten hadde et resultat etter skatt på minus 0,1 mill. 

kr. i 2018.  

 Heggvin Alun AS eier og driver alunskiferdeponi på Heggvin. Virksomheten drives i 

samarbeid med Norsk gjenvinning m3 AS og Sirkula IKS. Selskapet hadde et resultat etter 

skatt på 14,4 mill. kr. og utbetalte utbytte på kr 10 mill i 2018. 

 Mjøsanlegget AS ligger på Lillehammer og er et behandlingsanlegg for matavfall. Det 

produseres biogass, våtgjødsel og jordbruksprodukter av matavfallet. Selskapet eies av 

avfallsselskaper i regionen. Mjøsanlegget hadde et negativt resultat på 3,6 mill. i 2018. 

Selvkostfondet er på minus 7,2 mill. kr pr 31.12.2018. 

 Østlandet Gjenvinning AS tilbyr tjenester innen avfall, gjenvinning, transport og rådgivning 

til næringslivet i Hedmark og Oppland, basert på kildesortering. Selskapet er også 

Franchisetaker for Retura, og opererer nasjonale avtaler for Norsk Gjenvinning i Hedmark 

og Oppland. Selskapet hadde et resultat etter skatt på 5,1 mill. kr og utbetalte utbytte på 4 

mill. kr. i 2018. 

 

Sirkula har siden forrige eiermelding avviklet eierskap i Rekom AS og Fredvang Eiendom AS.  

 Virksomhet 

Sirkula IKS driver renovasjonstjenester på vegne av eierkommunene, og driver anlegg i alle 

kommunene. Renovasjonsvirksomheten var tidligere en del av Hias, før den ble skilt ut i eget 

selskap med virkning fra 17.03.2016.  

Selskapet er i ferd med å etablere ny kretsløppark på Gålåsholmen, som skal romme 

gjenvinningsstasjon, ombruksbygg med verksted, butikker og administrasjonsbygg for Hias. 

Gjenvinningsstasjonen på Stavsberg vil bli nedlagt når kretsløpsparken er etablert. 

Kretsløpsparken skal være et kompetansesenter for ombruk og gjenvinning.  

Sirkula har ansvar for å eie og drive fellesanleggene, drive innsamling av husholdningsavfall og 

levere tilleggsoppgaver/tjenester etter avtale med kommunen. Sirkula besluttet i 2018 å foreta 

innsamling av husholdningsavfall i egenregi, etter at tidligere leverandør for tjenesten gikk konkurs 

i 2017. Tjenestene skal leveres til selvkost.  

Selskapets inntekter kommer i hovedsak fra innsamling av husholdningsavfall og drift av 

gjenvinningsstasjoner og avfallsanlegg.  

Forvaltningsmyndigheten etter forurensningsloven ivaretas av kommunen v/kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren har i tillegg bestillerfunksjonen, samt ansvar for å følge opp avtaler som er 

inngått med Sirkula. Kommunen v/kommunedirektøren er ansvarlig for tjenestene som blir levert til 

den enkelte abonnent, innenfor de rammer som fremgår av kommunestyrets føringer i 

kommuneplaner, økonomiplan og vedtatt budsjett.  

Det er inngått følgende avtaler mellom Sirkulas IKS og Hamar kommune: 
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 Avtale for fjell- og fritidsrenovasjon for en begrenset del av Vang allmenning. 

 Avtale om leie av grunn til gjenvinningsstasjonen på Stavsberg.   

 

Eierkommunene og Sirkula har gjennom tildeling av enerett inngått avtale om Mjøsanlegget AS 

om levering og behandling av matavfall.  

Eierkommunene utgjør det vesentligste av kundegrunnlaget for selskapet og konsernet. I 2018 

utgjorde eierkommunens andel av omsetning og kundefordringer. henholdsvis 72 og 56 %.  

 Økonomi 

Alle tall i hele 1 000 2017 2016 

RESULTATREGNSKAP 
  

Sum salgsinntekter 149 118 138 118 

Annen driftsinntekt 2 027 470 

Sum driftsinntekter 151 145 138 588 

Lønnskostnader 38 420 37 742 

Lønn, daglig leder - 989 

Ordinære avskrivninger 14 539 11 599 

Nedskrivning - - 

Andre driftskostnader 90 215 95 973 

Driftsresultat 7 971 -6 726 

Sum finansinntekter 1 145 14 015 

Sum finanskostnader 4 015 2 827 

Resultat før skatt 5 101 4 462 

Sum skatt 916 865 

Årsresultat 4 185 3 597 

Utbytte - - 

BALANSEREGNSKAP   

Sum anleggsmidler 180 984 159 734 

Sum omløpsmidler 137 870 99 360 

Sum eiendeler 318 854 259 094 

Sum egenkapital 28 945 24 761 

Sum gjeld 289 911 234 333 

Sum egenkapital og gjeld 318 856 259 094 

NØKKELTALL   

Totalrentabilitet i % 3,2 2,8 

Resultat av driften i % 5,3 -4,9 

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 19 18 

Likviditetsgrad 3,54 2,86 

Egenkapitalandel i % 9,1 9,6 

Gjeldsgrad 10 9,5 
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Likviditeten i selskapet er god. 30 millioner kr av likviditeten er imidlertid bundet i fond til etterdrift 

av deponiet. Egenkapitalsituasjonen i selskapet er tilfredsstillende, men likevel slik at investeringer 

fullt ut må lånefinansieres. Selvkostfondet er negativt. Det bør sammen med øvrige eierkommuner 

vurderes om det bør utarbeides økonomiske handlingsregler for selskapet, blant annet krav til 

egenkapital andel ved investeringer.  

I forbindelse med etablering av Sirkula i 2016 ble det foretatt en justering av eier- og ansvarsdel i 

selskapet, som følge av Ringsaker kommunes inntreden i renovasjonsordningen for 

husholdningsavfall. Som økonomisk oppgjør for endring av eierandeler, og basert på en 

uavhengig  vurdering foretatt av PWC4, ble eierkommunene enige om å utdele tilsammen 18,8 

mill. kr av fri egenkapital i Sirkula IKS. Hamar kommunes sin andel av dette utgjør kr 11,1 mill. kr. 

PWC konkluderte med at selskapet på dette tidspunkt ikke hadde likviditet til å foreta slik utdeling 

slik at dette måtte gjennomføres som en avtale om fremtidig utdeling.  

Selskapets låneramme er som en følge av investering i ny kretsløppark på Gålaasholmen. økt til 

400 mill. kr, hvorav Hamar kommunes garantiansvar utgjør kr 120 mill. når lånerammen er trukket 

opp.   

Siden prisene til eierkommunene er basert på selvkost, vil risikoen knyttet til fremtidige resultater i 

Sirkula IKS være liten. Selvkostgraden er rentesensitiv, hvilket innebærer at svingninger i 

rentemarkedet får konsekvenser for prisen til husholdninger og næringsliv.  

 Vurdering av kommunens eierskap 

Sirkula IKS er et solid og godt drevet renovasjonsselskap.  

Sirkula skal drive innenfor de rammer som følger av felles avfallsplan, og i samsvar med føringer 

langt i selskapet og eierkommunenes handlings- og økonomiplaner. Avfallsplanen er under 

revidering og skal etter planen legges frem for politisk behandling i løpet av våren 2020.  

Hamar kommune er opptatt av at eierne involveres tidlig i saker som er av vesentlig betydning for 

eierkommunene eller selskapets virksomhet, herunder beslutninger som påvirker kommunenes 

utgifter og gebyrer til innbyggerne. Kommunen vil i samarbeid med de øvrige kommunene ta 

initiativ til at det blir etablert føringer som sikrer gode prosesser og samhandling mellom selskapet 

og eierkommunene i denne type saker.  

Selskapets egenkapitalsituasjon likviditet er vesentlig styrket i løpet av de siste årene, blant annet 

som en følge av gode resultater fra Heggvin Alun AS. Hamar kommune forventer som en følge av 

dette at tidligere vedtatt utdeling av kapital (i form av en skjevdeling av utbytte), gjennomføres så 

snart det er forsvarlig ut i fra en vurdering av selskapets likvide situasjon.    

Ved revisjon av Selskapsavtalen i 2011 ble det stilt som krav at næringsaktivitet i regi av Sirkula 

IKS skal ha tilknytning til kjernevirksomheten. Dette kravet er nå tilfredsstilt for alle de hel- og 

deleide selskapene.  

 

4 PWC 19.05.2016 – Hias IKS og Sirkula IKS Vurderinger rundt utbetaling av midler 
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 Klima og miljø 

Hamar kommune har i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan for miljø og klima 

blant annet fastsatt et mål om 40 % kutt i klimautslipp innen 2030, og en målsetting om at alle 

samfunnsaktører tar samfunnsansvar og bidrar til det grønne skiftet. Sirkula er en vesentlig 

bidragsyter for å nå kommunens klimamål, og med en særlig satsing innenfor sirkulærøkonomi. 

Sirkula skal fra 2019 inkluderes i kommunens klimaregnskap.  

 Konklusjon 

Kommunens eierskap i Sirkula er politisk begrunnet. Selskapets oppgaver ligger innenfor 

kommunens lovpålagte kjerneområder.   

Nærmere ambisjon og føringer for selskapet reguleres i felles kommunedelplan for avfall og de 

rammer som legges i eierkommunenes og selskapets handlings- og økonomiplaner. Kommunen 

vil i samarbeid med de øvrige eierkommunene ta initiativ til at det blir etablert føringer som sikrer 

gode prosesser og samhandling mellom selskapet og eierkommunene i disse sakene. Kommunen 

vil sammen med øvrige eiere vurdere om det er grunnlag for å fastsette økonomiske 

handlingsregler for virksomheten.   

Sirkula er en vesentlig bidragsyter for å nå kommunens klimamål, fastsatt i kommuneplanens 

samfunnsdel og kommunens miljø- og klimaplan. Sirkula skal fra 2019 inkluderes i kommunens 

klimaregnskap.  

Hamar kommune stiller krav om avkastning på forretningsmessige betingelser den del av 

virksomheten som driver næring utenfor selvkostområdet.    

Hamar kommune forventer at tidligere vedtatt utdeling av fra kapital, i form av en skjevdeling av 

utbytte, gjennomføres så snart det er forsvarlig ut i fra en vurdering av selskapets likvide situasjon.    
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14 HIAS HOW2O AS 

Organisasjonsform: Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer:  984 965 982 

Kommunens eierandel: 49,75 % 

Andre eiere:  Stange kommune 21,3 %, Ringsaker kommune 20,3 %, Løten 

kommune 7,1 % og Hias IKS 1,5 %   

Stiftelsesdato:  2002 

Aksjekapital:   9 850 000 

Daglig leder:    Anders Øfsti 

Styrets leder:    Sverre Bjørnstad 

 

 Selskapets formål 

Å tilby VA (vann og avløp) relaterte tjenester, produkter, prosesser og teknologi. Herunder 

utvikling av metoder, teknologier og produkter som er relevante for VA-sektoren, alene eller 

sammen med andre. Selskapet skal gjennom sitt arbeide fremme løsninger som tar vare på klima 

og miljø. Selskapet kan ved aksjetegning eller annen deltagerinteresse etablere eierforhold i 

annen virksomhet. 

 

 Organisasjon 

Hias How2O AS (How2O) er et kommersielt selskap eid av kommunene Hamar, Stange, Løten, 

Ringsaker og Hias. Virksomheten har hovedkontor i Stange.  

Virksomheten hadde en ansatt pr 31.12.2018, men er i ferd med å styrke bemanningen.  

 Virksomhet 

Hias IKS startet i 2009 utredning av modernisering, ombygging og utvidelse av Hias sitt 

renseanlegg. Ingen av de foreslåtte løsningene kunne møte ambisjonene om resirkulering av 

fosfor og reduksjon i bruk av kjemikalier. Med bakgrunn i dette ble det igangsatt et internt 

utviklingsprosjekt, som skulle identifisere og utvikle framtidens prosessløsning for renseanlegget. 

Prosjektet resulterte en biofilmbasert renseprosess som i dag blir omtalt som Hias-prosessen.  

Hias-prosessen representerer en nyvinning i vannbransjen, og prosessen er patentert i Norge og 

USA. Det er pågående patentprosesser i EU, Canada, Kina og India.  

Mulighetsstudie av Hias-prosessen ved MOVAR IKS viser at Hias-prosessen er beregnet til å ha 

ca. 30 % lavere livssykluskostnader sammenlignet med det nest beste alternativet MBBR, og et 

vesentlig lavere CO2-avtrykk enn alternative prosesser.  

I 2017 startet Hias IKS for alvor arbeidet med å kommersialisere Hias-prosessen. For å ivareta og 

videreutvikle de kommersielle mulighetene ble rettighetene til patentet på Hias-prosessen 

overdratt til Hias How2O AS i 2015. I 2019 ble eierskapet til selskapet overført til eierkommunene 

og oppkapitalisert. Selskapet har parallelt jobbet med å få på plass en strategisk 

samarbeidspartner med kapasitet innen marked, engineering og totalentrepriser og inngikk våren 
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2019 en intensjonsavtale med det Sandefjordbaserte selskapet Enwa AS, i arbeidet med å 

kommersialisere selskapet.  

Det er skissert at How2O/leverandørselskapet skal være i posisjon til å konkurrere i 

anbudsprosesser i Norge i 2019 og med en samtidig satsing i det internasjonale markedet.  

 Økonomi  

I forbindelse med omstruktureringen i 2019 ble egenkapitalen ved en rettet emisjon mot 

eierkommunene styrket med 4,85 mill. kr til kr 9,85 mill. kr. Dette medfører at selskapet har god 

likviditet, selv om lønnsomheten er lav i den fase selskapet nå er inne i. Selskapet har opplyst at 

typisk ledetid fra beslutning om teknologivalg til ferdigstillelse av anlegg er på ca. 5 år og at positiv 

inntjening først kan forventes i løpet av 2022. Selskapet vurderer det slik at de vil ha behov for å 

bli tilført ytterligere 10-15 millioner kroner i løpet av en et par år, hvorav. 5 mill. finansieres av 

dagens eierkommuner, mens det resterende finansieres via risikolån fra Innovasjon Norge. Det 

jobbes samtidig med å få på plass langsiktige industrielle og/eller finansielle strategiske 

samarbeidspartnere.    
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 Vurdering av kommunens eierskap 

Hias og Hias How2O har utviklet en miljøvennlig renseteknologi med stort markedspotensial 

nasjonalt og internasjonalt.  

Virksomheten støtter opp under målsettinger i kommunens kommuneplan og næringsplan, om å 

være en ledende bioregion og med en satsing på grønne næringer som bygger opp under en 

sirkulærøkonomi. Virksomheten bidrar i tillegg til etablering av attraktive 

kompetansearbeiderplasser regionen.  

Risikoen i prosjektet vurderes å være betydelig. For kommunen er risikoen begrenset til innskutt 

egenkapital, samtidig som potensialet vurderes å være stort. Kommunen legger til grunn en 

markedsmessig avkastning på investeringen.  

 

Alle tall i hele 1 000 2018 2017 2016 2015

RESULTATREGNSKAP

Sum salgsinntekter          1 259               1 188               4 472               5 053 

Annen driftsinntekt  - 

Sum driftsinntekter          1 259               1 188               4 472               5 053 

Lønnskostnader          1 379                  445                    63                     -   

Lønn, daglig leder             891 

Ordinære avskrivninger               95                     -                       -                       -   

Andre driftskostnader          1 974               2 305               4 439               4 768 

Driftsresultat         -2 205              -1 562                   -30                  286 

Sum finansinntekter               20                    36                    29                    23 

Sum finanskostnader                -                       -                       -                       -   

Resultat før skatt         -2 185              -1 526                     -1                  308 

Sum skatt                -                       -                       -                      83 

Ordinært resultat         -2 185              -1 526                     -1                  225 

Årsresultat         -2 185              -1 526                     -1                  225 

Utbytte                -   

BALANSEREGNSKAP

Sum anleggsmidler             848                     -                       -                       -   

Sum omløpsmidler          1 244               3 868               5 827               2 636 

Sum eiendeler          2 093               3 868               5 827               2 636 

Sum egenkapital          1 321               3 507               5 032                  133 

Sum gjeld             771                  362                  795               2 503 

Sum egenkapital og gjeld          2 093               3 868               5 827               2 636 

NØKKELTALL

Totalrentabilitet i % -73,3 -31,5 0 14,5

Resultat av driften i % -175,1 -131,5 -0,7 5,7

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -90,5 -35,7 0 231,6

Likviditetsgrad 1,72 10,69 7,33 1,05

Egenkapitalandel i % 63,1 90,7 86,4 5

Gjeldsgrad 0,6 0,1 0,2 18,8
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Selskapet har signalisert at det vil bli behov for å få tilført ytterligere 5 millioner kroner fra 

eierkommunene i løpet av i løpet av en to-årsperiode. Hamar kommune stiller seg positiv til å delta 

med ytterligere kapital, så fremt selskapet lykkes i første del av satsingen.   

Hamar kommune vurderer det slik at videre deltakelse gir en spennende mulighet til å 

videreutvikle en fremtidsrettet grønn næring basert på lokalt utviklet teknologi, og med et stort 

markedspotensial nasjonalt og internasjonalt.  

Det fremgår av eiermeldingen (del I pkt. 1.3) at kommunen som hovedregel ikke bør delta i 

selskaper som har næringsmessige formål. Unntak gjelder der offentlig eierskap anses nødvendig 

for å ivareta viktige fellesskapsinteresser og samfunnsinteresser. Det fremgår også at kommunen i 

en oppstartsfase kan delta i selskaper når det anses nødvendig for å støtte opp under realisering 

av kommunens næringsplan. I slike selskaper skal kommunen på sikt selge seg ut, med mindre 

eierskap anses nødvendig for å opprettholde hovedkontor og eller virksomhet i Hamarregionen. I 

så fall kan det være aktuelt å beholde negativ kontroll i selskapet.     

Offentlig eierskap synes i en oppstartsperiode nødvendig for å sikre lokal forankring og sikre at 

virksomheten ikke flyttes ut av regionen. Det er likevel avgjørende at selskapet i løpet av 

2019/2020, får på plass en industriell og finansiell samarbeidspartner som kan bidra i den videre 

kommersialiseringen av selskapet. Verdien på teknologien og selskapets verdi forventes å øke 

betraktelig i løpet av de neste 2-3 årene dersom selskapet lykkes i sin satsing.    

Hamar kommune har i utgangspunktet en 5 - 7 års horisont på eierskapet og legger til grunn at 

kommunen selger seg ut av selskapet på sikt. Det kan likevel være ønskelig å opprettholde en 

eierandel som gir dagens eierkommuner negativ kontroll i selskapet, dersom det er nødvendig for 

å sikre at selskapet forblir i regionen.  

Hias-prosessen har unike egenskaper når det gjelder gjenvinning av ressurser fra avløp i en 

sirkulær økonomi. Hias-prosessen med tilhørende kompetanse er blant de mest avanserte i 

verden. I følge selskapet viser beregninger at Hias-prosessen har ca. 30 % lavere 

livssykluskostnader sammenlignet med det nest beste alternativet MBBR, og et vesentlig lavere 

CO2-avtrykk enn alternative 

 Konklusjon 

Fortsatt eierskap i Hias How2O støtter opp under målsettinger i Hamar kommunes kommuneplan 

og næringsplan, om å være en ledende bioregion og med en satsing på grønne næringer.   

Offentlig eierskap synes i en oppstartsperiode nødvendig for å sikre lokal forankring og sikre at 

virksomheten ikke flyttes ut av regionen. Hamar kommune har i utgangspunktet en 5 - 7 års 

horisont på eierskapet og legger til grunn at kommunen selger seg ut av selskapet på sikt.  

Selskapet må i løpet av 2019/2020, får på plass en industriell og finansiell samarbeidspartner som 

kan bidra i den videre kommersialiseringen av selskapet. 

Kommunen legger til grunn en markedsmessig avkastning på investeringen.  
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15 MJØSANKER AS   

Organisasjonsform:  Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer:  979 637 500 

Kommunens eierandel:  33,2 % 

Andre eiere: Ringsaker kommune 29,6 %, Stange kommune 17,0 %, Hedmark 

fylkeskommune 13,6 %, Løten kommune 6,4 %   

Stiftelsesdato:   19.11.1997 

Aksjekapital:    NOK 1.708.900 

Daglig leder:    Erik Tangen 

Styrets leder:    Erik Ringnes 

 

 Selskapets formål 

Selskapet har som formål å gi tilbud til og tilrettelegge for yrkeshemmede, herunder investering i 

andre selskaper for å fremme dette formålet.  

 Organisasjon 

Selskapet er et resultat av tidligere fusjoner mellom Mjøssamvirket AS og Hamar ASVO AS i 2007 

og med Ankerløkken AS i 2010. Virksomheten skiftet ved den siste fusjonen navn fra 

Mjøssamvirket AS til Mjøsanker AS. Selskapet ble i 2018 organisert i en konsernstruktur, med 

Mjøsanker AS som holdingselskap, og med Mjøsanker jobb og utvikling AS, og Mjøsanker karriere 

AS som datterselskaper. 

Mjøsanker jobb og utvikling AS har som formål «Tilbud til og tilrettelegge for yrkeshemmede, 

herunder investering i andre selskaper for å fremme dette formål.» Selskapet har ansvar for den 

skjermede delen av konsernets virksomhet. Selskapet er en del av virkemiddelapparatet for Nav 

og kommunen for øvrig. Virksomheten er godkjent lærebedrift i en rekke fag.  

Mjøsanker Karriere AS har som formål «Salg av kurs og konsulenttjenester innen 

arbeidsinkludering, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.»  

Konsernet har 160 ansatte. Av disse er 90 ordinært ansatte og 70 ansatte i varig tilrettelagt arbeid 

(VTA).  

Det er etablert gjennomgående styrer i selskapene. Selskapene har sitt hovedkontor i Hamar.  

 Virksomhet 

MjøsAnker er en attføringsbedrift hvor formålet er å bistå mennesker med å komme i arbeid. 

Virksomheten skal primært hjelpe folk tilbake i ordinære jobber ut fra egen arbeidsevne og helse, 

og hjelpe de som skal inn på arbeidsmarkedet for første gang. MjøsAnker AS skal også tilby 

arbeid i skjermede og tilrettelagte tiltak. Målet med virksomheten er å gjøre den enkelte deltaker 

bedre rustet til fremtidig arbeid, utdanning eller overgang til annet tiltak.  

Virksomheten leverer et bredt spekter av attføringstjenester og driver blant annet Kringla Bakeri, 

som er et rent Hamartiltak, Triangel café og Mathallen i Brumunddal.  
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MjøsAnker AS selger attføringstjenester til Nav og er godkjent av Nav som tiltaksarrangør for 

tiltakene «Avklaring» (kartlegging og utprøving av arbeidsevne), Oppfølgning (Støtte til å skaffe 

eller beholde jobb), Arbeidsforberedende trening (AFT), Varig tilrettelagt arbeid (VTA), og 

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR), som er et tiltak for å få sykmeldte tilbake i jobb. Hamar 

kommune har pr 1. januar 2019, 29 ordinære VTA-plasser. I tillegg kommer 15 VTA-plasser på 

Kringla som er øremerket brukere fra Hamar og fullt ut finansiert av Hamar kommune.   

Virksomheten har ca. 250 brukere og avsluttet i 2017 tilbud til ca. 40 brukere.  

 Økonomi  

Alle tall i hele 1 000 2017 2016 2015 2014 2013 

RESULTATREGNSKAP 
     

Sum salgsinntekter 77 610 75 334 70 616 60 418 56 232 

Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter 77 610 75 334 70 616 60 418 56 232 

Lønnskostnader 54 436 50 490 48 813 36 875 39 549 

Lønn, daglig leder 1 009 995 1 051 925 895 

Ordinære avskrivninger 1 692 1 461 1 196 1 206 1 568 

Nedskrivning - - - - - 

Andre driftskostnader 10 949 13 636 9 149 8 777 8 649 

Driftsresultat 707 -444 6 983 8 964 2 704 

Sum finansinntekter 393 310 597 803 806 

Sum finanskostnader 0 9 0 0 0 

Resultat før skatt 1 100 -143 7 580 9 767 3 511 

Sum skatt 0 0 0 0 0 

Årsresultat 1 100 -143 7 580 9 767 3 511 

Utbytte - - - - - 

BALANSEREGNSKAP 
     

Sum anleggsmidler 19 800 20 568 19 498 20 619 21 018 

Sum omløpsmidler 66 562 62 579 58 444 44 495 37 215 

Sum eiendeler 86 362 83 147 77 942 65 114 58 233 

Sum egenkapital 64 021 62 921 63 064 55 484 45 717 

Sum gjeld 22 341 20 226 14 878 9 631 12 516 

Sum egenkapital og gjeld 86 362 83 147 77 942 65 114 58 233 

NØKKELTALL 
     

Totalrentabilitet i % 1,3 -0,2 10,6 15,8 6,3 

Resultat av driften i % 0,9 -0,6 9,9 14,8 4,8 

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 1,7 -0,2 12,8 19,3 8 

Likviditetsgrad 5,31 5,03 6,24 5,61 4,9 

Egenkapitalandel i % 74,1 75,7 80,9 85,2 78,5 

Gjeldsgrad 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 
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Formålet med eierskapet er ikke finansielt og driften er avhengig av offentlig tilskudd. Selskapets 

forrentning av kapitalen har de siste årene vært positiv og høyere enn NIBOR.  

Økonomien er god i alle deler av konsernet. Selskapene har en svært god egenkapitalsituasjon. 

Konsernet har etter omdanningen i 2018 følgende fordeling på egenkapital og gjeld:  

Selskap Egenkapital og gjeld Gjeld 

Mjøsanker  50,1 mill. 0 

Mjøsanker Jobb og utvikling AS 37,2 mill. 36,2 

Mjøsanker karriere AS 5 mill. 0 

 

De vesentligste verdiene ligger i holdingselskapet og den konkurranseutsatte 

konsulentvirksomheten i Mjøsanker Karriere AS. Tiltaksforskriften stiller krav om at det ikke tas ut 

utbytte fra den del av konsernet som driver attføring og varig tilrettelagt arbeid, og at overskudd 

skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode. Tilsvarende gjelder 

ikke for Mjøsanker AS og Mjøsanker Karriere AS. Det er imidlertid vedtektsfestet en 

utbyttebegrensning i vedtektene for Mjøsanker AS, for å sikre at selskapet fortsatt skal være å 

anse som et skattefri institusjon. Det kan synes som om deler av virksomheten er overkapitalisert. 

Virksomheten mottar driftstilskudd fra Nav som et vesentlig bidrag for å finansiere virksomheten. 

Eierkommunene bidrar også med driftstilskudd (25% av tilskuddet, som er knyttet opp mot varig 

tilrettelagt arbeid.) Bedriften er avhengig av en viss inntjening og skal omsette varer og tjenester i 

det ordinære markedet. I 2017 utgjorde offentlige tilskudd 56,2 mill., mens inntekter for produksjon 

og handel utgjorde kr. 21,4 mill.   

 Vurdering av kommunens eierskap 

For Hamar kommune er virksomheten et viktig virkemiddel for å få personer som har eller er i ferd 

med å falle utenfor arbeidsmarkedet tilbake i utdanning, jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, eller 

gjennom varig tilrettelagt arbeid. Kommunen ønsker å prioritere og målrette tiltak knyttet til unge 

som står i fare for å falle utenfor yrkeslivet. Dette betyr at kommunen vil søke tettere samhandling 

med MjøsAnker Jobb og utvikling AS for å styrke selskapet som virkemiddelapparat i dette 

arbeidet.   

MjøsAnker Jobb AS har de senere årene, gjennom avtale med blant annet Ikea, styrket 

samarbeidet med privat næringsliv, samtidig som de for en stor del av tjenestetilbudet leverer 

tjenester i egen regi. Hamar kommune er av den oppfatning at man i attføringsarbeidet i så stor 

grad som mulig bør videreutvikle samarbeidet med privat næringsliv og offentlige virksomheter.    

 Konklusjon 

MjøsAnker-konsernet er et viktig virkemiddel for Hamar kommune når det gjelder attføring, og 

bygger således opp under kommunens målsetting om å være en trygg og inkluderende kommune 

med rom for alle. Kommunen ønsker å styrke og målrette ressursbruken mot ungdom som står i 

fare for å falle utenfor arbeidsmarkedet. Hamar kommune vil ta initiativ til at eierkommunene 

sammen med selskapet tar stilling til hvordan konsernet bør være kapitalisert.   
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16 KLOSSER INNOVASJON AS  

Organisasjonsform:  Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer: 982 009 219 

Kommunens eierandel: 9,6 %. 

Andre eiere:  Hedmark fylkeskommune 34,4 %, SIVA 30,4 %, Kongsvinger 

kommune 5,3 %, Eidsiva Vekst AS 4,4 %,  

Stiftelsesdato:   18.02.2000 

Aksjekapital:    8 137 980 

Daglig leder:    Frank Larsen 

Styrets leder:    Nils Arne Nordheim 

 

 Selskapets formålsparagraf 

Bidra til økt verdiskapning i Hedmark gjennom bistand til fasilitering, inkubasjon og 

innovasjonsledelse i nye og eksisterende bedrifter og i nettverk av bedrifter. Bidra til å styrke 

innovasjonsarbeidet og innovasjonskraften i Hedmark ved å være en utviklings- og koblingsagent 

og sørge for en bedre utnyttelse av kunnskapsproduksjonen i undervisnings- og 

forskningsmiljøene, samt koble denne med forretningskompetansen i næringslivet. Gjennom dette 

skal selskapet bidra aktivt til den langsiktige næringsutviklingen i Hedmark. 

 

 Organisasjon 

Selskapet har 28 ansatte. Virksomheten har hovedkontor på Hamar i tillegg til kontorer i 

Kongsvinger, Tynset, Brumunddal og Grue.  

 Virksomhet 

Klosser Innovasjon AS bistår næringslivet med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og 

forskningsprosjekter. Klosser Innovasjon har ambisjoner om å bistå vekstbedrifter i hele Hedmark, 

og skal være en pådriver for utvikling av ny virksomhet basert på innlandets naturressurser. 

Selskapet har spisskompetanse innen bioøkonomi, industri, logistikk, digitalisering og 

forretningsutvikling. Klosser Innovasjon har også et bredt nettverk inn mot FoU-institusjoner 

nasjonalt og internasjonalt. Disse benyttes aktivt i arbeidet inn mot næringslivet i innlandet. 

Klosser Innovasjon har følgende tre strategiske bransjemessige satsningsområder basert på 

identifiserte fortrinn, styrker og muligheter i Hedmark: 

 Bioøkonomi 

 Industri (vareproduserende) 

 Digitale tjenester 

Satsingsområdene sammenfallende med Hedmark fylkeskommunes innsatsområder. 

Klosser Innovasjon jobber med rådgivning inn mot alle typer vekstbedrifter. De viktigste 

virkemidlene er Inkubasjonsprogrammet som er et nasjonalt vekstprogram og innovasjonssenteret 

BioSmia.  
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 Økonomi  

Alle tall i hele 1 000 2017 2016 2015 2014 2013 

RESULTATREGNSKAP 
     

Sum salgsinntekter 31 660 23 390 17 482 14 377 13 615 

Annen driftsinntekt 29 163 400 420 582 

Sum driftsinntekter 31 689 23 553 17 883 14 797 14 197 

Lønnskostnader 18 615 15 315 11 055 9 976 9 554 

Lønn, daglig leder 1 147 1 098 1 066 1 030 990 

Ordinære avskrivninger 107 33 14 0 0 

Nedskrivning - - - - - 

Andre driftskostnader 12 500 7 339 6 109 4 659 5 006 

Driftsresultat 468 866 705 163 -362 

Sum finansinntekter 6 8 31 192 131 

Sum finanskostnader 9 2 0 6 1 

Resultat før skatt 465 872 736 349 -233 

Sum skatt 218 226 1 0 0 

Årsresultat 247 647 735 349 -233 

Utbytte - - - - 0 

BALANSEREGNSKAP      

Sum anleggsmidler 1 473 141 174 1 244 

Sum omløpsmidler 19 048 19 808 14 308 13 314 12 675 

Sum eiendeler 20 521 19 949 14 481 13 315 12 919 

Sum egenkapital 11 928 11 681 11 034 10 299 9 950 

Sum gjeld 8 592 8 268 3 447 3 016 2 969 

Sum egenkapital og gjeld 20 521 19 949 14 481 13 315 12 919 

NØKKELTALL      

Totalrentabilitet i % 2,3 5,1 5,3 2,7 -1,8 

Resultat av driften i % 1,5 3,7 3,9 1,1 -2,5 

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 3,9 7,7 6,9 3,4 -2,3 

Likviditetsgrad 2,22 2,4 4,15 4,41 4,27 

Egenkapitalandel i % 58,1 58,6 76,2 77,3 77 

Gjeldsgrad 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 

 

 Vurdering av kommunens eierskap 

Hamar kommunens begrunnelse for å delta i selskapet var opprinnelig å sikre Klossers rolle som 

ledende aktør på nyskaping og næringsutvikling i Hedmark, strategisk forankring til Hamar 

kommune og Høgskolen i Hedmark, og å bidra til nye etableringer og arbeidsplasser i Hamar.  

Klosser Innovasjon AS har helt siden oppstart i år 2000 hatt et fylkesdekkende mandat og vært et 

sentral utøvende verktøy spesielt for Hedmark fylkeskommunes i deres arbeide for vekst og 
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utvikling. Mens selskapet i oppstartsfasen hadde vanskeligheter med å levere sitt fylkesdekkende 

mandat har selskapet de senere årene utviklet lokale tilpasninger slik at de har ulike roller i fylkets 

ulike regioner. Mens de i Hamarregionen har hatt sterkt fokus å inkubatorvirksomheten samt 

utvikling av bioteknologisatsingen, har de i andre steder, bl.a. i Kongsvinger, i tillegg hatt ansvaret 

for kommunens førstelinjetjeneste. Klosser Innovasjon AS har gjort en god jobb med 

oppbyggingen av Heidner-klyngen som i 2018 fikk status som Norwegian Centres of Expertice 

(NCE). 

Hamar kommune har sammen med Løten og Stange etablert Hamarregionen Utvikling (HRU) som 

felles operative enhet for å gi bistand til næringsaktører.  Klosser har derfor hatt en mindre 

fremtredende rolle i Hamar enn i andre kommuner hvor selskapet har levert en større portefølje. 

Grensesnittet mellom HRU og Klosser har etterhvert blitt tydeligere gjennom en gjensidig 

samarbeidsavtale mellom Klosser og HRU. I og med at Klosser er fylkeskommunens fremste 

virkemiddel på næringsutvikling oppstår det naturligvis en viss konkurranse som kan være uheldig 

mellom HRU og Klosser om tilgangen til fylkeskommunale prosjektmidler til næringsutvikling. Det 

ligger et betydelig potensiale i å få mer lokal vekst ut fra Klosser Innovasjon AS sitt virke overfor 

næringslivet i Hamar, samt i samarbeidet mellom Klosser og HRU. Klosser Innovasjon har selv 

tatt opp behovet for å komme i sterkere dialog med Hamars næringsliv. Det grønne skiftes 

sentrale plass i Hamar kommunes utviklingsplaner og kommunens arbeid med utvikling av 

biorelaterte næringer samt inkubatorvirksomheten, legitimerer kommunens engasjement og støtte 

til Klosser Innovasjon AS.   

 Konklusjon  

Hamar kommune opprettholder sitt eierskap i Klosser Innovasjon AS. Eierskapet er et 

næringspolitisk virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i regionen. 
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17 AVR INSTITUTE NORWAY AS   

Organisasjonsform:  Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer:  917 800 871 

Kommunens eierandel: 68 % 

Andre eiere:    Elverum 32 %   

Stiftelsesdato:   16.09.2016 

Aksjekapital:    NOK 1 000 000 

Daglig leder:     

Styrets leder:    Svein Frydenlund 

 

 Selskapets formål 

Drive klyngeutvikling og utleie av utstyr, timer og fasiliteter innen digital innholdsproduksjon, samt 

hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.  

 

 Organisasjon 

Selskapet har ingen ansatte. Det er inngått en avtale med en av styrerepresentantene som 

ivaretar praktiske gjøremål og daglig drift på timebasis. 

 Virksomhet 

AVR Institute Norway AS ble etablert av Hamar og Elverum kommuner som et verktøy for å bidra 

til etablering av en næringsklynge innen digital innholdsproduksjon, spill, augmentet og virtuell 

virkelighet (AVR). Selskapet har investert i AVR utstyr som leies ut fortrinnsvis til Høgskolen i 

Innlandet og deretter til EON Reality Norway og øvrige næringsaktører. 

 Økonomi 

Alle tall i hele 1 000 2017 2016 

RESULTATREGNSKAP 
  

Sum salgsinntekter 283 0 

Annen driftsinntekt 0 0 

Sum driftsinntekter 283 0 

Lønnskostnader 0 0 

Lønn, daglig leder 0 0 

Ordinære avskrivninger 0 0 

Nedskrivning - - 

Andre driftskostnader 465 0 

Driftsresultat -183 0 

Sum finansinntekter 416 415 

Sum finanskostnader 53 452 

Resultat før skatt 180 -37 

Sum skatt 42 -10 
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Årsresultat 138 -27 

Utbytte - - 

BALANSEREGNSKAP 
  

Sum anleggsmidler 42 666 10 

Sum omløpsmidler 8 780 8 644 

Sum eiendeler 51 446 8 655 

Sum egenkapital 16 606 -3 

Sum gjeld 34 840 8 657 

Sum egenkapital og gjeld 51 446 8 655 

NØKKELTALL 
  

Totalrentabilitet i % 0,8 4,8 

Resultat av driften i % -64,7 - 

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 2,2 1 233,3 

Likviditetsgrad 182,92 1 

Egenkapitalandel i % 32,3 0 

Gjeldsgrad 2,1 -2 885,7 

 Vurdering av kommunens eierskap 

Hamar kommune gikk inn i selskapet med ambisjon om å legge til rette for økt næringsutvikling og 

for å bidra til etablering av klyngen for digital løsninger og innholdsproduksjon i Hamar. En annen 

målsetting var å støtte opp under Høgskolen i Innlandets satsing på spillutdanning.  

AVR Institute Norway AS har vært i full drift først fra høsten 2018. Satsingen har gitt resultater, og 

allerede ved årsskifter 2018/2019 kunne næringsaktørene innen dette fagfeltet rapportere om en 

samlet satsing innen AVR på nærmere 50 ny ansatte. Hamar kommune har gjennom 

Hamarregionen Utvikling etablert Nordic VR-forum som etter to år har utviklet seg til å bli Nordens 

største arena for AVR-aktører. 

Det fremgår av eiermeldingen (del I pkt. 1.3) at kommunen som hovedregel ikke bør delta i 

selskaper som har næringsmessige formål. Unntak gjelder der offentlig eierskap anses nødvendig 

for å ivareta viktige fellesskapsinteresser og samfunnsinteresser. Det fremgår også at kommunen i 

en oppstartsfase kan delta i selskaper når det anses nødvendig for å støtte opp under realisering 

av kommunens næringsplan. I slike selskaper skal kommunen på sikt selge seg ut, med mindre 

eierskap anses nødvendig for å opprettholde hovedkontor og eller virksomhet i Hamarregionen. I 

så fall kan det være aktuelt å beholde negativ kontroll i selskapet.     

Offentlig eierskap synes i en oppstartsperiode nødvendig for å støtte opp under realiseringen av 

klyngen. Det er likevel avgjørende at selskapet i løpet av 2019/2020, får på plass en industriell og 

finansiell samarbeidspartner som kan bidra i den videre kommersialiseringen av selskapet.  

Hamar kommune har i utgangspunktet en 2 - 3 års horisont på eierskapet og legger til grunn at 

kommunen selger seg ut av selskapet så snart høgskoletilbudet innen AVR er godt etablert og 

klyngen fungerer.  
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Fra kommunens side er det ikke et mål om å forbli eier av AVR Institute AS og kommunen har 

som målsetting å selge seg helt eller delvis ut til en industriell partner. 

 Konklusjon 

Eierskapet i AVR Institute Norway AS støtter opp under målsettinger i Hamar kommunes 

kommuneplan og næringsplan, om å ha nasjonale kompetansesentre på områdene VR/spill og 

utvikling av klynger og utdanninger innenfor spillutvikling/VR.    

Hamar kommune opprettholder eierskapet i selskapet så lenge dette er nødvendig for utviklingen 

av en robust klynge innen digitale løsninger og innholdsproduksjon i Hamar, og har i 

utgangspunktet en 2-3 års horisont på eierskapet. Selskapet må i løpet av 2019/2020 få på plass 

en strategisk samarbeidspartner som kan bidra i den videre kommersialiseringen av selskapet.   
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18 ANDRE SELSKAPER 

Selskap Eierandel Formål 

Hamar Troll AS 4,4 % Investering i filmrettigheter knyttet til en 3D data-

animert familiefilm for global distribusjon, samt enhver 

filmrelatert virksomhet, herunder filmproduksjon, 

rettighetsutvikling, distribusjon, og investering i 

selskaper knyttet til dette.  

Vurdering  Selskapet er et investeringsselskap med lokale investorer, som 

sammen med utenlandske investorer står bak produksjonen av 

familiefilmen Troll – Kongens hale - som hadde premiere i 2018. 

Filmen har sitt utspring i film- og tv-produksjonsmiljøet på Hamar. 

Kommunen skal som hovedregel ikke delta i selskaper som har 

næring til formål, med mindre dette i en oppstartsfase er nødvendig 

for å støtte opp under realisering av kommunens næringsplan. 

Selskapets videre utvikling er ikke lenger avhengig av kommunens 

deltakelse og Hamar kommune vil selge seg ut av selskapet når 

tidspunktet vurderes å være riktig. Formannskapet delegeres 

myndighet til å gjennomføre salget.  

Selskap Eierandel Formål 

Kinoalliansen AS 4% Å forhandle og inngå avtaler innen salg, 

markedsføring, filmleie, serviceavtaler kinoteknikk, 

kioskdrift, billettsystemer og andre forretningsområder 

knyttet til kinodrift på vegne av kinoledere i selskaper 

og kommuner som driver kinodrift eller lignende 

virksomhet og er medeiere i Kinoalliansen AS, samt 

alt i forbindelse hermed. 

Vurdering Deltakelse i selskapet styrker Hamar Kino sin forhandlingsposisjon 

overfor store aktører i markedet, noe som bidrar til å effektivisere og 

heve kvaliteten på kinodriften. Kommunens eierskap opprettholdes. 

Eierskapet følges opp av Hamar Kino KF 

Selskap Eierandel Formål 

AS Oplandske 

Dampskibsselskap 

< 1 %  Dampskipsfart på Mjøsa, og alt som står i forbindelse 

med det. 

Vurdering Selskapet er ansvarlig for driften av Skibladner. Skibladner er et 

viktig kulturminne og et av de viktigste varemerkene for 

Hamarregionen i turistsammenheng.  
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Kommunens eierskap opprettholdes. Det er ikke forventning om 

utbytte.    

Selskap Eierandel Formål 

Norsk Bane AS 

 

 

 

< 1 % Planlegge, bygge og drive et høyfarts banenett i 

Norge og gjennomføre de tiltak som synes 

nødvendige for å kunne opp nå dette. Høyfartsbanen 

over Haukeli er et nøkkelelement, Selskapet skal 

selge jernbanefaglig kompetanse.  

Vurdering Eierskap i Norsk bane gir tilgang på jernbanefaglige utredninger og 

er en faglig dialogpartner og et faglig supplement til Bane Nor for 

kommunens arealplanleggere.  

Kommunens eierskap opprettholdes. Det er ikke forventning om 

utbytte.   

Selskap Eierandel Formål 

Nordavind DC 

Sites AS  

7,7% Arbeide for etablering av datasentre i Hedmark og 

Oppland. 

Vurdering Selskapet ble etablert av Eidsiva Vekst AS, Nord-Østerdal kraftlag 

SA og utvalgte kommuner i Nord-Østerdal i 2015 og utvidet med 

flere kommuner deriblant Hamar kommune i 2017 og med en 

ytterligere utvidelse deriblant Ringsaker kommunen i 2018. Hamar 

har gått inn i selskapet for å legge til rette for næringsutvikling. 

Hamar har en lokasjon ved Vang trafo på Heggvin som har 

kapasitet til serve et forholdsvis stort datasenter. Området er under 

regulering for å muliggjøre dette. Hamar kommunes fokus på det 

grønne skiftet, økt bevissthet rundt anvendelse av fornybar energi 

og samfunnets stadig økende behov for digitale tjenester både 

underbygger behovet for datasenteretableringer i Norden, samt 

løfter en rekke dilemmaer knytte til bærekraftig utvikling. Hamar 

kommune vi i løpet av 2019 vurdere sitt engasjement i selskapet. 

Det er pt. ikke forventning om utbytte.    

 


