Eydehavn som stamnetthavn i regionen – viktigheten av god veitilknytning - innspill til saksdokument
til styret i Østre Agder
Bakgrunn
Dette innspillet forklarer bakgrunnen for og behovet for at regionens havn (Eydehavn) inkluderes i
det nasjonale havnestamnettet – og at det etableres god veiforbindelse mellom havna – og ny E18.
Prioritering av viktige infrastrukturprosjekter i regionen er krevende -lokalt, regionalt og nasjonalt.
Prosjekter med størst generell verdiskapning for flest mulig må prioriteres foran andre viktige
prosjekter av stor lokal betydning.
Ny veiforbindelse E18 – Eydehavn og E18-Åmli vil i Østre Agder være to særdeles viktige
veiprosjekter for den fremtidige verdiskapningen i hele regionen. Det er behov for statlig og
fylkeskommunal medfinanisering – som best kan oppnås gjennom enighet og konsensus på regionalt
nivå.
Stamnett
Havnestrukturen for gods i Norge består av 32 såkalte Stamnetthavner. Stamnetthavnene ble utpekt
av Kystverket i 2006, vurdert mot daværende godsmengde/type. Strukturen er ikke revidert etter
dette. Arendal Havn Eydehavn var ikke besluttet utbygget i 2006 og kvalifiserte derfor ikke til å inngå
i strukturen da denne ble etablert.
Stamnetthavnene skal ha gode tilknytningsveier til havnene, samt ha sikre og effektive farleder.
Infrastrukturen rundt større terminaler er viktig for å få gods distribuert på en effektiv måte.
Havnene er viktig for næringsutviklingen og verdiskapningen i regionene.
Regjeringens havnestrategi kom i 2015. Strategien underbygger målet om effektive havner for å få
mer gods på kjøl. Strategien peker på følgende satsinger:





Forenkling av havnestrukturen.
Effektive, intermodale knutepunkter gjennom styrking av stamnetthavnregimet
Sterkere og mer robuste havner
Regelverk for havnekapital.

Utvikling av Arendal Havn Eydehavn – behovet for ny, god veitilknyting til ny E18.
Arendal kommune kjøpte i tidlig på 2000- tallet betydelige arealer på Eydehavn.
Etter nesten 100 års industrivirksomhet i området var det nødvendig å gjennomføre betydelige
opprydding i forurensede masser før havneutbyggingen kunne starte. Kommunen har investert over
100 millioner knyttet til opprydding i området. I 2008 flyttet havnevirksomheten fra Arendal sentrum
til Eydehavn.
Havnen på Eydehavn har i perioden 2008 -2019 hatt stor vekst i godsmengde (målt mot andre
havner) og bidradd til en positivt næringsutvikling i regionen. Gods er flyttet fra vei til sjø.
Godsmengdene er 4- doblet siden etableringen i 2008 (nær 700 000tonn i 2019). Etablerte næringer
benytter terminalen til sin logistikk, med bedret konkurransekraft og klare miljøfordeler. Det er
etablert nye næringsvirksomheter og inngått intensjonsavtaler som forventes å doble godsmengden
over kai i løpet av neste 3 - 5 år.
Eydehavn- terminalen har åpenbare fordeler med kort deviasjon fra åpen sjø, store dybder i
innseiling og langs kai og store tilgjengelige og regulerte arealer. Terminalen tar store rigger og

enheter til kai – og har bidradd til betydelig nasjonal og regional verdiskapning gjennom 3de part
leveranser og tjenester som ikke registreres på offisielle gods og vektstatistikker for norske havner.
Eydehavn har etablert landstrøm og kan forsyne de største skip og rigger med fornybar landstrøm.
Eydehavn ligger geografisk langt unna andre eksisterende stamnetthavner (i øst Grenland / Larvik
havn og vest Kristiansand). Havnen er svært viktig for svært mange bedrifter i et stort geografisk
nedslagsfelt i mange kommuner. God veiforbindelse til/fra havna er i dag det største hinderet for
ytterligere trafikkvekst, i dette inngår behovet for å kunne tillate modulvogntog.
Godsmengden til hver havn er ofte for «liten» til at Statlige myndigheter prioriterer slik
veitilknytning. Slik manglende prioritering bidrar i seg selv til å segmentere problemet – hvilket er
uheldig for vareeiere, kommuner og miljøet. Kost nytte vurdering av god veitilknytning til havn – må
vurderes mot vedtatte politiske ambisjoner og mål, der mer gods skal fraktes på sjø.
I rapporten «Bred samfunnsanalyse av godstransport” (Samferdselsdepartementet) dokumenteres at
regionale havner er viktige for å oppnå målsettingen om mer gods på sjø. Miljø og infrastruktur
spares ved kortest mulig avstand til en effektiv havn.
Alle norske havner er små i europeisk målestokk. Arendal havn er en mellomstor regionhavn i
nasjonal sammenheng, men er i kraftig vekst og med en viktig strategisk posisjon i en region med
lang avstand til andre relevante havner.
Arendal Havn Eydehavn fremstår i dag som primær og foretrukket havn for 8 kommuner i Agder, der
hver kommune har gjort vedtak om at Eydehavn bør inngå som stamnetthavn. Havnen har også
kunder fra andre kommuner og regioner. Havnen er en multifunksjonell havn og spesialist på
bulkhåndtering, prosjektlaster og rigger. Havnen er de senere årene vokst til å bli en betydelig aktør
innenfor bulklast- segmentet sammenlignet med andre havner i stamnettet. Flere andre og mindre
havner i regionen er de senere år avviklet og driver ikke lenger med gods. Eydehavn bidrar til en
bedre, enklere og mer robust havnestruktur i regionen, og fremstår i dag som et effektivt
havneknutepunkt med stor variasjon i last, kunder og vareeiere. Utfordringen for videre vekst og
verdiskapning er dårlig veitilknytning fra havn til Ny E18.
Arendal Havn Eydehavn har som første havn avviklet det tradisjonelle avgifts-regimet for gods og
passasjerer. Havnen er etablert som en logistikkpartner for vareeiere og kunder og sjøtransport
gjøres mer konkurransedyktig for næringslivet. Havnen er 100% kommunalt eid av Arendal kommune
og er organisert som kommunalt foretak med eget styre.
Heftingsdalen/Agderparken Øst
Arendal Havn Eydehavn, Heftingsdalen og næringsområdene på Ulleråsen utgjør til sammen
Agderparken Øst. Området skal bindes sammen med et effektivt veisystem, og gi gode
synergieffekter mellom havna og næringsområdene, og bidra til mer gods på kjøl.
Med ny E-18 mellom Tvedestrand og Arendal ferdigstilt i oktober 2019 vil Heftingsdalen bli et meget
attraktivt næringsområde. Etablering i området vil skje fra oktober 2020. Det er få naboer i
umiddelbar nærhet og området vil passe godt for lett og tynge industri samt transportnæringer.
Agder Renovasjon holder i dag til på området. Arendal kommune, Arendal Havn KF, Arendal Eiendom
KF og Agder Renovasjon AS ønsker sammen å utvikle Heftingsdalen til et kompetanseområde på
gjenvinning, sirkulær økonomi og resirkulering. Bedriftene som etablerer seg i området vil kunne
sette et «grønt» stempel på sin energibruk, da det går betydelige kraftmengder fra Agder Energi inn i
området. Det planlegges i tillegg lokal produsert strøm via vindmøller i området.

Både Electric Region Agder og Invest in Agder har definert Agderparken Øst som ett av sine
prioriterte områder for fremtidsrettet næringsutvikling.
I 2018 ble det inngått avtale med daværende Aust-Agder fylkeskommune om finansiering av ny vei
fra Fylkesvei 410 v Neskil bru til havna, utenom Eydehavn sentrum. Veien ligger som en forutsetning i
inngåtte intensjonsavtaler. Veien er kalkulert til ca kr. 100 millioner og skal bygges som fylkesvei.
Reguleringsarbeidet forventes å ferdigstilles våren 2020. Deretter regnes ca 1 års byggetid.
I samarbeid med Agder fylkeskommune igangsettes nå planarbeid for resten av vegstrekningen fra
Neskilen til Heftingsdalen/E18.
Statlig medfinansiering for resterende del frem til ny E18 ved Heftingdalen er trolig avgjørende.
Veien må politisk prioriteres i NTP fra regionen.
Prop 1 S fra Samf.dept (proposisjon til stortinget) s 84 gjelder budsjettåret 2020.
sitat:
Post 65 Tilskudd til fylkesveier Det foreslås bevilget 100 mill. kr. Fylkesveier med særlig stor
næringstransport er av nasjonal interesse. Start- og endepunkt for næringstransporter er ofte
fylkesveier, og det er derfor viktig å se på helheten av transportkorridorene for næringstransport
uavhengig av forvaltningsnivå. Det foreslås derfor å opprette en tilskuddsordning for fylkesveier som
er viktige for næringstransport. Sitat slutt
Det bør sikres
Konklusjon
Arendal Havn Eydehavn er gunstig strategisk og geografisk plassert for økt bidrag til godsoverføring i
tråd med nasjonal føringer, og bør følgelig inngå i den nasjonale stamnetthavnstrukturen.
Stamnettstatus vil etter all sannsynlighet være avgjørende for statlige bidrag til infrastruktur, dvs.
både ny vei fra E18 og videre utbygging av havna.
I 2020 bør Agder fylkeskommune og Arendal kommune søke om tilskudd til å videreføre veien fra FV
410 til Heftingdalen med referanse til Prop 1 S post 65.
Veien til havna må være regionens prioritering i ny Nasjonal Transportplan.

Agder: Havnenes oppgaver, prioriteringer og mål

STATENS MÅL:
Mer gods på sjø
Miljøforpliktelser

AGDERS MÅL:
verdiskapning
næringsutvikling
miljø
arbeidsplasser
VAREEIERS KRAV:
Billigere, raskere,
fleksibelt,
forutsigbart

Næring etableres nær
transportkorridorene

•

Alle havner
Videreføre lokale havner viktige
for sin by, og etablert næringsliv

•

Kristiansand/Mandal havn
Stamnetthavn. Prioritert for
containere, passasjerer, general
cargo og banetilknytning
Utvikle Straumsvika

•

Arendal havn
Ny stamnetthavn i Agder for bulk
(wet & dry) ,general cargo og
god veiforbindelse. Hovedhavn i
øst regionen.

Felles prioriteringer for
havnene på Agder
Alle havnene på Agder
er viktige for sin by -sitt
nærområde – og et
etablert næringsliv

Havnene i Kristiansand /(Mandal) & Arendal:
• Viktige for utviklingen i hele Agder.
• Sentralt plassert nærmest kontinentet - av
nasjonal betydning og må inngå i stamnettet.
(Stamnett havner)

Utvikling & varetyper
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Stamnetthavn:
Statens prioriterte havner

•
•
•
•

32 stamnetthavner (utvalgt 2006) (inkl Tønsberg-Larvik-Grenland-Kristiansand Egersund. Strukturen revideres 2021.
Stamnetthavn: - god veiforbindelse, gode innseilingsforhold, tilgjengelig areal –
viktige for flere kommuner /regionen/nasjonen.
2018 EØS: forbud mot statsstøtte opphevet for maritime næringer (gruppeunntak
-GBER). EU prioriterer overføring av gods til sjø.
AGDER`s prioritering: Havnene i Kristiansand og Arendal inngår i det nasjonale
stamnettet ved revisjon i 2021.

Ny vei; havn – E18 – helt frem

Vei status
Stortinget:
Transport og komm. komite:
vedtak 18 juni 2013.
E18 Tilførselsvei Arendal havn

Komiteen viser til at Arendal Havn
Eydehavn er en viktig havn som
fokuserer på offshoreaktører, men at
havnen har en dårlig forbindelse til E18
som går igjennom tettbygd strøk og som
ikke er dimensjonert for dagens
trafikkmengde. Komiteen viser til at det er

viktig å finne en god løsning der
tungtrafikken kan ledes direkte til
E18 med minst mulig negative virkninger
for bomiljøet.

1207001 - Østre agder sekretariat
Driftsrapport 1
Faktisk
Fast lønn (010)
812 168
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
89 900
Arbeidsgiveravgift (099)
127 478
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
1 029 546
Kontormateriell (100)
56 518
Matvarer (115)
85 272
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
14 786
Annonse, reklame, informasjon (140)
14 880
Opplæring, kurs (150)
56 633
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 2 335
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)
11 971
Leie av lokaler og grunn (190)
6 382
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (230)
3 791
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
1 509 238
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
1 761 806
Kjøp fra kommuner (350)
1 485 410
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
1 485 410
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
26 784
Overføring til kommuner (450)
78 823
Overføringsutgifter (400-490)
105 607
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500)
143
Avsetninger til bundne fond (550)
4 995
Finansutgifter (500-590)
5 138

Budsjett
815 000
88 587
127 405
1 030 992
10 000
100 000
50 000

SUM UTGIFTER

4 387 508

1 453 253

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-26 784
-769 000
-795 784
-2 967 724
-2 967 724

-53 253
-776 000
-829 253

SUM INNTEKTER

-3 763 508

-829 253

624 000

624 000

Faktisk
775 205
35 189

Budsjett
761 009

SUM NETTO

20 000

189 008
369 008

53 253
53 253

1207002 - Østre agder samhandlingsreform
Driftsrapport 1
Fast lønn (010)
Overtidslønn (040)
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
Arbeidsgiveravgift (099)
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
Kontormateriell (100)
Matvarer (115)
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)

85 407
128 689
1 024 490
6 735
18 010
27 371

10 000
84 720
120 376
976 105
20 000
50 000
74 000

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
4 658
Opplæring, kurs (150)
16 966
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 76 030
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)
3 125
Leie av lokaler og grunn (190)
4 120
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195)
4 133
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
55 000
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
216 149
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
7 754
Reserverte bevilgninger/avsetninger (490)
Overføringsutgifter (400-490)
7 754
SUM UTGIFTER

10 000
15 000
84 177

5 000
295 000
553 177
108 294
19 718
128 012

1 248 392

1 657 294

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-7 754
-912 248
-920 002

-108 294
-759 000
-867 294
-180 000
-180 000

SUM INNTEKTER

-920 002

-1 047 294

SUM NETTO

328 390

610 000

1207003 - Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud
Driftsrapport 1
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Kjøp fra kommuner (350)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)

Faktisk
-240
15 811 596
15 811 356
136 000
136 000
-60
-60
1 879 644
1 879 644

SUM UTGIFTER

17 826 940

21 702 500

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)

60
-7 283 000
-7 282 940

-4 340 500
-6 818 000
-11 158 500

SUM INNTEKTER

-7 282 940

-11 158 500

10 544 000

10 544 000

SUM NETTO

Budsjett
17 362 000
17 362 000

4 340 500
4 340 500

1207004 - Østre Agder øyeblikkelig hjelp - rus/psykiatri

Driftsrapport 1
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)

Faktisk
240
1 000 000
1 000 240
60
60

Budsjett
1 500 000
1 500 000
375 000
375 000

SUM UTGIFTER

1 000 300

1 875 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)

-60
-393 000
-393 060

-375 000
-589 000
-964 000

SUM INNTEKTER

-393 060

-964 000

SUM NETTO

607 240

911 000

Driftsrapport 1
Kjøp fra andre (private) (370)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)

Faktisk
677 494
677 494

Budsjett
676 000
676 000

SUM UTGIFTER

677 494

676 000

Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-319 000
-319 000
-16 494
-16 494

-334 000
-334 000

SUM INNTEKTER

-335 494

-334 000

SUM NETTO

342 000

342 000

Driftsrapport 1
Faktisk
Fast lønn (010)
639 073
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
70 483
Arbeidsgiveravgift (099)
98 190
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
807 746
Kontormateriell (100)
Matvarer (115)
348
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
2 152
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
3 789
Opplæring, kurs (150)
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 17 968
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)
8 611
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
81 150

Budsjett
641 416
69 718
100 271
811 405
3 000
5 000

1207005 - Østre agder alternativ til vold

1207006 - Østre agder felles veilys

4 595
8 000
32 000
36 000

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)

114 017
13 859
13 859

88 595
1 899
1 899

SUM UTGIFTER

935 622

901 899

Sykelønnsrefusjon (710)
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

1 048
-13 859
-422 000
-434 811
-22 811
-22 811

SUM INNTEKTER

-457 622

-423 899

SUM NETTO

478 000

478 000

-1 899
-422 000
-423 899

1207007 - Østre agder e-helse og velferdsteknologi
Driftsrapport 1
Kontormateriell (100)
Matvarer (115)
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
Annonse, reklame, informasjon (140)
Opplæring, kurs (150)
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Kjøp fra kommuner (350)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)

Faktisk
7 345
19 994

Budsjett

2 928
6 212
24 424
381 173
442 077
227 883
227 883
3 511
3 511
118 328
118 328

SUM UTGIFTER

791 800

1 400 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)

-3 511
-439 000
-442 511

-270 000
-626 000
-896 000

SUM INNTEKTER

-442 511

-896 000

SUM NETTO

349 288

504 000

20 000
32 000
10 000
30 000
8 000
1 030 000
1 130 000

270 000
270 000

1207008 - Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling
Driftsrapport 1
Fast lønn (010)

Faktisk
523 829

Budsjett
688 369

Lønn til vikarer (020)
56 474
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
60 703
Arbeidsgiveravgift (099)
90 488
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
731 495
Kontormateriell (100)
Matvarer (115)
11 177
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
9 684
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
Annonse, reklame, informasjon (140)
Opplæring, kurs (150)
58 704
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 7 536
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)
7 750
Leie av lokaler og grunn (190)
7 268
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195)
7 976
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)
6 000
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
475 660
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
591 756
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
91 443
Overføringsutgifter (400-490)
91 443
SUM UTGIFTER

1 414 694

74 800
107 607
870 776
7 000
20 000
11 000
15 000
10 000
30 000
2 224
134 000
229 224
38 250
38 250
1 138 250

Sykelønnsrefusjon (710)
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-16
-91 443
-696 158
-787 617
-137 077
-137 077

SUM INNTEKTER

-924 694

-648 250

SUM NETTO

490 000

490 000

-38 250
-610 000
-648 250

1207009 - Østre Agder felles fysioterapi
Driftsrapport 1
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Kjøp fra kommuner (350)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
Overføring til kommuner (450)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)
SUM UTGIFTER
Fordelte utgifter / Internsalg (690)
Salgsinntekter (600-690)
Refusjon fra kommuner (750)

Faktisk Budsjett
867 000
1 540 000
867 000
1 540 000
446 160
446 160
668 460
668 460
25 535
25 535
2 007 155
-583 155
-583 155
-695 000

1 540 000

Refusjoner (700-790)
Overføring fra kommuner (850)
Overføringsinntekter (800-895)
SUM INNTEKTER

SUM NETTO

-695 000
-811 000
-811 000
-1 278 155

-811 000

729 000

729 000

1207010 - Østre Agder FOU - helse
Driftsrapport 1
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)
Arbeidsgiveravgift (099)
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
Opplæring, kurs (150)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Kjøp fra kommuner (350)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)

Faktisk Budsjett
10 000
1 410
11 410
14 321
112 019
300 000
126 340
300 000
322 655
322 655
25 301
75 000
25 301
75 000
281 610
281 610

SUM UTGIFTER

767 316

375 000

Refusjon fra staten (700)
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-400 000
-25 301
-425 301
-60 405
-60 405

-300 000
-75 000
-375 000

SUM INNTEKTER

-485 706

-375 000

SUM NETTO

281 610

1207011 - Østre Agder oppvekst
Driftsrapport 1
Faktisk Budsjett
Fast lønn (010)
175 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
17 406
Arbeidsgiveravgift (099)
27 276
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
219 682
Kontormateriell (100)
879
Matvarer (115)
18 101
10 000
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
3 041
Annonse, reklame, informasjon (140)
7 780
Opplæring, kurs (150)
1 727
40 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 4 995
Leie av lokaler og grunn (190)
1 343
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
930 060
630 000

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføring til kommuner (450)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)

967 926
1 622
111 267
112 889
1 448 992
1 448 992

680 000

SUM UTGIFTER

2 749 489

680 000

Fordelte utgifter / Internsalg (690)
Salgsinntekter (600-690)
Refusjon fra staten (700)
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Andre statlige overføringer (810)
Overføring fra kommuner (850)
Overføringsinntekter (800-895)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-495 000
-495 000
-990 000
-1 622
-155 855
-1 147 477

SUM INNTEKTER

-2 669 488

-600 000

80 000

80 000

SUM NETTO

-500 000
-100 000
-600 000
-1 027 011
-1 027 011

