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Innledning  
 

Dette er andre året med full drift for Elverum Vekst som selskap. Året har i likhet med 2020 vært 

preget av koronapandemien med håndtering av kommunale kompensasjonsordninger og rådgivning til 

både store og små aktører i næringslivet.  

Samtidig har vi hatt et høyt aktivitetsnivå og mer normal drift enn i 2020. Arbeidsplassutviklingen i 

Elverum for det siste året har vært god, og det er flere nyetablerte virksomheter. Det er en positiv 

utvikling som vi håper vil fortsette. I 2021 er det gjennomført over 50 gründermøter, 

etablereropplæring og stor kursvirksomhet for næringslivet i Elverum. Det håper vi gir grobunn for å 

skape en etablererkultur, vilje til vekst og større muligheter til å lykkes.  

Elverum Vekst har i hele 2021 vært sekretariat for kommunestyrekomite for vekst og utvikling i sitt 

arbeid med å utarbeide strategisk plan: Attraktivitet for Elverum – næring, bosted, besøk – 2021 – 

2026. Her ble både næringsliv, befolkning og andre relevante aktører involvert, og kommunestyret 

vedtok sine hovedmål og strategier for attraktivitetsarbeidet for Elverum som lokalsamfunn i 2021. 

Planen erstatter Elverum kommunes næringsplan og er et viktig dokument for Elverum Vekst å følge 

opp videre.  

I Ydalir bydel er flere av utbyggernes reguleringsplaner vedtatt og noen av prosjektene er klargjorte for 

salg i markedet.  Sammen med utbyggerne er det blant annet jobbet for å få på plass en felles og 

overordnet Ydalir velforening som i framtiden skal ivareta de viktige oppgavene for at bydelen skal 

utvikle seg i henhold til bærekraftsambisjonene nedfelt i Ydalir sin Masterplan. 

Klargjøring av arealer/areaberedskap og derigjennom tilrettelegging for blant annet næringsutvikling 

er en del av Elverum Vekst sitt mandat.  Grundsetmoen Næringspark er et viktig område med stort 

potensiale for større industri- og næringsetableringer.  I løpet av 2021 har det vært etableringer og det 

er dialog med flere aktører – både fra Elverum/Innlandet , Norge og Europa. 

 

 

 

 

 

Elverum 04.04.22 

Odd-Erling Lange 

Daglig leder  

Elverum Vekst AS 
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Organisering  

 

Elverum Vekst AS: 

Styresammensetning 2021: 

Ole Petter Finess, styreleder, 

og styremedlemmene 

Regine B. Dyreng, Tor Arne 

Kittilsen, Nina Bogerud 

Caspari og Gunnar A. 

Gundersen. 

Varemedlemmer til styret; 

Toronn Asdahl Brunsell og 

Asbjørn Lunde. Daglig leder: 

Odd-Erling Lange. 

Elverum Tomteselskap AS 

(ETS)  

Styresammensetning 2021: 

Ole Petter Finess, styreleder, 

og styremedlem Odd-Erling 

Lange og Regine B. Dyreng, 

varamedlem.  

Daglig leder: Anna-Thekla 

Tonjer.  

 

Elverum Kommunale 

Industribygg AS og EKI-

Utvikling AS 

Styresammensetning 2021: 

Ole Petter Finess, styreleder, 

og styremedlem Odd-Erling 

Lange og Regine B. Dyreng, 

varamedlem. Daglig leder: 

Odd-Erling Lange

 

 

 

 

  

Elverum Vekst AS

Eies 100 % av Elverum 
kommune  

Elverum 
Tomteselskap AS 

Elverum kommunale 
industribygg AS  

EKI – Utvikling AS
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Målområder:  

Næring  
Koronapandemien har som nevnt vært en stor del av 2021 særlig med tanke på oppfølging av 

næringslivet. I tillegg har det vært tett kontakt med Elverum kommune for å bistå med å spre 

informasjon knyttet til smittevernstiltak, regelverk og støtteordninger. 

Det er gledelig å se at arbeidsplassveksten i Elverum er positiv, og at antall nyetablering øker.  

Arbeidsplassutvikling  

Siden 2009 tallet har arbeidsplassutviklingen i det private næringslivet i Elverum vært vesentlig 

svakere enn i resten av landet, og det gjør at Elverum har høy andel offentlige ansatte i dag. Det er 

derfor positivt at det er vekst i private arbeidsplasser.  Nedgangen i 2020 skyldes i hovedsak 

koronapermitteringer, men nedgangen er tatt igjen og økt noe. Siden 2018 er det er økning på 351 

arbeidsplasser, og de siste to årene har antall arbeidsplasser økt med 278.  

 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Statsforvaltningen 2126 2131 2273 2336 5 142 63 

Kommunal forvaltning 2050 2058 2069 2072 8 11 3 

Fylkeskommunal forvaltning 259 270 283 287 11 13 4 

Offentlige eide foretak 225 322 325 324 97 3 -1 

Privat sektor 5162 5114 4927 5154 -48 -187 227 

Totalt 9822 9895 9877 10173 73 -18 296 
 

Kilde: Sysselsettingstall SSB.  

Tabellen nedenfor viser antall ansatte i etableringer, nedleggelser og flyttinger av bedrifter i Elverum. 

Måleparameteren er antall ansatte i bedriftene det gjelder. Vi ser god utvikling i netto tall.  

 

Antall ansatte  2018 2019 2020 2021 

Nyetableringer 102  214  198  115  

Nedlagte 164  197  191  71  

Netto nye -62  17  7  44  

Innflyttede 10  8  22  46  

Utflyttede 84  24  20  6  

Netto innflyttede -74  -16  2  40 

 

Kilde: Regionalanalyse, Telemarksforskning   

Tabellen over forklarer cirka 1/3 av økningen i arbeidsplasser i Elverum i 2021.  2/3 av økningen i antall 

ansatte må da forklares med at eksisterende bedrifter har hatt vekst i antall ansatte. Dette er en 

koronaeffekt som kan observeres over hele landet. Tilbakevendte permitterte og nyansettelser som 

følge av en normalisering. 
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Nyetableringer  

Det har vært en god økning i antall etableringer i Elverum i 2021, og samtidig færre nedleggelser enn 

årene før.  

Antall bedrifter 2018   2019  2020  2021  

Nyetableringer 202   256  243  299  

Nedlagte 204   231  227  193  

Netto nye -2   25  16  106 

 

Kilde: Regionalanalyse, Telemarksforskning   

Etableringsfrekvensen har derfor kommet opp og er på linje med landet totalt sett. 

(Etableringsfrekvensen er antall bedrifter som er nyregistrert ett år i prosent av antall eksisterende 

bedrifter i begynnelsen av året). Se graf under.  

 

Kilde: Regionanalyse, Telemarksforskning.   
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I figuren kan vi se den relative veksten i 

samlet antall arbeidsplasser i Elverum 

og sammenlikningssteder for de siste to 

årene. Den relative veksten er 

forskjellen mellom veksten på stedet og 

veksten i Norge. Tallene i parentes er 

plassering på landsbasis. 

Elverum har hatt den sterkeste veksten 

av sammenligningskommunene i den 

siste to-årsperioden. Det kan tyde på at 

Elverum har kommet seg bedre 

gjennom pandemien enn andre 

kommuner.  

 

Kilde: Regionalanalyse, Telemarksforskning   

Elverum Vekst rapporterer årlig til Elverum kommune på indikatorer knyttet til næringsutvikling. 

Under er mål og måloppnåelse på disse indikatorene.  

Tilrettelegging og bistand for næringslivet - Indikatorer på 

tjenestekvalitet  Resultat 

2020 Mål 2020  

 

Mål 2021  

 

 

Resultat 

2021  

Antall gjennomførte eksterne møter/arrangement 10 15  15 35 

Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk 38 30 30 34  

Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid 8 10  15 14 

 

Bedriftsbesøk antall og formål  
Det er gjennomført 34 bedriftsbesøk i 2021.  

Formålet med bedriftsbesøkene er å bli bedre 

kjent med virksomhetene og å avdekke om 

Elverum kommune eller Elverum Vekst kan bistå 

virksomhetene for at de skal kunne utvikles 

videre.  Besøkene er også et viktig ledd i å bygge 

gode relasjoner mellom den enkelte bedrift, 

Elverum Vekst og Elverum kommune. I tillegg 

benytter vi anledningen til å synliggjøre 

bedriftene i sosiale medier. Dette blir tatt godt 

imot og får god spredning i lokalsamfunnet. Det er 

også gjennomført en dag med bedriftsbesøk 

sammen med NHO Innlandet samt NHOs 

arrangement Gå for næringslivet i 2021.  
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Gjennomføring av kurs 
I samarbeid med Elverum Handelsstandsforening ble det gjennomført totalt 12 kurs, hvorav 6 første 

halvår og 6 andre halvår. Kursene ble finansiert gjennom Bedriftsintern opplæringsmidler fra Innlandet 

fylkeskommune.   

Det ble gjennomført ett kurs i innledende styrearbeid gjennom Styreforeningen. Det er også 

gjennomført et kurs om enkeltpersonforetaksformen samt kurs i offentlige anskaffelser.  

Gründerhenvendelser og etablererkurs 
Det er gjennomført møter med cirka 50 gründere/etablerere i 2021. Det har blitt gjennomført fysiske 

førstegangsmøter så langt det har vært mulig, og hvor videre oppfølging har foregått digitalt. Det ble 

gjennomført ett etablererkurs i Sør-Østerdalregionen i 2021 i Elverum av Klosser Innovasjon og Sør-

Østerdal næringshage. Gründerarrangementet og hele etablererkurset ble gjennomført digitalt for å 

ivareta smittevernhensyn. 4 av 5 deltagere som gjennomførte kurset var fra Elverum. Kvaliteten på 

bedriftene har vært god og to av deltakerbedriftene gikk videre til preinkubasjon hos Klosser 

Innovasjon etter ferdigstilt kurs. 

Arrangementer  
Elverum Vekst tok på seg en koordinatorrolle for Agenda Innlandet i samarbeid med Sør-Østerdalen 

Næringshage for å gjennomføre det regionale Agenda Innlandet. Dette ble gjort for å sette søkelyset 

på hvilke muligheter innen næringsutvikling vi har som region.  

Vi har tatt initiativ til å etablere et overordna næringsforum for Elverum, og arrangerte et innledende 

møte med næringslivet der i overkant av 50 personer deltok. I etterkant er det satt ned et 

interimsstyre som vi jobber videre med for å etablere en felles forening for Elverums næringsliv.  

Det er i tillegg gjennomført seminarer i forbindelse med utviklingen av Ydalir bydel. De er innenfor 

utvikling av dele-løsninger og mikrohuskonsept. I tillegg til at dette bidrar til utvikling av bydelen 

brukes seminarer aktivt for å invitere inn andre aktører innen nærings- og frivillig sektor som kan ha 

nytte av å lære mer om nye konsepter og forretningsområder. Vi har også gjennomført en samling for 

Elverums konsulentmiljø innen bygg og anlegg i Elverum med temaet bærekraft.    

Regionalt samarbeid 
Det er samarbeid med næringsfunksjonene i regionen for å utveksle erfaringer og se på hvilke 

prosjekter og møteplasser man kan samarbeide om. Det samarbeides om ulike aktiviteter som kurs, 

eksperthjelp koronakrise, kompetanseheving, høringsuttalelser, gründerkvelder og 

etablereropplæring.  

Miljøfyrtårn  
Elverum Vekst har tatt initiativet til at flere bedrifter sertifiseres med tanke på nye krav til bærekraft. I 

den forbindelse har vi tilbudt gruppesertifisering der Elverum Vekst også blir Miljøfyrtårnsertifisert. 

Fire bedrifter har fulgt løpet, og vil bli sertifisert i 2022 sammen med Elverum Vekst.  

Samarbeid med Klosser Innovasjon og SØNH 
Det er gjennomført månedlige samarbeidsmøter med både Sør-Østerdal Næringshage og Klosser 

Innovasjon.  
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Næringsfond   
Elverum Vekst er saksbehandler for næringsfondsaker. Det er i 2021 bevilget 235 000 kroner fra 

Elverum kommunes næringsfond.   

Kommunal kompensasjonsordning  
De kommunale kompensasjonsordningene er tilskudd gitt til kommunene for å for kunne avhjelpe de 

Lokale virksomheter under pandemien. Ordningene har vært ment for virksomheter som er særlig 

hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak under koronapandemien gjennom 2020 og 

2021. Ordningene skulle også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 

virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.  

Tilskuddene har blitt gitt fra KMD i tre runder og det har til sammen blitt tildelt nærmere 6,7 millioner 

kroner til mer enn 100 virksomheter i Elverum.  

Elverum Vekst har på oppdrag fra Elverum kommune vært saksbehandler, gjort politisk 

innstillingsarbeid og rapportering av tilskuddsmidlene til KMD. Tilskudd til virksomheter på under kr 

100.000 har vært tildelt av EV. Tilskudd til virksomheter over kr. 100.000 har blitt vedtatt av 

formannskapet i Elverum.  

 

Koronakrise team 

I 2020 ble det gitt en bevilgning på 500.000 kr til kommunene i Sør-Østerdal regionen øremerket til 

rådgivning for bedrifter i krise. Rådgivningsteamet er sammensatt av både advokater og økonomiske 

rådgivere. Det ved utgangen av 2021 er det forbrukt 200.000 kr av rammen. Bedrifter i Elverum 

kommune har mottatt ca. 1/3 av tildelte midler. Typiske virksomheter som har fått rådgivning har så 

langt vært servering, detaljhandel og arrangement. Typiske problemstillinger har vært selskapsform, 

likviditet, gjeldsforhandlinger, støtteordninger og andre bedriftsøkonomiske problemstillinger.   

Industrinettverk  

I samarbeid med Klosser Innovasjon og næringssjefene i Elverumregionen er det etablert et regionalt 

industrinettverk. I 2021 ble det rekruttert inn bedrifter fra hele regionen innen industri og skogbaserte 

bedrifter. Om lag 16 bedrifter har deltatt på de to første samlingene eller formidlet ønske om å bli en 

del av nettverket. Det er satt ned en styringsgruppe som representerer bedrifter fra hele regionen og 

som vil fungere i pilotåret 2022. Regionrådet for Sør-Østerdal har innvilget kr 200 000 til prosjektet 

som på sikt er tenkt å være selvfinansierende og driftet av bedriftsmedlemmene. Målet med 

nettverket er å styrke bedriftene og arbeide samlet med ulike problemstillinger som bedriftene er 

opptatt av.  
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Næringstomter  

Grundsetmoen og Løvbergsmoen næringsparker  

   
Elverum Vekst, gjennom ETS, tilbyr byggeklare 

tomter med ferdig infrastruktur til tomtegrensen. 

På Grundsetmoen dreier dette seg hovedsakelig 

om områdene nord i næringsparken, totalt ca. 80-

100 dekar. Disse områdene prioriteres i 

salgsarbeidet.  

I løpet av 2021 kom truckdieselanlegget til Cirkel K 

på plass og åpnet nå i høst, og UNO Marine har 

kjøpt tomt og kom i gang med bygging av sin 

fabrikk på Grundsetmoen. Det er solgt en tomt på 

5 dekar til Emil Håberget Maskin på 

Løvbergsmoen.  

Det ble i 2021 jobbet med å posisjonere Elverum 

og Grundsetmoen som lokasjon for en 

batterifabrikk. Grundsetmoen ble plukket ut som en av 20 aktuelle tomter for Hydro, Panasonic og 

Equinor, men gikk ikke videre inn i siste «finale heat». Arbeidet med dette prosjektet har likevel gitt 

oss synlighet, og har ført til flere andre hevendelser fra industriaktører både nasjonalt og 

internasjonalt.   

Eiendomsmegler 1 er engasjert for å bistå oss i salget av tomteområdene både på Grundsetmoen og 

Løvbergsmoen. Grundsetmoen næringspark eksponeres aktivt blant annet på Finn.no og facebook. 

Det har i 2021 vært god interesse for Grundsetmoen, og vi har vært i dialog med 10 interessenter. 

Flere av disse er ved årets slutt fortsatt aktuelle tomtekjøpere.  
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Bo 
Markedsføring av Elverum som bosted har i 2021 i hovedsak 

vært gjort gjennom markedsføring av Ydalir. Men i tillegg er 

det ved enkelte anledning markedsført spesielle stillinger, 

bedrifter og historier om hvordan det er bo og jobbe i 

Elverum. Dette er gjerne knyttet til bedriftsbesøk eller saker 

publisert i Østlendingen.  

Ydalir bydel har vært markedsført gjennom ydalirbydel.no og i 

sosiale medier. I tillegg har vi fått oppmerksomhet gjennom å 

være en del av Sparebank 1s bedriftsprofilering.  

Tomtesalg i Ydalir  

I 2021 har det vært gjennomført reguleringsarbeid på ulike 

tomteområder som tidligere er solgt. Det gjenstår to 

tomteområder i Ydalir som det ikke er tegnet avtale på med 

utbyggere.  Disse eies da fortsatt av ETS.  

Det er fortsatt 5 av 6 tomter som er ferdig regulert, og 

Nordbolig kom i gang med salgsstart tidlig 2022. Det er stor tro 

på at det blir byggestart i 2022.  

Elverum Vekst har også tatt initiativ til å se på muligheten for å 

etablere et område som settes av til mikrohus i Ydalir. Dette er 

et prøveprosjekt som vi ser nærmere på i 2022. 

 

ZEN – arbeid  

Elverum Vekst er partner i forskningssenteret Zero Emission Neighbourhood (ZEN). Gjennom 

forskningssenteret er det gjennomført flere casestudier. I 2021 har det dreid seg om å se på konsepter 

og modeller for deleløsninger. I etterkant av dette er det jobbet med å se på en overordnet vel-

forening for Ydalir-bydel som skal sikre deleløsninger og drift av framtidas bydel.   

Frivillighetens år  

Elverum Vekst har tatt initiativ til og deltar aktivt inn i arbeidet med Frivillighets år. Dette er et bidrag 

for å løfte bolyst i Elverum.  
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Besøk  
Aktiviteter knyttet til besøk foregår gjennom vårt eierskap i Visit Elverumregionen (VER), og gjennom 

det generelle næringsarbeidet. Dette har vært hovedaktivitetene for VER i 2021:  

• Det har vært en stor andel virksomheter innen besøksnæringer som har deltatt på kurs og 

kompetansehevingstiltak.  

• Prosjekter knyttet til Finnskogen; Opplev Kynna og Finnskogen Nord 

• Interregionalt reiselivsprosjekt LET  

• Etablering av prosjektet «REISEPULSInnlandet» sammen med Norsk Skogmuseum  

• Bidra til å gjennomføre en nedskalert versjon av Landsskytterstevne sammen med Elverum 

skytterlag.  

• Utgivelse og produksjon av «Sommermagasinet» som setter fokus på sommeropplevelser i 

regionen.  

• Synlighet og deltakelse på digitale internasjonale reiselivsmesser  

• Visningsturer  

• Smaksfestivalen 

 

Visit Innlandet  

Det har i 2021 vært jobbet med ny organisering av reiselivssatsingen i Elverum som har resultert i at 

Visit Elverumregionen fra januar 2022 nå er en del av Visit Innlandet. Dette gir et bredere samarbeid 

og tilgang til et kompetansemiljø som vil styrke arbeidet med besøksattraktivitet.  

Bærekraftig reisemål  

I 2021 er det satt i gang et arbeid for at Elverum skal sertifiseres som et bærekraftig reisemål.  

Innlendingen på dette var et fellesmøte med reiselivsaktører. Merkeordningen er et verktøy for å 

systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Ved å kartlegge kriterier når det gjelder 

miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer destinasjonene at de er i gang med et 

langsiktig arbeid for økt bærekraft. Dette arbeidet er i gang i Elverum.  
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Annen aktivitet  
Sykehussaken  
Elverum Vekst tok en aktiv rolle for å bidra til å sikre fortsatt sykehusdrift i Elverum. I samarbeid med 

næringslivet i Elverum ble det gjort ulike utspill og sendt inn høringsinnspill i saken. Vi har fram til juni 

2021 bistått Elverum kommune i sitt arbeid i sykehussaken med rådgivning og 

kommunikasjonskompetanse.  

Strategisk attraktivitetsplan for Elverum kommune  
Elverum Vekst har vært prosessleder og sekretariat for Elverum kommune i forbindelsen med 

"Strategisk plan: Attraktivitet for Elverum – næring - bosted - besøk 2021 - 2026". Det ble vedtatt av 

kommunestyret 22. september 2021. Planen erstatter Elverum kommunes næringsplan.  

I arbeidet med planen er det gjennomført bred medvirkning gjennom innspillsseminarer med 

næringslivet, frivillige lag og foreninger, ungdomsrådet, formannskapet og kommuneledelsen. I tillegg 

er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag basert på innbyggerundersøkelse, næringslivsundersøkelse og 

dybdeintervjuer med næringslivsledere.  

Anno   
Elverum Vekst har bistått Anno i forberedelser og prosjektering av nytt magasinbygg på 

Glåmdalsmusset.  Selve byggingen ble igangsatt i desember 20 og Ole Enger var leid ut som 

byggeherreombud i prosjektet. Bygget stod klart i desember 2021, og tatt i bruk i januar 2022.   

Elverum Vekst har også i byggeperioden bidratt til å løse utfordringer med likviditet og 

mellomfinansiering. 

Hernes Institutt  
Hernes Institutt har behov for å oppgradere sitt terapibasseng og har i denne sammenheng 

intensjoner om å bygge nytt.  Det er gjort et utredningsarbeid i 2021.  Elverum Vekst, gjennom EKI, 

eier Hernes Institutt og vil bli involvert i videre prosess både når det gjelder finansiering og bygging i 

2022/2023. 

Midt-Hedmark Brann og Redning IKS   
Midt-Hedmark Brann og Redning IKS (MHBR) har avdekket HMS-avvik som krever fysisk tilpasning av 

bygget. Med bakgrunn i avvik er det gjort en kartlegging av udekte behov for brukerne av 

beredskapssenteret, og det er behov for ombygginger både for MHBR og for ambulansetjenesten ved 

Sykehuset Innlandet. I 2021 har EKI, i samarbeid med brukere og arkitekt utarbeidet skisser til ny 

planløsning (ombygging) og tilbygg. Skissene skal danne grunnlag for kalkulering og politisk behandling 

i Elverum kommune, før et eventuelt ombyggingsprosjekt settes i gang. 

Ydalir Boligutvikling  

Ydalir Boligutvikling AS (som eies av Elverum kommune) og EKI-U har stiftet Ydalirtunet AS som skal 

realisere prosjektutvikling av gnr/bnr. 31/1382 i Ydalir samt utbygging av første byggetrinn som 

omfatter bofellesskap med åtte boenheter, personalbase og fellesareal, fire selvstendige 

omsorgsleiligheter i 2. etasje og en felles parkeringsplass for hele området inkludert korttidsparkering 

for barnehagen. 

EKI-U har vært den aktive part i prosjektutviklingen, som har pågått i 2021 og også inn i 2022. I tillegg 

til prosjektutvikling og utarbeiding av konkurransegrunnlag for anskaffelse av totalentreprenør, har 

EKI-U også bistått Elverum kommune i dialog og avklaringer med bruker, brukerorganisasjoner og 
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Husbanken. Husbanken har «forhåndsgodkjent» prosjektet og åpnet for fullstendig søknad fra Elverum 

kommune. 

 

Finansiering og ressursbruk 

Elverum Vekst er utfra sin organisering definert som konsern (se side 2).  Med basis i eiers mandat er 

selskapets formål å jobbe for vekst og utvikling i Elverum.  Omsetningen i 2021 var kr. 42,7 mill.  

Konsernets inntekter fordeler seg slik: 

- Salg av tjenester til Elverum kommune – 6 % («næringssjefsfunksjonen») 

- Salg av bolig- og næringsarealer – 40 % (ETS) 

- Utleie av nærings/formålsbygg – 46 % (EKI/EKI-U) 

- Salg av eksterne tjenester – 7 % 

- Tilskudd fra andre off. myndigheter/instanser – 1 % 

Det er viktig å merke seg at datterselskapenes økonomiske drift og resultater er fundamentet for at 

Elverum Vekst med sine ansatte har ressurser til å drive attraktivitetsarbeid i og for Elverum 

kommune. 

Konsernregnskapet gir en samlet økonomisk oversikt for mor og datterselskaper hvor interne 

transaksjoner er trukket ut.  Årsresultatet i konsernet ble på kr. 267.000, -. 

Pr 31.12.21 forvalter Elverum Vekst eiendeler på 347 mill.  Langsiktig gjeld var på 265 millioner, 

egenkapitalandelen var på 22% av totalkapitalen. 
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Konsernregnskap Elverum Vekst 2021 -  med morselskap og datterselskaper

1000 kr

Konsern EV ETS EKI EKI-U

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Salgsinntekt 41 278 8 073 16 556 19 067 588

Annen driftsinntekt 1 410 50 411 0 950

Sum driftsinntekter 42 688 8 123 16 967 19 067 1 538

Varekostnad 11 163 0 11 163 0 0

Lønnskostnad 7 176 6 188 987 0 0

Avskrivninger driftsmidl og immatr eiendeler 14 107 44 1 13 893 171

Annen driftskostnad 5 233 1 876 3 590 1 826 947

Sum driftskostnader 37 679 8 108 15 741 15 719 1 118

Driftsresultat 5 009 15 1 226 3 348 420

Finansinnt/kostn

Inntekt på investering i tilkn. Selskap

Annen renteinntekt 299 5 272 16 5

Annen finansinntekt 50 7 5 28 10

Verdiøkn markedsbaserte omløpsmidler 655 0 0 524 131

Annen rentekostnad 5 154 0 1 063 3 883 208

Annen finanskostnad 15 15 0 0 0

Resultat av finansposter -4 165 -3 -786 -3 315 -62

Ordinært resultat før skatt 844 12 440 33 358

Skattkostnad på ordinært resultat 577 0 99 477 0

Ordinært resultat 267 12 341 -444 358

Majoritetens andel

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsresultat 267 12 341 -444 358

Overføringer

Mottatt konsernbidrag 1 700 1700 0 0 0

Avsatt konsernbidrag 1 326 0 0 1326 0

Avsatt til annen egenkapital 2 411 1712 341 0 358

Overført fra annen egenkapital 1 770 0 1770 0

Sum disponert 267 12 341 -444 358
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Konsernregnskap Elverum Vekst 2021 -  med morselskap og datterselskaper

1000 kr

Konsern EV ETS EKI EKI-U

BALANSE

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 170 838 0 0 163 788 7 051

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 170 143 0 27 0

Sum varige driftsmildler 171 008 143 0 163 815 7 051

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 0 9 060 0 0 0

Lån foretak i samme konsern 0 0 0 7 000 0

Investeringer i tilknyttet selskap 7 081 140 0 0 7 000

Investeringer i aksjer og andeler 607 607 0 0 0

Andre langsiktige fordringer

Sum finansielle anleggsmidler 7 688 9 807 0 7 000 7 000

Sum anleggsmidler 178 696 9 950 0 170 815 14 051

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 127 475 0 127 475 0 0

Fordringer

Kundefordringer 1 678 431 27 425 797

Andre kortsiktige fordringer 2 237 2 635 194 884 224

Sum fordringer 3 915 3 066 221 1 309 1 021

Investeringer

Andre markedsbaserte finansielle instr 5 645 0 0 0 5 645

Sum investeringer 5 645 0 0 0 5 645

Bankinnskudd, kontanter o.l 31 304 1 190 19 754 9 309 1 051

Sum omløpsmidler 168 339 4 256 147 450 10 618 2 072

Sum eiendeler 347 035 14 206 147 450 181 433 21 768
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Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 9 547 9 547 22 800 700 5 050

Overkurs 0 0 846 0 0

Sum innskutt egenkapital 9 547 9 547 23 646 700 5 050

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 65 493 2 836 15 482 26 828 71 599

Udisponert resultat 0 0 0 0 0

Sum opptjent egenkapital 65 493 2 836 15 482 26 828 72

Sum egenkapital 75 040 12 383 39 128 27 528 5 122

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 2 790 0 2 790 0 0

Sum avsetning forpliktelser 2 790 0 2 790 0 0

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kred.institusjoner 231 516 0 90 000 137 336 4 181

Øvrig langsiktig gjeld 33 177 0 13 750 14 427 12 000

Sum langsiktig gjeld 264 693 0 103 750 151 763 16 181

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 733 63 1 120 186 365

Betalbar skatt 103 0 0 103 0

Skyldig off. avgifter 661 512 65 0 84

Annen kortsiktig gjeld 2 015 1 248 597 1 853 16

Sum kortsiktig gjeld 4 512 1 823 1 782 2 142 465

Sum gjeld 271 995 1 823 108 322 153 905 16 646

Sum egenkapital og gjeld 347 035 14 206 147 450 181 433 21 768


