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Forord 
 

Istad-konsernet har kontor i Molde og virksomheten er basert på nettvirksomhet, kraftproduksjon, 
kraftomsetning, fjernvarme og fibervirksomhet. 

Det har vært ønskelig å vise hvilken samfunnsmessig betydning Istad-selskapenes økonomiske 
aktivitet har – lokalt og nasjonalt. 

I denne rapporten vises konsernets verdiskaping, vare- og tjenestekjøp, sysselsetting og overføringer 
til andre – særlig til offentlig sektor. 

Arbeidet er utført av Sven Haugberg. 

Dataene er i hovedsak skaffet til veie av økonomisjef Bente Holberg i Istad. 

Stavanger, 15.05.2019 

 

 

Sven Haugberg 

Oppdragsleder    
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1. INNLEDNING 
I denne rapporten presenteres «Samfunnsregnskap» for Istad-konsernet. Med samfunnsregnskap 
mener vi en sammenstilling av direkte og indirekte virkninger av Istads økonomiske aktivitet. 
Samfunnsregnskapet er basert på grunnlagsdata fra regnskapet og supplerer det ordinære 
finansregnskapet. Hensikten er å vise hvilken samfunnsmessig betydning Istads økonomiske aktivitet 
har for regionen og for fylket, og til en viss grad for landet. Den samfunnsmessige betydningen 
kommer som følge av sysselsetting, vare- og tjenestekjøp og overføringer til det offentlige gjennom 
skatter og avgifter. 

Tallmaterialet er utarbeidet både for konsernet som helhet og i noen tilfeller for de enkelte 
selskapene i konsernet. 

Følgende selskap inngår i Istad-konsernet: Istad AS, Istad Nett AS, Istad Kraft AS, Istad Fiber AS og 
Kredittsikring AS. 

Virksomheten i konsernet består av nettvirksomhet, kraftproduksjon, kraftomsetning, fjernvarme og 
fibervirksomhet. Istad-konsernet er i dag et rendyrket energikonsern, med størstedelen av sin 
virksomhet knyttet til det lokale markedet. 

Istad Nett AS har ansvaret for planlegging, bygging og drift av konsernets nettvirksomhet. Selskapet 
driver effektivt og har en stabil drift av nettet med en meget god leveransekvalitet. 

Istad Nett har en fjernvarmesentral med tilhørende distribusjonsnett på Årø i Molde, som ble satt i 
drift februar 2009. Selskapet har i tillegg to lokale sentraler i Molde sentrum som forsyner 
kommunale bygg. Istad Nett er utpekt av NVE til å koordinere arbeidet med kraftsystemutredninger 
for regionalnettet i Møre og Romsdal. 

All kraftproduksjon i Istad-konsernet er samlet i Istad Kraft AS og består av kraftverkene på Istad og i 
Angvika, samt selskapets andel av produksjonen i Driva Kraftverk DA (25 %) og i Haukvik Kraft AS (34 
%). Sammen med TrønderEnergi Kraft AS eier Istad Kraft AS Driva Kraftverk DA. TrønderEnergi Kraft 
AS eier 75 % og Istad Kraft AS 25 %. TrønderEnergi Kraft AS forestår administrasjon og drift av 
selskapet. Istad Kraft AS eier 34 % av aksjene i Haukvik Eiendom AS, som igjen eier Haukvik Kraft AS 
og Haukvik Kraftsmolt AS. Disse anleggene ligger ved Vinjefjorden i Hemne kommune. 

Istad Kraft AS leverer kraft til sluttbrukere med fokus på leveranser til kunder i kommunene Aukra, 
Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Molde, hvor selskapet har en sterk posisjon i lokalmarkedet. I 
tillegg leverer selskapet også til fellesmålte anlegg og utvalgte segmenter utenfor eget lokalmarked. 

Istad Fiber AS eies 50/50 av Istad AS og Lyse Fiberinvest AS i Stavanger. Selskapet har som ambisjon å 
bygge fiber med attraktive innholdsløsninger til de fleste av innbyggerne i Molde og omegn, og leverer 
bredbåndstjenester til både bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Istad Fiber AS ble etablert i juni 
2015. Det var da satsingen mot privatmarkedet basert på Altibox-konseptet startet. Det er inngått ca. 
5.800 kundekontrakter i regionen. 

Kredittsikring AS ble etablert 01.06.2006. Selskapet leverer inkassotjenester til ulike oppdragsgivere. 
En stor del av virksomheten er rettet mot oppfølging av Istad-konsernets kunder. Istad AS eier 75 % 
av aksjene i selskapet. 
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2. SAMFUNNSREGNSKAPET 
Samfunnsregnskapet omfatter årene 2015 – 2018. Størst vekt er lagt på 2017 og 2018. 

2.1. Verdiskaping 
Verdiskaping i en bedrift defineres som verdiøkningen i produksjonen, det vil si økning i verdien fra 
innkjøp av råmateriale til ferdig produkt. Brutto verdiskaping beregnes derfor ved å trekke innkjøp av 
varer og tjenester fra omsetning. Netto verdiskaping er beregnet som driftsresultat pluss 
lønnskostnader. Alternativt kan en beregne netto verdiskaping som brutto verdiskaping minus 
avskrivninger (kapitalslit). 

Nøkkeltall er hentet fra de årlige finansregnskapene. 

 

Tabell 2-1 Verdiskaping Istad 2015 - 2018, tusen kroner 
Verdier 2015 2016 2017 2018 
Salgsinntekter 480 688 566 774 580 140 683 949 
Brutto verdiskaping 196 335 225 261 231 018 235 978 
     

Lønnskostnader 71 088 68 429 67 321 65 517 
Driftsresultat 28 806 60 391 68 416 87 954 
Netto verdiskaping 99 894 128 820 135 737 153 471 

 

Konsernet har hatt en økende omsetning og verdiskaping fra 2015 til 2018 og har for 2018 hatt en 
netto verdiskaping på 153 millioner kroner av en samlet salgsinntekt på 684 millioner. Netto 
verdiskaping har økt med 54% fra 2015 til 2018. 

2.2. Kjøp av varer og tjenester 
Oversikt og bearbeiding av reskontroinformasjon utgjør grunnlaget for materialet i dette avsnittet. 
Kjøp av varer og tjenester skaper ringvirkninger hos leverandørene, hos leverandørenes ansatte og 
igjen hos leverandørenes underleverandører. I denne sammenheng tas det ikke hensyn til om 
kjøpene er gått til drift eller til investeringer. Her nyttes en ringvirkningsmodell. 

 

Tabell 2-2 Samlede kjøp av varer og tjenester eksklusiv konserninterne og eksklusiv kjøp av elkraft fra andre 
elkraftprodusenter fordelt på region – 1000 kroner eks mva 

Region 2015 2016 2017 2018 
Møre og Romsdal 
fylke 104 184 107 500 86 740 141 746 

Nord-Norge 4 755 1 741 1 110 1 245 
Sør- og Vestlandet 10 620 23 383 31 778 29 367 
Trøndelag 7 389 8 696 12 481 6 920 
Østlandet 107 479 174 689 131 942 155 048 
Utlandet 267 1 309 3 006 12 015 
Diverse 60 105 25 24 
Totalt 234 754 317 423 267 082 346 365 

 

Gjennomgående kjøpes mer varer og tjenester fra Østlandet enn fra Møre og Romsdal fylke. Fra 
Utlandet kjøpes en svært beskjeden andel. Kjøp av varer og tjenester kan også fordeles på 
leverandørenes bransjetilhørighet. Tabellen under viser det.  
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Tabell 2-3 Samlede kjøp av varer og tjenester eksklusiv konserninterne og eksklusiv kjøp av elkraft fra andre 
elkraftprodusenter fordelt på viktigste næringer – 1000 kroner eks mva. 
Næring 2015 2016 2017 2018 
Bygg- og anlegg 84 969 138 797 90 715 127 799 
Forretningsmessig 
tjenesteyting 34 944 36 228 34 158 53 796 

Engroshandel 31 442 40 219 29 165 41 889 
Telekommunikasjon 28 581 38 761 44 109 41 605 
Forsikring 13 016 19 789 14 329 16 570 
Prod elektrisk materiell. 4 732 4 548 6 467 10 222 
Skogsdrift 925 892 1 051 3 802 
Kredittopplysning 514 1 287 3 145 3 509 
Detaljvarehandel 4 884 877 2 190 3 381 
Sport 2 080 2 234 2 717 3 157 
Forlag 2 066 2 898 2 584 3 126 
Adm. rådgivning 2 760 2 279 3 097 2 264 
Eiendomsdrift 1 653 3 283 3 660 2 090 
Grafisk industri 2 199 2 026 2 005 1 892 
Diverse 19 989 23 307 27 690 31 264 
Totalsum 234 754 317 423 267 082 346 365 

 

I alle årene er det bygge- og anleggsbransjen som er den største leverandøren. For øvrig er 
forretningsmessig tjenesteyting og telekommunikasjon viktige leverandørbransjer.  

2.3. Overføringer til eierne og det offentlige 
Istad har i perioden 2015 – 2018 vært direkte og indirekte eid av kommuner, staten og private eiere. 
Det har i denne perioden vært utbetalt utbytte til eierne. 

Kraftselskapene er gjenstand for en rekke særregler for både skatter og avgifter, som kommer i tillegg 
til ordinær beskatning og merverdiavgift.  

Som kraftprodusent betaler Istad konsesjonskraft, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og 
naturressursskatt til kommunene der kraftverkene er lokalisert. Til staten betaler Istad selskapsskatt 
på overskudd, grunnrenteskatt, forbruksavgift, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. 

2.3.1. Utbytte 
Utbytte utbetales til eierne som i perioden 2015 – 2018 har bestått av kommunalt, statlig og privat 
eierskap. Dette har i perioden bestått av følgende eiere: 

 



 

side 7 av 12 

Tabell 2-4 Eiere i Istad AS 
 % av aksjene 
Aksjonærer: 31.12.2018 01.01.2015 
Tussa Kraft AS 36,0%  
Molde kommune 34,0% 34,0% 
Moldekraft AS 17,0% 17,0% 
KLP 13,0%  
Statkraft Industrial Holding AS - 49,0% 
Totalt 100,0% 100,0% 

 

I 2018 var det overdragelser av aksjer i Istad AS. Tussa Kraft AS kjøpte 49 % av aksjene i Istad AS fra 
Statkraft Industrial Holding AS den 3. september 2018. Tussa Kraft AS solgte 13 % av aksjene i Istad 
AS til KLP den 28. desember 2018.  

 

Tabell 2-5 Utbytte utbetalt i 2015, 2017 og 2018 
Mottaker 2015 2017 2018 
Moldekraft AS 3 395 400 2 546 550 3 565 170 
Staten (Statkraft Industrial Holding AS) 9 801 000 7 350 750 7 350 750 
Tussa Kraft AS   2 940 300 
Molde kommune 6 803 600 5 102 700 7 143 780 
Totalsum 20 000 000 15 000 000 21 000 000 

 

Moldekraft AS er dels privat eid og dels eid av Tussa Kraft AS med 24,2%. Tussa Kraft AS er stort sett 
eid av kommuner og av KLP med 15%. KLP er et gjensidig forsikringsselskap hvor kundene er eierne og 
en vesentlig del av disse er kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. I en forenklet analyse legger vi 
derfor til grunn at KLP betraktes som en del av det offentlige. Gitt at eierfordelingen er lik den per 
31.12.2018, vil en utdeling av et utbytte i 2019 innebære at om lag 86% av utbyttet tilfalle offentlig 
virksomhet og ca. 14% private eiere. 

2.3.2. Skatter og avgifter 
Selskapene i Istad-konsernet betaler vanlige skatter og avgifter, samt skatter eller avgifter som er 
særskilte for kraftselskaper. Nedenfor er det vist en oversikt over Istad-konsernets overføringer til 
det offentlige i form av skatter og avgifter.  

Konsesjonsavgift 
Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven, eller industrikonsesjonsloven, plikter 
kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene. De kan også pålegges 
å betale til et næringsfond. NVE beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de 
berørte kommunene. Avgiftssatsen indeksjusteres hvert femte år av NVE. 

Forbruksavgift (elavgift) 
Nettselskapene har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) fra sine kunder 
på vegne av Staten. Forbruksavgiften tas inn som en del av nettleien. I 2018 var forbruksavgiften 
16,58 øre/kWh (20,725 øre/kWh inkl. mva). 

Merverdiavgift 
Istad selskapene betaler merverdiavgift på lik linje med andre selskaper som er avgiftsberettiget. I 
tabellen nedenfor er det vist en oversikt over netto merverdiavgift som er innbetalt til Staten.  



 

side 8 av 12 

Arbeidsgiveravgift 
Istad selskapene betaler arbeidsgiveravgift på lik linje med andre selskaper som er avgiftsberettiget. I 
tabellen nedenfor er det vist en oversikt over arbeidsgiveravgift som er innbetalt til Staten.  

Naturressursskatt 
Eier av kraftverk skal svare naturressursskatt til de kommunene og fylkeskommunene hvor 
kraftanlegget ligger. Naturressursskatten er ikke en ordinær inntektsskatt. Skatten er innført av rent 
distriktspolitiske grunner. Naturressursskatt til kommunen beregnes etter en sats på 1,1 øre/kWh, og 
0,2 øre/kWh til fylkeskommunen, dvs. at naturressursskatten til sammen utgjør 1,3 øre/kWh. 
Naturressursskatt kan kreves fratrukket i utlignet inntektsskatt til staten for inntektsåret. Denne 
skatten blir dermed en inntektsoverføring fra staten til de enkelte kraftkommunene. 

 

Tabell 2-6 Naturressursskatt betalt til kommunen 
 2015 2016 2017 2018 
Naturressursskatt 1 780 739 1 748 102 1 837 212 1 785 329 

 

Naturressursskatt fratrekkes i skatt til staten og er dermed ikke med i tabell 2-7 nedenfor. 

Grunnrenteskatt 
Eiere av kraftverk skal svare skatt til staten på grunnlag av en grunnrenteinntekt. Grunnrenteskatten 
utgjør 35,7 % av grunnrenteinntekten, og kommer i tillegg til den ordinære inntektsskatten på 23 % 
(2018), slik at kraftverksinntekt totalt skattlegges med 58,7 % 

 

Tabell 2-7 Skatt og avgift betalt av selskapet 
  2015 2016 2017 2018 
Konsesjonsavgift 151 084 151 084 151 084 55 871 
Forbruksavgift 84 925 785 100 896 926 101 570 772 103 147 251 
Merverdiavgift (netto) 41 294 852 43 231 398 57 980 385 31 281 151 
Arbeidsgiveravgift 10 458 571 11 924 596 12 053 891 12 698 206 
Eiendomsskatt 7 606 005 7 599 747 6 984 785 6 709 893 
Betalbare skatter 1 940 585 3 197 388 10 283 061 8 968 932 
Betalbar grunnrenteskatt 1 676 601 4 811 994 11 525 760 10 731 036 
Sum skatter og avgifter 148 053 483 164 213 386 193 564 953 173 592 340 

 

Årlig betaler konsernet betydelige beløp i skatter til Staten og til kommunene. For 2018 utgjorde det 
ca. 174 millioner kroner. Med et utbytte på 21 millioner kroner, hvorav ca. 18 millioner kroner tilfaller 
det offentlige, så er det i 2018 overført rundt 195 millioner kroner til det offentlige i form av utbytte, 
skatter og avgifter. 

I tabellen ovenfor er det valgt å ikke ta med beløpene som innbetales som avgift til Energifondet og 
Elsertifikater, da dette er avgifter som ikke går direkte til kommuner eller Staten, men fordeles 
tilbake til privatpersoner og selskaper.  

Avgift til Energifondet (Enova-avgiften) 
Nettselskapene har ansvar for å kreve inn avgiften til Energifondet for elektrisk kraft fra sine kunder 
på vegne av Staten. Avgiften til Energifondet tas inn som en del av nettleien. I 2018 var 
forbruksavgiften 1øre/kWh (1,25 øre/kWh inkl. mva). Energifondet skal finansiere 
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energieffektiviseringstiltak og forvaltes av Enova SF. I tabell 2-8 nedenfor er det vist en oversikt over 
hva dette utgjør årlig i analyseperioden. 

Elsertifikater 
Alle strømleverandører er pålagt å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel av sitt 
elektrisitetsforbruk. Denne andelen (elsertifikatkvoten) økes gradvis hvert år til 2020, før den 
reduseres mot 2035. Ordningen avsluttes i Norge i 2036. Alle strømkunder i Norge betaler for 
elsertifikater. Denne kostnaden er inkludert i påslaget på kundenes strømregning. Elsertifikatlovens 
formål er å bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. De selskapene som 
øker sin produksjon av fornybar elektrisitet får en inntekt fra salg av elsertifikater. 

 

Tabell 2-8  Avgift til Energifondet og elsertifikater betalt av selskapet 
  2015 2016 2017 2018 
Enova-avgift 6 685 368 6 887 368 6 891 443 6 875 147 
Elsertifikat - kjøp 8 906 699 12 302 586 9 761 561 12 894 930 
Sum 15 592 068 19 189 954 16 653 004 19 770 077 

 

2.4. Sysselsetting 
 

2.4.1. Ansatte i selskapene 
Det har vært en svak økning av antall ansatte i Istad selskapene de senere årene. 

 

Tabell 2-9 Antall ansatte og årsverk i Istad selskapene 
 2015 2016 2017 2018 
Firma Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk 
Istad AS 15 15,2 15 13 13 11,7 13 12,2 
Istad Nett AS 64 59,8 67 63,4 77 70,9 72 68,3 

Istad Kraft AS 24 22,8 22 20,3 22 21 24 23,5 
Kredittsikring AS 3 3 3 3 3 3 3 3 
Istad Fiber AS 5 5 8 8 8 8 9 8,4 
Sum 111 105,8 115 107,7 123 114,6 121 115,4 

 

2.4.2. Generert sysselsetting 
Beregningene bygger på årsberetningen, på reskontro og modellberegninger utført av Asplan Viak. Til 
ringvirkningsberegningene nyttes modellsystemet Panda som eies og utvikles av fylkeskommunene 
og KMD. Modellen beregner direkte og indirekte sysselsettingseffekter av en virksomhet. Modellen 
kan brukes på ulike næringer og ulike type virksomheter. 

Reskontro er en oversikt over alle leverandørenes salg til Istad-selskapene. Reskontroen inneholder 
informasjon om leverandørens lokalisering. Videre er de fleste leverandørene identifisert med 
organisasjonsnummer som ved kopling mot SSBs foretaksregister gir leverandørens næringskategori i 
henhold til internasjonale standarder for kategorisering (NACE-koder). 

Direkte sysselsetting omfatter ansatte i Istad-selskapene. Med sysselsatte menes antall personer som 
på et bestemt tidspunkt er ansatt i en virksomhet uavhengig av arbeidsomfang. I løpet av et år kan 
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det ha vært flere ansatte, noen begynner og andre slutter. Antall sysselsatte kan forstås som 
gjennomsnittlig antall sysselsatte personer. Årsverk er et mål på hvor mye arbeid de sysselsatte 
utfører på et år. Vanligvis er det flere sysselsatt enn det blir utført årsverk siden ikke alle ansatte har 
full stilling. 

 

Tabell 2-10 Sysselsatte generert av Istad, direkte og indirekte inklusiv konsumvirkning 
 2015 2016 2017 2018 
Ansatte i Istad-konsernet (personer) 111 115 123 121 
Sysselsetting generert av lokalt 
varekjøp 81 84 69 97 

I alt sysselsetting i Møre og Romsdal 192 199 192 218 
Sysselsetting i resten av Norge 103 161 134 140 
Sysselsetting i alt 295 360 327 358 

 

Det er ansatt om lag 120 personer i Istad-konsernet. Istad selskapenes kjøp av varer og tjenester i 
Møre og Romsdal genererer en ytterligere sysselsetting på rundt 70 - 100 sysselsatte i Møre og 
Romsdal. Det gir en samlet sysselsetting på mellom 190 og 220 sysselsatte i fylket. 

I resten av Norge gir konsernets kjøp av varer og tjenester mellom 100 og 160 sysselsatte slik at den 
samlede sysselsettingen i hele landet varierer mellom 290 og 360 i årene 2015 til 2016. Bortsett fra 
antall direkte ansatte, er de øvrige tallstørrelser beregnet ved hjelp av modell for regional økonomi 
(Panda-modellen). 

Noe forenklet kan en si at som følge av Istad-konsernets kjøp av varer og tjenester er det for hver 12 
ansatte i Istad i tillegg 10 sysselsatte utenom Istad i Møre og Romsdal. Dessuten ytterligere 14 
sysselsatte i resten av landet. 

Vi ser ved beregningene bort fra hva de sysselsattes skatteinnbetalinger eller Istad selskapenes 
statsskatt og andre overføringer til det offentlige kan gi grunnlag for av aktivitet.  

Sysselsetting består av direkte og indirekte sysselsetting. Det er ingen entydig definisjon av direkte og 
indirekte sysselsetting, men det vanligste er at direkte sysselsetting er antall ansatte personer i 
primærbedriften. Ansatte hos underleverandører er indirekte sysselsetting. I tillegg kommer at så vel 
bedrifter som ansatte i bedrifter øker sitt konsum som følge av økt inntekt – konsumvirkningen. 

2.4.3. Næringsfordelt sysselsetting 
Det er av interesse å se hvilke typer varer og tjenester som i stor grad kjøpes lokalt, i regionen og i 
resten av landet. Et bilde av det kan en få ved å vise hvilke næringer lokale leverandører tilhører og 
om de øvrige leverandørene har annen næringstilhørighet. Vanligvis er næringssammensetningen 
sterkt påvirket av om det foretas betydelige investeringer i det angjeldende år. 
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Tabell 2-11 Sysselsetting fordelt på næringer 
 Møre og 

Romsdal 
Resten av 

Norge 
I alt i Norge 

Kraftproduksjon og distribusjon 62,9 % 1,3 % 37,2 % 
Bygge- og anleggsvirksomhet 19,5 % 31,5 % 24,5 % 
Finans og forretningsmessig tjenesteyting 7,7 % 23,0 % 14,1 % 
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4,7 % 23,0 % 12,3 % 
Industri og bergverksdrift 1,0 % 3,6 % 2,1 % 
Jordbruk, skogbruk og fiske 0,6 % 0,2 % 0,4 % 
Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 1,1 % 4,8 % 2,7 % 
Transport og kommunikasjon 2,5 % 12,6 % 6,8 % 

Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 

Ser en på hvordan sysselsettingen fordeler seg på næringer, ser en at i Møre og Romsdal dominerer 
kraftproduksjon og distribusjon – altså egne ansatte. For øvrig utgjør bygge- og anleggsvirksomhet en 
betydelig andel. 

Ellers er det tydelig at kjøp av finans og forretningsmessig tjenesteyting gjøres for størstedelen 
utenfor eget fylke. 

2.5. Bidrag til kultur og idrett 
Istad-konsernet er blant de største selskapene i Molde regionen og har et kundeforhold til ca. 30.000 
lokale kunder. Istad støtter kultur, idrett, lag og foreninger, samt gir bidrag til severdigheter, 
bygninger, anlegg m.m. med betydelige årlige beløp. I 2018 var beløpet på 3,4 millioner kroner – om 
lag samme nivå som de foregående årene. Istad har et spesielt fokus på barn og unge, men favner 
også noe via andre aldersgrupper. Støtten er knyttet opp mot tiltak som har lokal forankring. 
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3. OPPSUMMERINGER 
 

I denne rapporten er det søkt å illustrere hvilken samfunnsmessig betydning Istad-selskapenes 
økonomiske aktivitet har – lokalt og nasjonalt.  

Det er gjort en sammenstilling av direkte og indirekte virkninger av Istads aktivitet. I den 
sammenheng vil vi trekke frem følgende tre forhold: sysselsettingsvirkninger, overføringer til det 
offentlige og direkte støtte til lokale aktiviteter (idrett, kultur m.m.) 

Istad-konsernet har ca. 120 ansatte, mens de indirekte virkningene gir en ytterligere sysselsetting i 
regionen (generert av lokalt kjøp av varer og tjenester) på 70 - 100 årsverk og på landsplan ytterligere 
140 årsverk.  

Det er også sett nærmere på overføringer til det offentlige og dette er summen av utbytte, skatter og 
avgifter. For 2018 ble det overført rundt 195 millioner kroner til det offentlige i form av utbytte, 
skatter og avgifter. 

Istad har i en årrekke gitt betydelige årlige beløp som støtte til lokale aktiviteter (idrett, kultur m.m.). 
I 2018 var beløpet på 3,4 millioner kroner – om lag samme nivå som de foregående årene.  
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