
 

NOTAT  

Til:  Statsforvalter i Agder 

Fra:  Økonomidirektøren i Kristiansand kommune.  

Dato: 16.12.2022 

 

SPØRSMÅL OM KOMMUNALE FORETAK OG IKS 

Spørsmål til endringer i kommunale foretak fra sammenslåingen frem til i dag: 

Kristiansand Havn KF var ikke en del av åpningsbalansen 1.1.2020. Stemmer det at Kristiansand Havn 
KF (og Kristiansand Havn IKS) ble etablert 1.1.2021?   

Svar: Ja. 

På hjemmesidene oppgis ikke boligselskapet (bare Kristiansand havn) som KF. Når ble Kristiansand 
boligselskap KF avviklet? Kan vi få oversendt lenke til boligselskapets siste årsregnskap? 

Svar: 31.12.19.  

Årsregnskap 2019 for Kristiansand Boligselskap KF ble behandlet som sak 78/20 i bystyrets møte 27. 
mai 2020. Bystyret - Bystyresalen - Rådhuskvartalet (kristiansand.kommune.no) 

Styrets årsberetning 

Årsregnskap med noter 

 

SPØRSMÅL OM UTBYTTE: 

Har noen spørsmål om budsjettering av utbytte i vedtatt budsjett for 2022 og i kommunedirektørens 
forslag for 2023.  

Kristiansand Havn IKS: Det er ikke budsjettert med utbytte i økonomiplan 2022-2025 og heller ikke i 
kommunedirektørens forslag for 2023-2025. Men for Kristiansand Havn KF står det i tekstdelen at det 
i kommunedirektørens forslag budsjettert med utbytte på 18 mill. kroner i perioden? Men finner ikke 
at det er tallmessig tatt høyde for i det vedtatte budsjettet. 

Svar: I kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-26 er det forventet et samlet utbytte på 18 
mill. kr i fra Kristiansand Havn KF. I 2023 er det forventet 8 mill. kr. Dette er ikke innarbeidet i 
foretakets økonomiplan som bystyret vedtok 15. desember. I økonomiplanen omtales utbytte på 
følgende måte: 
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Under behandlingen av foretakets økonomiplan opplyste ordfører at havnestyrets leder har gitt klare 
signaler om at utbytte vil bli utbetalt i 2023.  

 

Utbetaling av litbytte til eier
Kristiansand kommune har i sitt budsjettforslag lagt [nn en forventning om utbytte på kr. 8,0
miltion medlutbetaling i 2023 og i kr. 10,0 mil.lion med utbetaling i 2024. I tov om havner og
farvann står det følgende under §32., 3 ogi4 ledd (Forvaltnrng av kapital i kommunalt eide
havner):

«Det Ikan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt
tilstrekkellqe midler rndrift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er
dire'kle knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som
utdeling regnes enhver overføring av verdier som dire'kle eller indirekte kommer eieren till
gode.

Uttak av overskudd eller annen utdeling av midler fra kommunal havnevirksomhet
organisert som aksjesellskap, interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan bare
besluttes av virksornhelens eierorgan etter fors!lag fra styret»

Det er styret i IKristiansand Havn KF som skal legge frem forslag om utbetaling av utbytte.
Bestemmelsen i loven er videre innført for å sikre at havnens kj,erneoppg1aver kan utføres og
videreutvikles på lang sikt. Investeringi i havneinfrastruktur er kapitalkrevende og skal havnen
bidra i det grønne skiftet trenger havnen økonomiske muskler. Det er også ik t ig å påpeke at
investe11inger havnen gjør, er for å legge til rette for næringsutvikling og arbeldsplasser i
regionen,.

Hva som er tilstrekkelig mIdler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeninger
bør utredes nærmere. På bakgrunn av dette har havnen startet arbeidet med å utarbeide en
investe11ingsevn,eanalyse som også vil fokusere på utbetaling av eventuelle utbytjer.

Denne vil legges frem :samtidig med avleggelse av regnska,pet for 2022 og det anbefales da
at styret tar stilling til utbetalin,g av et ullbytte.

Det er også vikttg å vise til Selskapsavtalen hvor det står følgende:

«Likviditetsoverskudd i Kristiansand Havn KF og Lindesnes Havn KF,
inklusive overskudd som følge av KF'enes realisasjon av
eiendom/aksjer/andre eiendeler som er en del av Havnekapitalen, skal i
utgangspunktet tilføres IIKS'et i den utstrekning midl,ene ikke brukes til
nedbetaling/innfrielse av KF'en,es gjeld

Dersom de respektive KF ene ved realisasjon,som nevnt får midler/overskudd
som Selslkapet ikke trenqer for å ivareta havnevi.nksomheten, kan midlen.e
«deles ut» til den aktuelle kommun.e/tas ut av havnekapitalen foruraatt at det
er muligi etter reglene i den til enhver gjel'.dende Havne- og
farvannslovgiivning.»

Som utgang1spunkt skal eventuelt likviditetsoverskudd benyttes til nedbetaling av langsiktig
gjeld eller overføres IKS før det betales utbytte.

Under behandlingen av foretakets økonomiplan opplyste ordfører at havnestyrets leder har gitt klare
signaler om at utbytte vil bli utbetalt i 2023.


