
From:                                 "Lukas Georg Wedemeyer" 
<Lukas.Georg.Wedemeyer@kristiansand.kommune.no>
Sent:                                  Fri, 16 Sep 2022 08:36:45 +0200
To:                                      "preben olsen" <preben04@hotmail.com>
Cc:                                      "Ole Petter Ingvaldsen" <Ole.Petter.Ingvaldsen@kristiansand.kommune.no>
Subject:                             SV: Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune

Ang. spørsmål om Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune
 
Kristiansand kommune gir innsyn i offentlig tilgjengelig informasjon.
Budsjetter for Skolene i de etterlyste årene ligger her
Songdalen Økonomiplan med handlingsprogram 2018-2021 - Årsbudsjett 2018
Songdalen Økonomiplan med handlingsprogram 2019-2022 Årsbudsjett 2019
Kristiansand Budsjett og økonomiplan for 2020-2023
 
Budsjett og økonomiplaner for de tre tidligere kommunene siden 2017, 2018, 2019 og for dagens 
Kristiansand kommune for 2020 og 2021 ligger samlet offentlig tilgjengelig her;
Kristiansand kommune - Budsjett og økonomiplan  
 
Det å framskaffe den forespurte detaljerte dokumentasjonen vil innebære en utredning som vi ikke har 
grunnlag til å gjennomføre. 
Det er statsforvalteren i Agder som har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet å utrede 
konsekvenser av en eventuell deling av kommunen.
Spørsmål om og innspill til utredningen rettes til statsforvalteren i Agder. 
 
Med vennlig hilsen
 
Lukas Wedemeyer 
Strategisjef | Kristiansand kommune 
+47 9019 7222 
 

Fra: Ole Petter Ingvaldsen <Ole.Petter.Ingvaldsen@kristiansand.kommune.no> 
Sendt: mandag 12. september 2022 10:22
Til: preben olsen <preben04@hotmail.com>
Kopi: Lukas Georg Wedemeyer <Lukas.Georg.Wedemeyer@kristiansand.kommune.no>
Emne: SV: Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune
 
Hei, 
 
Spørsmålet er oversendt området Samhandling og innovasjon da det er dette kommunalområdet som 
koordinerer svar på slike spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Petter Ingvaldsen 
Rådgiver| Økonomistyring  
 

From: "Lukas Georg Wedemeyer"
<Lukas.Georg.Wedemeyer@kristiansand.kommune.no>
Sent: Fri, 16 Sep 2022 08:36:45 +0200
To:
Cc:
Subject:

"preben olsen" <preben04@hotmail.com>
"Ole Petter Ingvaldsen" <0le.Petter.lngvaldsen@kristiansand.kommune.no>
SV: Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune

Ang. spørsmål om Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune

Kristiansand kommune gir innsyn i offentlig tilgjengelig informasjon.
Budsjetter for Skolene i de etterlyste årene ligger her
Songdalen Økonomiplan med handlingsprogram 2018-2021- Årsbudsjett 2018
Songdalen Økonomiplan med handlingsprogram 2019-2022 Årsbudsjett 2019
Kristiansand Budsjett og økonomiplan for 2020-2023

Budsjett og økonomiplaner for de tre tidligere kommunene siden 2017, 2018, 2019 og for dagens
Kristiansand kommune for 2020 og 2021 ligger samlet offentlig tilgjengelig her;
Kristiansand kommune - Budsjett og økonomiplan

Det å framskaffe den forespurte detaljerte dokumentasjonen vil innebære en utredning som vi ikke har
grunnlag ti l å gjennomføre.
Det er statsforvalteren i Agder som har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet å utrede
konsekvenser av en eventuell deling av kommunen.
Spørsmål om og innspill t i l utredningen rettes ti l statsforvalteren i Agder.

Med vennlig hilsen

Lukas Wedemeyer
Strategisjef I Kristiansand kommune
+47 9019 7222

Fra: Ole Petter Ingvaldsen <0le.Petter.lngvaldsen@kristiansand.kommune.no>
Sendt: mandag 12. september 2022 10:22
Til: preben olsen <preben04@hotmail.com>
Kopi: Lukas Georg Wedemeyer <Lukas.Georg.Wedemeyer@kristiansand.kommune.no>
Emne: SV: Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune

Hei,

Spørsmålet er oversendt området Samhandling og innovasjon da det er dette kommunalområdet som
koordinerer svar på slike spørsmål.

Med vennlig hilsen

Ole Petter Ingvaldsen
Rådgiver! Økonomistyring

https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/712daaa8832d482180d6d7cfd9ef1c38/planer-fra-gamle-kommuner/songdalen-op-18-21.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/712daaa8832d482180d6d7cfd9ef1c38/planer-fra-gamle-kommuner/songdalen-op-19-22.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/712daaa8832d482180d6d7cfd9ef1c38/10629-kristiansand-kommune---okonomiplan-2020-2023_180220.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/politikk-og-organisasjon/planer-og-prosjekter/budsjett-og-okonomiprogram/


Tlf.: (+47) 382 43 567| Mobil: (+47) 926 02 054| Sentralbord (+47) 38 07 50 00
E-post: ole.petter.ingvaldsen@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuskvartalet Kristiansand
 

 
 

Fra: preben olsen <preben04@hotmail.com> 
Sendt: mandag 12. september 2022 10:04
Til: Ole Petter Ingvaldsen <Ole.Petter.Ingvaldsen@kristiansand.kommune.no>
Emne: Sv: Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune
 
Hei Ole Petter, 
 
Jeg hadde satt pris på et svar på denne eposten jeg sendte deg for over 2 uker siden. 
 
Takk. 
 
Mvh. Preben 

Fra: preben olsen
Sendt: fredag 26. august 2022 14:42
Til: ole.petter.ingvaldsen@kristiansand.kommune.no 
<ole.petter.ingvaldsen@kristiansand.kommune.no>
Emne: Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune 
  

Hei Ole Petter,
  
Mitt navn er Preben Olger Olsen og er med i en gruppe som har, og jobber fortsatt 
med reversering av Songdalen kommune.
Jeg innhenter forskjellig informasjon fra ulike plasser i gamle Songdalen kommune 
iht. innsynsloven.
  
Det er interessant og sammenligne budsjettene til ulike kommunalstyrte enheter 
før og etter kommunesammenslåingen.
Jeg har blitt fortalt at skolebudsjettene i Kristiansand er mye strammere enn i gamle 
Songdalen og også i Søgne, men det er viktig at informasjonen stemmer og at man 
dokumentere det.
  
Jeg fikk tips om at du var mannen som satt på denne informasjonen.
Kan du sende over Budsjettene til de 4 skolene i tidligere Songdalen kommune, 
Tunballen, Rosseland, Finnsland og Songdalen ungdomsskole for årene 2018, 2019 
og 2020?
  

Tlf.: (+47) 382 43 5671Mobil: (+47) 926 02 0541Sentralbord (+47) 38 07 50 00
E-post: ole.petter.inqvaldsen@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuskvartalet Kristiansand

Kristiansand
kommune

Fra: preben olsen <preben04@hotmail.com>
Sendt: mandag 12. september 2022 10:04
Til: Ole Petter Ingvaldsen <0le.Petter.lngvaldsen@kristiansand.kommune.no>
Emne: Sv: Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune

Hei Ole Petter,

Jeg hadde satt pris på et svar på denne eposten jeg sendte deg for over 2 uker siden.

Takk.

Mvh. Preben

Fra: preben olsen
Sendt: fredag 26. august 2022 14:42
Til: ole.petter.ingvaldsen@kristiansand.kommune.no
<ole.petter.ingvaldsen@kristiansand.kommune.no>
Emne: Skolebudsjett 2018,2019,2020 - Tidligere Songdalen kommune

Hei Ole Petter,

Mi t t navn er Preben Olger Olsen og er med i en gruppe som har, og jobber fortsatt
med reversering av Songdalen kommune.
Jeg innhenter forskjellig informasjon fra ulike plasser i gamle Songdalen kommune
iht. innsynsloven.

Det er interessant og sammenligne budsjettene t i l ulike kommunalstyrte enheter
før og etter kommunesammenslåingen.
Jeg har blitt fortalt at skolebudsjettene i Kristiansand er mye strammere enn i gamle
Songdalen og også i Søgne, men det er viktig at informasjonen stemmer og at man
dokumentere det.

Jeg fikk t ips om at du var mannen som satt på denne informasjonen.
Kan du sende over Budsjettene t i l de 4 skolene i tidligere Songdalen kommune,
Tunballen, Rosseland, Finnsland og Songdalen ungdomsskole for årene 2018, 2019
og 2020?
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Mvh. Preben
Tlf: 97709740 

  

Mvh. Preben
Tlf: 97709740


