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Økonomiplan 2021-2024:

Kommunens utfordringsbilde viser at de nærmeste årene handler det 
om å:

• få klimagassutslippene ned

• få flere inkludert

• ta mer kompetanse i bruk



Demografikostnader 
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Ifølge disse beregningene 

vil Kristiansand de neste 6 

årene i gjennomsnitt måtte 

øke brutto driftsutgifter med 

om lag 50 mill. kr årlig for å 

kunne videreføre 

tjenestetilbudet på nivå med 

landsgjennomsnittets 

standard og dekningsgrader 

for 2020.



Utfordrende kommuneøkonomi
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Asker kommune



Hva gjør regjeringen for 2021? 

6

Usikkerhet

• Hva legger staten inn av frie inntekter?

• I større grad «bruksanvisning på de frie 

inntektene»

• Hvor lenge har vi lave renter?

• Langvarige konsekvenser av 

koronapandemien?

• Utviklingen på finans? 

• Arbeidsmarkedet?

• De som står utenfor 

Bare mørke skyer i horisonten? 

• Med bakgrunn i utfordringsbildet hvilke 

muligheter har vi i Kristiansand? 

• Hva kan vi bidra med selv her?



Vedtatt økonomiplan 
2020-2023

Basert på økonomiplanene til Søgne, Songdalen og 
Kristiansand
Fellesnemdas vedtak



Utvikling i netto lånegjeld 2018-2022 (netto lånegjeld i % av sum 
driftsinntekter)

www.nyekristiansand.no
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Korrigert netto driftsresultat må være minimum 0,5 % av sum driftsinntekter hvert år i 
økonomiplanperioden. Det kan justeres for betydelige engangsutgifter i driften (f.eks. Kristiansands 
tilskudd i 2020 til Kunstsiloen). 

Korrigert netto driftsresultat 

www.nyekristiansand.no

Begrepet «korrigert netto 

driftsresultat» forstyrres av 

premieavvik. Resultatet ser derfor 

vesentlig bedre ut enn det er 

likviditetsmessig. 

1,0 %

0,7 %

-1,4 %

0,8 %

1,6 %
1,8 %

4,0 %

1,9 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

Kristiansand Songdalen Søgne Totalt

2019

2020

2021

2022



Budsjettmessige utfordringer i mill. kr

www.nyekristiansand.no

Kristiansand har lagt til grunn innsparingskrav på 84 mill. kr fra 2018 til 2022 inklusiv 20 mill. kr 

vedtatt av Kristiansand bystyre som effekt av kommunesammenslåingen.

2019 2020 2021 2022

Netto driftsresultat 67 39 108 159

Netto premieavvik -87 -118 -117 -133

Inntektssystemet -12 -12 -12

Eiendomsskatt Kristiansand -25

Eiendomsskatt Søgne -16

Harmonisering lønn og ordninger -10 -10 -10

Salderingsbehov -20 -141 -31 4



Nærmere om økonomiplanene 2019-2022

• Økte investeringene sammenlignet med vedtatt økonomiplan 2018-21 til tross for 
fellesnemdas vedtak: «Investeringsnivået i vedtatte økonomiplaner er høyt og det bør 
tilstrebes å nedjustere nivået ved å utsettes/nedskalere prosjekter, samt begrense eventuelle 
nye prosjekter utover økonomiplanene.» 

• Netto driftsresultat gradvis bedre i perioden, men det er ikke tatt tilstrekkelig høyde for økte 
driftsutgifter ved nye investeringer og forutsatt for høy eiendomsskatt for Søgnes del i 2020.

• Det er ikke innarbeidet tilstrekkelig FDV utgifter til investeringene for bl.a. Syngna kulturhus 
(3 mill. kr) og flere av investeringene i Søgne kommune.

• Søgne omsorgssenter slik det er utformet bygningsmessig (Bokollektiv) tilsier driftsutgifter på 
om lag 50 mill. kr. Det er avsatt om lag 5 mill. kr til driften (halvparten omdisponering fra 
hjemmesykepleien).

• Det er ikke innarbeidet driftsutgifter til nye avlastningsplasser på Lunde. Beregnet til 9 mill. 
kr årlig. 

• Det var ulik praksis i de tre kommunen vedr. kompensasjon for demografi og innsparingskrav. 
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Målgruppe og behov – Søgne omsorgsboliger 

Bokollektiv for personer med omfattende heldøgns omsorgsbehov

Fra helse og omsorgsplan Søgne s. 26: 

• personer som er til fare for seg selv eller andre og som i samarbeid med fullmektig / verge anbefales skjerming 
(personer med demens, alvorlig psykisk sykdom)

• personer med svært omfattende omsorgsbehov store deler av døgnet 

• personer med stor utrygghet som ikke kan kompenseres nok med trygghetsteknologi og hjemmetjenestenes 
responstid

(…)

Forslaget sikrer en bygningsmasse som ivaretar det samlede behov for heldøgns tjenestetilbud knyttet opp mot 
omsorgsboliger og langtidsplasser frem mot år 2030. 

• Vedtatte driftsmidler har vært basert på at tjenesten var planlagt å bli betjent med hjemmetjenester 
(demografimidler). 

• Målgruppen og utforming av bygget forutsetter imidlertid et faglig konsept med tilstedeværende bemanning.

→ Vedtatte driftsmidler er ikke tilstrekkelige. 



Behovsdekning i tråd med demografisk 
utvikling

Behovet for heldøgns omsorgsplasser i Kristiansand kommune vil øke, men ikke så raskt 
som planlagt etablering av nye plasser tilsier. 

Kommunen vil ha noe overkapasitet fram mot ca. 2024/2025. Deretter vil det bli økende 
behov for flere plasser. 

Det er derfor behov for å ta bygget i Søgne i bruk gradvis, jfr. også den opprinnelige helse 
og omsorgsplanen:

▪ Dagsenter og hjemmetjenester i byggets 1. etg fra 2021

▪ 32 omsorgsboligplasser innen høst 2022

▪ Gradvis videre åpning fram mot 2025 i tråd med behovsøkning

Endelig godkjenning av forslaget om gradvis innflytting må gis av Husbanken. 



Korrigert netto driftsresultat 2020-2023 

Mål: 2 % av sum driftsinntekter dvs. om lag 170 mill. kr i 2020
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Innsparingstiltak 2020-2023

Tall i 1000 kr i 2020 kr 2020 2021 2022 2023

Organisasjon 1,7%                  -3 700 -5 900 -7 000 -8 500

Økonomi 3,4%                  -3 650 -5 800 -6 900 -8 400

Samfunn og innovasjon 0 0 0 0

Oppvekst 0,6%                -15 840 -24 060 -25 850 -29 350

Helse og mestring 0,3%                  -7 000 -11 500 -14 300 -17 800

Kultur og innbyggerdialog 0,8%                  -3 080 -4 160 -5 190 -7 190

By- og stedsutvikling 1,0%                  -4 940 -7 370 -9 050 -11 550

Sum -38 210 -58 790 -68 290 -82 790

I tillegg til dette er det ikke kompensert fullt ut for demografiendringer og utfordringer med å tilpasse 

driften innenfor vedtatt ramme i 2019.  



Sentralt disposisjonsfond 2019-2023 

Mål: 2 % av sum driftsinntekter dvs. om lag 170 mill. kr i 2020
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Netto lånegjeld 2020-2023
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Netto lånegjeld Lånetak

Samlet sett øker netto lånegjeld 
med om lag 246 mill. kr til 8,42 
mrd. kr fra 2020 til 2023.

Gjeldstak på 8,5 mrd. kr. 

Det anbefales ikke at gjeldstaket 
justeres for befolkningsvekst eller 
prisjusteres.



• I økonomiplanen for 2020-2023 vedtok bystyret å øke rammene til 
områdene med 27 mill. kr netto. 

▪ Reduserte to poster. Markering av kommunesammenslåing og politikerlønn.

▪ Økningen finansiert ved bruk av fond og økt utbytte fra selskaper og brøt 
dermed vedtatte handlingsregler.

• Mindre endringer på investeringene, men økte salg av eiendom med 60 mill. 
kr.

Nye bystyret fulgte dermed opp praksisen fra gamle Kristiansand der 
driftsbudsjettet som hovedregel ble økt med 20-30 mill. kr ut over 
rådmannens forslag.

Konsekvenser av den politiske behandling 
- erfaringer
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Handlingsregler – kortsiktig effekt 

Kommunedirektørens forslag (mill. kr) 2020 2021 2022 2023

Ikke prisjustering av energiverksfondet 27,5              27,5              27,5              

Bruk av bufferfond

Bruk av utbytte 15,5              15,5              15,5              -                

Sum 43,0              43,0              43,0              -                

Bystyrets endringer (i mill. kr) 2020 2021 2022 2023

Ikke prisjustering av energiverksfondet 27,5              

Bruk av bufferfond 29,2              7,0                

Bruk av utbytte 5,0                8,0                12,0              12,0              

Sum 34,2              15,0              12,0              39,5              

I løpet av 2018 og 2019 har Kristiansand tatt 

ut 163,5 mill. kr av KNAS i ekstraordinært 

utbytte. 78,5 ført på investering.

I økonomiplanen brukes 229,7 mill. kr i driften  ved 

å bryte handlingsreglene. Det gir en kortsiktig effekt 

som svekker kommunens økonomi på lang sikt.



1. tertialrapport 2020



Korrigert netto driftsresultat

• Bedring på korrigert netto driftsresultat på 75,8 mill. kr i forhold til vedtatt. 
Dette skyldes redusert pensjonspremie, redusert arbeidsgiveravgift og 
reduserte renteutgifter.

• Bruker 75,5 mill. kr mindre av sentralt disposisjonsfond enn vedtatt

• Prognosen for sentralt disposisjonsfond pr. 31.12.20 er på om lag 390 mill. kr
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Budsjett 

2020 
Revidert 

budsjett 2020 
Prognose 

2020 

Korrigert netto driftsresultat* -175,4 -99,6 -339,0 

Dekkes slik: 

Bruk av sentralt disposisjonsfond  -175,4 -99,9 -99,9 

Overføring til investering 0 0,3 0,3 

Planlagt bruk av fond områdene   -31,6 

Bruk av områdefond og andre fond   -207,8 

 



Men, 
• Områdene melder om et reelt merforbruk på 207,8 mill. kr 

inkl. koronarelaterte utgifter.

• Om lag 123 mill. kr er knyttet til koronarelaterte utgifter.

• Bekymring: Merforbruk i helse og mestring og oppvekst som 
skyldes et for høyt driftsnivå i forhold til vedtatt budsjett.

• Utfordring med inngangen til 2021, der vedtatte 
innsparingskrav øker

Område  

Mer/mindre 

forbruk før 
bruk av fond 

2020 

Planlagt  

bruk 
av fond 

2020 

Reelt 

mer/mindre 
forbruk 

2020 

10 Kommunedirektøren 0 0 0 

11 Organisasjon -1 000 0 -1 000 

12 Økonomi 0 0 0 

13 Samfunn og innovasjon -4 100 4 100 0 

2 Oppvekst -52 400 0 -52 400 

3 Helse og mestring -143 000 10 000 -133 000 

4 Kultur og innbyggerdialog -15 000 0 -15 000 

5 By- og stedsutvikling -23 900 17 500 -6 400 

Sum -239 400 31 600 -207 800 

 

22



2. tertialrapport 2020



Korrigert netto driftsresultat
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Status for områdene prognose pr. 31.12.20
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Rullering økonomiplan 
2021-2024



• Tilpasse driften til vedtatte rammer.

• Oppnå balanse mellom inntekter og utgifter i løpet av økonomiplanperioden.

• Møte demografiutfordringene i helse og mestring med økte rammer, ny 
teknologi og omstilling.

• Utenforskap. Følge opp oppgaveutvalgets anbefalinger. 

• Prioriteringen av ressurser må henge sammen med satsingene i 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Viktig spørsmål:

• Er kommunedirektøren bundet av vedtatte handlingsregler?

Hovedutfordringer
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Usikkerhetsmomenter

• Håndtering av koronakrisen og de økonomiske 
konsekvensene – mest sannsynlig så dekker ikke 
staten alle merkostnader

• Iverksettelse av allerede vedtatte innsparingskrav

• Vekst i frie inntekter?

• Reduserte rentekostnader?

• Finans og avkastning på energiverksfondet?

• Investeringsnivå – utredet 30 nye prosjekter –
totalramme nærmere 1,1 mrd. Kr. 



Regjeringens 
budsjettkonferanse onsdag 26. 
august 2020



Innsparingstiltak 2021-2024 i forhold til              
2020 inkl. ytterligere 10 mill. kr i 2024

Tall i 1000 kr i 2021 kr 2021 2022 2023 2024

Organisasjon -2 218 -3 326 -4 838 -5 638

Økonomi -2 167 -3 276 -4 788 -4 788

Samfunn og innovasjon 0 0 0 0

Oppvekst -8 290 -10 089 -13 619 -16 619

Helse og mestring -4 536 -7 358 -10 886 -13 886

Kultur og innbyggerdialog -1 089 -2 127 -4 144 -5 744

By- og stedsutvikling -2 150 -3 440 -5 663 -7 263

Sum -20 450 - 29 616 -43 938 -53 938

I tillegg til dette er det ikke kompensert fullt ut for demografiendringer og utfordringer med å tilpasse 

driften innenfor vedtatt ramme i 2020.  



• Ubalanse på om lag 75 mill. kr i 2021.

• Om lag balanse i 2024 – handlingsreglene følges

• Basert på strammere rammer enn i 2020.

• Foreslår strukturendringer innen skole og omsorgstjenestene

• Lagt til grunn lavere vekst i frie inntekter fra staten basert på lavere anslag vedr. 
demografiutgifter.

• Lavere rentenivå.

• Lavere pensjonsutgifter.

• Økte FDVU utgifter.  Alle prosjektene ikke fanget opp i vedtatt ØP.

• Driften av Søgne omsorgssenter ikke finansiert i vedtatt ØP.

• Endringer i refusjonsordning for ressurskrevende innarbeidet. Det er lagt til grunn ytterligere 
innstramming av ordningen.

• Boligstiftelsene avvikles trolig fra 1.1.22.  Bedre utnyttelse av ressursene. 

• Samme eiendomsskattenivå som i vedtatt økonomiplan. Ikke avklart nivå i 2024 ennå.

Status 7. oktober (før statsbudsjettet)
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• Fra 2023 er gjeldstaket på 8,5 mrd. kroner.

• I vedtatt økonomiplan er det er margin på 78 mill. kr i 2023.

• Utfordrende å holde investeringsnivået

▪ Svikt i salgsinntekter. Mulig omregulering av Kroodden. 

▪ Oppdaterte prosjektkostnader for vedtatte prosjekter f.eks. Vollan skole med 
flerbrukshall. 

▪ Nye investeringer. Utredet 30 nye prosjekter. Nytt sykehjem i 2026 vil kreve 
betydelige avsetninger i 2024.

• Nominelt tak gir en realnedgang i netto lånegjeld på 170 mill. kr i året gitt 2 % 
inflasjon. Gir 10 mill. kr årlig i reduserte rente- og avdragsutgifter.

• Foreløpig gir investeringsprogrammet en netto lånegjeld  under gjeldstaket.

• Økt avsetning til nytt sykehjem og nye boliger.  

Gjeldtaket og investeringsbehov
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Statsbudsjettet 2021
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35Nye Kristiansand kommune



Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no


