
From:                                 "Børre Andreassen"
Sent:                                  Mon, 7 Nov 2022 09:52:29 +0100
To:                                      "Kristin Skjelbred" <Kristin.Skjelbred@kristiansand.kommune.no>
Cc:                                      "Solveig Margrethe Roland Svendsberget" 
<Solveig.Margrethe.Roland.Svendsberget@kristiansand.kommune.no>; "Øyvind Stenvik Andersen" 
<Oyvind.Stenvik.Andersen@kristiansand.kommune.no>; "Iselin Kanestrøm" 
<Iselin.Kanestrom@kristiansand.kommune.no>; "Terje Fjellvang" 
<Terje.Fjellvang@kristiansand.kommune.no>; "Randi Bentsen" 
<Randi.Bentsen@kristiansand.kommune.no>
Subject:                             SV: Intervju med statsforvalteren
Attachments:                   Åpningsbalanse NY Kristiansand 2020 med eliminerte poster.xlsx, 
Åningsbalansen.pdf

Hei
 
Vedlagt følger åpningsbalansen (IB) per 01.01.2020 til ny kommune. Både i Excel og PDF 
Dersom de trenger mere detaljer enn dette, dvs på artsnivå må de gi en tilbakemelding. 
 
 
Åpningsbalansen ble vedtatt i bystyret 26. mai 2021 i forbindelse med årsregnskapet 2020. 
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A1rsreg1nskap 2020 - Krist·iansa1nd kommune

Forslag til vedtak

1.. Det fremlagte rsregnskap for Kristiansand kom mune - bykassa fastsettes
som kommunens årsregnskap for 2020.

2. Regnskapsmessig resultat utgjør kr O.
3. Overskridelser for lnvesterlnqsprosjekter behandles p følgende m t e :

Den rnidlertldiqe finansieringen av i11veste11ingier godkjen11es. Endelig
finansiering vedtas når sluttregnskap forelegges bystyret i samsvar med
f,11'1.JistertngsiAstruksen.

4. I n n g e n d e balanse fra 2019 godkjennes som vist i _e_dlegg med sum
aktiv_a,_Q_gpassiva.kr 28.S-St.934.420.

.5. Prernleavviksfondet styrkes med 100 mill. kr ved overføring fra sentralt
disposisjcnsfond.

6. Prisjustering for r 2020 og 2021 av energiverksfondets
disposisjonsfondandel foretas ved overføring av kr 10.078.000 kr fra
sentralt disposisjonsfond og justerinq av investeringsfondet skjer ved
overføring av 34.6J,6,000 mill. kr fra kapitalfondet.

Sammendrag

Årsregnskapet 2020 legges herved frem for politisk behandling og godkjenning. En mer
fullstendig presentasjon av rsregnskapet i form av kommentarer, avvlksenalvser og
vurderinger, er inntatt i årsrapporten som fremmes parallelt som egen sak. Denne saken
dreier seg derfor kun om den formelle godkje11ningie11p bakgrunn av
revisjonsberetningen og behandlingen i kontrollutvalget.

Bykassens driftsregnskap for 2020 viser et positivt netto driftsresultat p 266,2 mill. lkr.
Korrigert netto driftsresultat ble 206,2 mill. kr (dvs. uten bruk ogiavsetning til bundne
fond samt netto premieavvik), og viser et positivt avvik p 205,7 mill. kr i forhold t i l
justert budsjett.

AIie områder med unntak av oppvekst har pr 31.12.2020 opparbeidet positive
disposisjonsfond. De11økonomiske situasjonen for Kristiansand ved utgangen av 2020



 
 
 
Børre Andreassen 
Regnskapssjef 
  
Mobil.: (+47) 924 38 502| Sentralbord (+47) 38 07 50 00
E-post: borre.andreassen@kristiansand.kommune.no 
Besøksadresse: Rådhusveien 1, 4640 Søgne 
  

 

Fra: Kristin Skjelbred <Kristin.Skjelbred@kristiansand.kommune.no> 
Sendt: fredag 4. november 2022 16:09
Til: Terje Fjellvang <Terje.Fjellvang@kristiansand.kommune.no>; Randi Bentsen 
<Randi.Bentsen@kristiansand.kommune.no>; Børre Andreassen 
<Borre.Andreassen@kristiansand.kommune.no>
Kopi: Solveig Margrethe Roland Svendsberget 
<Solveig.Margrethe.Roland.Svendsberget@kristiansand.kommune.no>; Øyvind Stenvik Andersen 
<Oyvind.Stenvik.Andersen@kristiansand.kommune.no>; Iselin Kanestrøm 
<Iselin.Kanestrom@kristiansand.kommune.no>
Emne: Intervju med statsforvalteren 
 
Hei dere! 
 
Flott om dere sender de tre dokumentene/leveransene  som Statsforvalteren ba om til meg, så kan jeg 
oversende samlet og legge det inn på rett saksnummer osv. Det vi skal sende over gjaldt: 
 

• Presentasjonen holdt for Formannskapet om budsjettene - Terje
• Åpningsbalansen(e)   - Børre?/Randi?
• Tall for lønnsharmonisering - Randi

 
Hvis det er andre dokumenter dere nå i ettertid tenker vil være relevante og viktig, så hører jeg fra dere.
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Skjelbred 
Stabsleder | Virksomhetsstyring  
 
Mobil.: (+47) 93 04 89 31 | Sentralbord (+47) 38 07 50 00 
E-post: kristin.skjelbred@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse: Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand 
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