
From:                                 "Duesund, Janne" <fmavjdu@statsforvalteren.no>
Sent:                                  Thu, 8 Dec 2022 12:02:53 +0100
To:                                      "Lukas Georg Wedemeyer" 
<Lukas.Georg.Wedemeyer@kristiansand.kommune.no>
Cc:                                      "Sødal, Dag Petter" <fmavdps@statsforvalteren.no>; "Nordhus, Jostein" 
<fmavjno@statsforvalteren.no>
Subject:                             Oversender spørsmål - ifm. kunnskapsgrunnlaget

Til: Kristiansand kommune v/kontaktperson, strategisjef Lukas Wedemeyer 

Dato: 8.12.22

 

Hei, 

Oversender spørsmål fra vår kommuneøkonom: 

 

TRENGER DOKUMENTASJON FOR Å KUNNE FORDELE BALANSEVERDIER PER 31.12.2021 PÅ 3 
KOMMUNER 

Aktivering i balansen for 2020 og 2021, evt. også med fordeling av disse på 3 kommuner? 

Fordeling av nye låneopptak i regnskap 2020 og 2021 på 3 kommuner? 

Beregninger av kalkulatoriske renter og avskrivninger for økonomiplanperioden, fordelt på 3 
kommuner? 

 

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? 

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? 

 

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 
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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.

 

Kommuneøkonom Jostein Nordhus kan kontaktes for nærmere avklaring av spørsmålene. 

 

 
Med vennlig hilsen 
Janne Duesund
prosjektleder 
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