
From:                                 "Duesund, Janne" <fmavjdu@statsforvalteren.no>
Sent:                                  Wed, 30 Nov 2022 08:57:48 +0100
To:                                      "Lukas Georg Wedemeyer" 
<Lukas.Georg.Wedemeyer@kristiansand.kommune.no>
Cc:                                      "Sødal, Dag Petter" <fmavdps@statsforvalteren.no>
Subject:                             Behov for noe mer informasjon

Til: Kristiansand kommune v/kontaktperson, strategisjef Lukas Wedemeyer
Dato: 30.11.22 
 
Hei,  
 
Vi ser at vi gjerne skulle hatt informasjon om følgende: 
 

1. Tidligere oversendt informasjon viser at kommunen pr april 2022 hadde 8790 fast ansatte (målt 
som stillinger, antall personer kan være litt lavere). Hvor mange av disse ansatte er 
stedsUavhengige – og hvor mange er i stedsavhengige stillinger? (omtrentlig anslag holder) 

2. Hvor mange ansatte har sitt faste kontorsted på kommunehusene på Nodeland og Tangvall i dag, 
og om lag hvor mange sitter på rådhuset eller i nærheten i Kvadraturen? (omtrentlig anslag 
holder)

 
Og:  

3. I rammen under er et bilde av kommunens nettside med hvor eierposisjoner og selskap er vist. 
Det er en fin nettside som gir god informasjon. Men denne oversikten dekker bare de 
interkommunale samarbeidene som har eget regnskap. De oppgavefellesskap som ikke har eget 
regnskap, og alle vertskommunesamarbeid, og evt. andre utformelle samarbeid  som ligger 
direkte i by-kassa, er ikke med. Statsforvalteren mener det er viktig å få et bilde av alt 
interkommunalt samarbeid, og særlig vertskommunesamarbeid på viktige tjenesteområder, når 
vi skal vurdere konsekvenser av en evt. deling. Vi er kjent med oversikten pr desember 2017 i 
kap 5.2 i fellesnemdas grunnlagsdokument fra 2018. Men det har trolig skjedd en del endringer 
siden 2017. Kan kommunen hjelpe oss med en oppdatert oversikt over dette?
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Kommunens oppgave som eier
Krt.stfaTl5a:ndkommunesoppgarve som eler er å følgeopp selskapenep§ en goomåte.
Utarbeidelseogfremlegg'ingav læmmunens.elerberetnlng er med på å sikre god
informasjonsflyt og eieroppfø]gr1ing.Åpenhet bidrar ti I demokratisk111nsyn knyttet til
kommunens;eierskapsutøiÆl:.se.

P.adenne siden finner duen oversikt Cii'l"er selskap Kristiansand kommunehar eierskap
tir, samt eierberetnlng for .2021. Eierbeæt11ingi::n gjennomgår regnskapog
årsberetninger 1kommunens tlel-og cleletde ::!ksjeselsbper, kommunar-e:foret.ak,
k1terkommu:Mle selskaper ogto lnterlærnmunalesamarbeid, lmormasjooener herit.et
fra selskapenesårsr.:!pporter, årsregnskaper og styretsårsberetnir1ger for 202L

Selskapsfnrmer
Under er selskapene kommunen r eierskap HIfordelt p.j selskapsform Her kan dugå
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kornmeneseierberetnlng·fm .2021_
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Ta gjerne kontakt med meg eller utredningsleder Dag Petter Sødal for spørsmål. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Janne Duesund
prosjektleder 

 
Telefon:
E-post:
Web:

37 01 75 71
fmavjdu@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/ag
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