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Oppsummering av kapittel 7 

• Alle de tre kommunene hadde god økonomisk styring frem til sammenslåingen. 

• De to første årene etter sammenslåingen har Kristiansand kommune hatt gode 

regnskapsresultater. Dette har gitt økte reserver på disposisjonsfond. 

• Gjennom 2020 og 2021 var anslått vekst i folketallet hhv. 1,5% i tidligere 

Kristiansand, 1% i tidligere Songdalen og 4,5% i tidligere Søgne. Veksten for landet 

i samme periode var 1,1%. 

• Økt folketall gir både økte inntekter og økte utgifter for kommunene. Anslag for 

vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) fra 2019 til 2022 viser høyest økning 

for Søgne med 16,5%, tilsvarende tall for Kristiansand var 14% og Songdalen 

12,4%. Utgiftsbehovet øker også, f.eks. har tidligere Søgne en økning både i antall 

barn i barnehagealder og antall eldre over 67 år. 

• Dagens kommune har vedtatt et «lånetak» på 9 mrd. kroner. Anslag for netto 

lånegjeld for hver av de tre kommunene ved utgangen av 2026 etter en deling, 

viser at Kristiansand vil ha en netto lånegjeld på 103% av sin forholdsmessige del 

av lånetaket, Songdalen 79% og Søgne 91%. Det er da ikke tatt høyde for en 

eventuell ny skole i Songdalen. 

• Songdalen har de laveste netto finansutgiftene per innbygger, både pga. høyere 

finansinntekter og lavere utgifter til renter og avdrag. 

• I kommunens regnskap for 2022 forventes et negativt netto driftsresultat, og det 

vedtatte årsbudsjettet for 2023 er strammere enn tidligere. Kommunen klarer ikke 

å oppfylle måltall om sentralt disposisjonsfond på 4% av brutto driftsinntekter ved 

utgangen av økonomiplanen 2023-2026. 

• Det er usikkerhet både knyttet til anslagene som er gjort i kapitlet og til samlet 

utvikling i kommuneøkonomien.  

• Etter at en deling er gjennomført, vil en ny Søgne og en ny Songdalen kommune 

kunne ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner  
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7. Kommuneøkonomien i nye kommuner etter 

deling 

7.1. Innledning 

Kapittelet omhandler hvordan kommuneøkonomien i nye kommuner vil bli påvirket av en 

deling. Beregningene tar utgangspunkt i at en eventuell deling skjer med virkning fra 

1.1.2022. Vi vil da ha relativt sikre beregninger per 1.1.2022. Videre vil vi gjøre anslag for 

perioden 2022 – 2026. Vi gjør ikke vurderinger fra 2027 og videre. 

 

Hovedkilder er nye Kristiansand kommunes «åpningsbalanse» per 1.1.2020, den nye 

kommunens årsregnskaper for 2020 og 2021, kommunens vedtatte årsbudsjett for 2022 og 

økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026.  

 

Det er ikke mulig å gjøre en komplett økonomisk analyse av alle relevante forhold som vil 

kunne påvirke de aktuelle kommunenes samlede økonomiske forutsetninger ved en deling. Vi 

har valgt ut de faktorene som vi vurderer som de mest vesentlige. Vi vil derfor beskrive: 

 

• Hvordan viktige finansielle størrelser vil endre seg for tre kommuner, med spesiell 

vekt på: 

o Gjeldsutviklingen i prosent av brutto driftsinntekter  

o Utviklingen i disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 

• Hvordan generelle driftsinntekter og netto finansutgifter vil endre seg for tre 

kommuner, med spesiell vekt på: 

o Fordeling av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

o Fordeling av netto finansutgifter 

 

For generelle driftsinntekter har vi fått anslag fra Telemarksforsking for skatt og 

rammetilskudd. Disse blir gjort med utgangspunkt i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-

2025. Det har ikke vært praktisk mulig å få beregnet anslag på skatt og rammetilskudd basert 

på økonomiplan 2023-2026. 

 

For å få mest mulig oppdaterte tall frem mot 2026, har vi mottatt nye beregninger knyttet til 

gjeldsutviklingen og netto finansutgifter fra Kristiansand kommune for perioden 2022-2026. 

Disse er basert på revidert budsjett 2022 og vedtatt økonomiplan 2023-2026. 

 

Vi har også mottatt beregninger av gjeldsutviklingen fra kommunen for 2020 og 2021, basert 

på årsregnskapene for disse to årene. Her er gjennomførte investeringer fordelt mellom tre 

kommuner.  

 

Det finnes ikke erfaringer med andre delinger av kommuner som det har vært relevant å se 

på for å utarbeide dette kunnskapsgrunnlaget. Vi viser til Foreningen for God Kommunal 

Regnskapsskikk (GKRS) som i 2017 (med endringer i 2018) utarbeidet et notat om 

kommunesammenslåinger og andre grenseendringer. Notatet drøfter prinsipielle 

regnskapsspørsmål knyttet til gjennomføring av kommunesammenslåing, men også spesielle 

problemstillinger knyttet til deling av kommuner. Vi understreker at det er dette notatet som 

må legges til grunn ved iverksettelsen av en eventuell deling. GKRS startet høsten 2022 en 



 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget: Kommuneøkonomien i nye kommuner etter deling  5 

større gjennomgang av notatet, og varsler at omtalen av deling av kommuner vil bli vesentlig 

utvidet sammenlignet med notatet fra 2017 (Lie, 2020). 

 

I forbindelse med fordeling av balanseverdier (kommunenes eiendeler, gjeld og egenkapital, 

se vedlegg 7-5) er det lagt til grunn at alle balansepostene skal fordeles etter 

«kontinuitetsprinsippet», dvs. at man ved en deling tar utgangspunkt i de inngangsverdiene 

som de sammenslåtte kommunene gikk inn i den nye kommunen med, ref. også slik GKRS i 

det nevnte notatet anbefaler ved sammenslåing av kommuner.  

 

Økonomiske konsekvenser av en deling er – både på inntekts- og utgiftssiden – nært knyttet 

til befolkningsutviklingen. Befolkningsutviklingen vil derfor bli omtalt i kapittel 7.7. Anslag fra 

Telemarksforsking for frie inntekter (der befolkningsutviklingen er en viktig forutsetning) 

gjøres i kapittel 7.8.1. I kapittel 7.9 vil vi peke på hvordan utgiftsbehovet på de ulike 

kommunale tjenesteområdene kan bli påvirket av befolkningsutviklingen. 

 

7.1.1. Hvilke deler av kommunens samlede virksomhet vi ser på  

Kristiansand kommunes samlede virksomhet består ved utgangen av 2022 av disse 

aktivitetene, jf. også oversikt i kapittel 2.9:  

 

• Kommunens «hovedvirksomhet», inkludert vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven kapittel 20, der Kristiansand er vertskommune («bykassa»). 

• Kommunale foretak (KF) 

• Interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekter (interkommunale politiske 

råd etter kommuneloven kapittel 18 og kommunale oppgavefellesskap etter 

kommuneloven kapittel 19) 

• Interkommunale selskaper organisert etter IKS-loven  

• Andre interkommunale aksjeselskaper organisert etter aksjeloven 

• Hel- eller deleide aksjeselskaper organisert etter aksjeloven 

• Stiftelser 

 

Konsekvenser en eventuell deling vil få for kommunale foretak, interkommunale samarbeid, 

interkommunale selskaper og aksjeselskaper blir omtalt i kapittel 7.2. I tillegg gjøres det - som 

en del av kapittel 7.8.3 om fordeling av netto finansutgifter - en egen vurdering av hvilke 

konsekvenser en deling vil få for aksjeselskaper som Kristiansand kommune har budsjettert 

med utbytte fra i økonomiplanperioden 2023-2026. Beregningene fra og med kapittel 7.3 er 

avgrenset til «hovedvirksomheten» («bykassa»). I kapittel 7.10 vil mulige konsekvenser av 

eventuell fremtidig oppløsning av stiftelser bli omtalt.  

 

 

7.1.2. Kommunelovens økonomibestemmelser 

7.1.2.1. Overordnede krav til kommunenes økonomiforvaltning 

 

Generalbestemmelsen i kommuneloven § 14-1, 1.ledd stiller følgende overordnede krav til 

økonomiforvaltningen: 

«Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske 

handleevnen blir ivaretatt over tid».  
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Videre stiller kommuneloven § 14-2 krav til at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for 

styringen av kommunens økonomi. I kommunestatistikken KOSTRA (et nasjonalt 

informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal 

virksomhet1) er de viktigste og mest brukte finansielle måltallene: 

 

Resultatmål: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter  

 

Netto driftsresultat viser hva kommunene og fylkeskommunene sitter igjen med til 

avsetninger og investeringer. Teknisk Beregningsutvalg (TBU) har anbefalt at netto 

driftsresultatet for kommunene over tid bør være minimum 1,75% av brutto driftsinntekter 

for å sikre en bærekraftig økonomi.  

 

Mål for disposisjonsfond: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 

 

Disposisjonsfond er summen av kommunens frie disponible midler – «penger på bok». En 

generell anbefaling fra TBU er at kommuner over tid bør ha et disposisjonsfond på 5-10% av 

brutto driftsinntekter. 

 

Gjeldsgrad: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 

 

De ulike gjeldsindikatorene i KOSTRA er illustrert i figur 7.1.  

 

 
 

Figur 7.1: Ulike gjeldsindikatorer i KOSTRA. Kilde: SSB/KOSTRA/KDD  

 

Dette innebærer at de ulike gjeldsindikatorene i KOSTRA har følgende sammenheng og kilder, 

jf. tabell 7.1.  

 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/id1233/ 
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Tabell 7.1: Sammenhengene mellom ulike gjeldsindikatorer i KOSTRA (kilde: SSB/KOSTRA) 

 

  
 

 

Den mest brukte gjeldsindikatoren er netto lånegjeld, som er definert som langsiktig gjeld 

(eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån 

inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). En generell anbefaling for 

netto lånegjeld er at den bør utgjøre maksimalt 75% av brutto driftsinntekter.  

 

Renteeksponert gjeld gir uttrykk for den delen av gjelden som belaster kommunekassen (dvs. 

gjelden er korrigert for den delen av gjelden som betales av andre). Denne uttrykker også 

hvor stor del av gjelden som er sårbar for renteøkninger (men vurderingen her må korrigeres 

for evt. rentebindinger). 

 

Når man skal vurdere hvordan gjelden samlet sett påvirker driftsbudsjettet, er det imidlertid 

også forhold som ikke fanges opp i gjeldsindikatorene i KOSTRA som har betydning. For det 

første fanger ikke KOSTRA opp andelen lån med rentebinding. Et annet moment som ikke 

fanges opp av KOSTRA sine gjeldsindikatorer er hvilken del av gjelden som det er knyttet 

driftsinntekter til. Det mest typiske eksempelet er kommunale utleieboliger, med tilhørende 

husleieinntekter, som kan være med å finansiere kommunens utgifter til renter og avdrag på 

lån til boligene. 

7.1.2.2. Kommunelovens krav til budsjett og økonomiplan 

I kommuneloven § 14-4, 4.ledd, stilles det krav til at kommunenes budsjett og økonomiplan 

skal «settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige». I regnskap og 

budsjett er det et grunnleggende skille mellom drift og investering: 

 

• Driftsregnskapet skal inneholde «løpende inntekter» og «utgifter til drift» 

• I investeringsregnskapet skal kommunen regnskapsføre «anskaffelser av eiendeler av 

vesentlig verdi som er bestemt til eget, varig eie eller bruk, samt påkostning på 

allerede eksisterende varige driftsmidler», og tilsvarende knyttet til salg av 

anleggsmidler. Alle investeringer aktiveres i balansen (kilde: GKRS). 

• Videre viser balanseregnskapet kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital.  

 

INDIKATOR: KILDE:

Langsiktig gjeld KOSTRA

- Utlån og ubrukte lånemidler KOSTRA

= Netto lånegjeld KOSTRA

- VAR-gjeld (Vann, Avløp, Renovasjon)
Kalkulerte rentekostnader fra KOSTRA-skjema 23 for VAR-

sektoren dividert med kalkylerenten

- Rentekompensasjon
Samlet beregningsgrunnlag for rentekompensasjon (tall fra 

Husbanken)

= Renteeksponert gjeld KOSTRA

- Rentebærende likviditet 

Rentebærende omløpsmidler (kasse, sertifikater og 

obligasjoner) fratr. kassekreditt og ubrukte lånemidler. Dvs. 

den delen av kommunens likviditet som ikke er 

lånefinansiert. Tall hentet fra KOSTRA

= Netto renteeksponering KOSTRA
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Krav til obligatoriske talloversikter 

For blant annet å ivareta de overordnede kravene til balanse og oversiktlighet, stiller budsjett- 

og regnskapsforskriften § 5 krav til obligatoriske talloversikter: 

• Drift:  

o Bevilgningsoversikt - drift (vedlegg 7-1) viser hvor mye generelle inntekter 

kommunen har til disposisjon til å dekke driften på budsjettområdene, netto 

finansutgifter og netto avsetninger/overføring til investeringsregnskapet.  

o Spesifisert fordeling av bevilgninger til budsjettområdene § 5-4, 4.ledd 

(vedlegg 7-2, med tall fra vedtatt økonomiplan 2022-2025). I vedtatt budsjett 

for Kristiansand kommune 2022 utgjorde dette i underkant av 6,7 mrd. 

kroner.  

o Økonomisk oversikt etter art – drift (vedlegg 7-3, med tall fra regnskap 2021). 

Denne viser at Kristiansand kommune i årsregnskapet for 2021 hadde 

samlede brutto driftsinntekter på rett i underkant av 10 mrd. kroner 

(kommunekassen («bykassa») og kommunale foretak).  

• Investering:  

o Bevilgningsoversikt investering (vedlegg 7-4) inkludert spesifisert fordeling av 

post 1-4. 

• Balanse: 

o Økonomisk oversikt balanse (vedlegg 7-5). Inneholder krav til oppstilling av 

kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. 

 

7.1.3. Inntektssystemet for kommunene 

Gjennom inntektssystemet fordeles kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter. Frie 

inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av 

kommunesektorens samlede inntekter. For at kommunene og fylkeskommunene skal kunne 

gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne, inneholder inntektssystemet to store 

utjevningsmekanismer2:  

 

• Ufrivillige kostnadsforskjeller utjevnes fullt ut (utgiftsutjevning) 

• Skatteinntekter utjevnes delvis (inntektsutjevning).  

 

Nærmere om utgiftsutjevningen i inntektssystemet (kilde: Telemarksforsking, vedlegg 7-7):  

 

• Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder 

kostnadsstruktur, demografisk sammensetning mv. Både etterspørselen etter 

kommunale tjenester og kostnadene ved tjenesteytingen vil derfor variere mellom 

kommunene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner. En tar fra 

de relativt sett lettdrevne kommunene og gir til de relativt sett tungdrevne. 

• Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full 

kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke. 

• Indeks for beregnet utgiftsbehov viser hvor tung eller lett en kommune er å drive, 

sammenlignet mot det som er gjennomsnittet for alle landets kommuner (der indeks 

lik 1 betyr et utgiftsbehov lik landsgjennomsnittet). 

 

 
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-
og-fylkeskommuner/id2353961/. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2353961/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2353961/
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• Kostnadsnøkkelen består av 8 ulike delkostnadsområder: administrasjon, landbruk, 

barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, barnevern og 

sosialtjeneste. 

 

Det nåværende inntektssystemet for kommunene er lagt til grunn for beregningene. NOU fra 

Inntektssystemutvalget ble lagt frem 28.august 2022. Endringsforslagene i denne kan få 

betydning for kommunenes frie inntekter, men tidligst fra 2024. Ett av enkeltelementene i det 

nåværende inntektssystemet er storbytilskuddet, som Kristiansand kommune har fått siden 

2018. Storbytilskuddet ble opprinnelig innført i 2011 for de fire største byene (Oslo, Bergen, 

Trondheim og Stavanger). Inntektssystemutvalget foreslår at storbytilskuddet halveres 

sammenlignet med dagens nivå, at det gis til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og 

Kristiansand, og at det omtales som et landsdelssentertilskudd (197 kr per innb.). Utvalget 

begrunner dette med at storbyene er bedre ivaretatt i inntektssystemet etter endringene 

utvalget foreslår på andre områder i systemet. Forslaget til nytt inntektssystem er sendt ut på 

høring og høringsfristen var 4.januar 2023.  

 

 

7.1.4. Avgrensninger 

Vesentlige deler av bykassas inntektsside ligger utenfor kommunens kontroll og bestemmes i 

stor grad av kommuneopplegget i statsbudsjettet (St.prp. nr. 1). Vi har derfor gjort en relativt 

grundig analyse for generelle driftsinntekter. 

 

Nivået på utgiftssiden vil i større grad være opp til kommunen selv å bestemme. Hva som vil 

være tilstrekkelige utgiftsrammer innenfor det enkelte budsjettområdet vil bl.a. være 

avhengig av utviklingen i innbyggernes tjenestebehov, organiseringen av kommunen og 

politiske prioriteringer/lokalpolitisk skjønn. På utgiftssiden vil vi derfor begrense oss til å peke 

på forventede endringer i utgiftsbehovet på ulike tjenesteområder (vha. beregninger fra 

Telemarksforsking). 

 

Som tidligere nevnt har vi ikke gjort en komplett analyse av alle forhold som kan påvirke 

kommunenes økonomi ved en deling. Vi nevner her spesielt at vi ikke har sett nærmere på 

forhold rundt premieavvik, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, og henviser til at disse 

forholdene ved en deling må avklares nærmere iht. gjeldende regelverk. Vi går heller ikke 

nærmere inn på gebyrutviklingen for vann, avløp, renovasjon og feiing, men viser her til 

kapittel 4.5.4.  

 

 

7.1.5. Metode og oppbygning av kapitlet 

Kapitlet består av en kombinasjon av konkrete beregninger og tekstlige vurderinger. 

Beregningene skjer i 4 trinn og på følgende måte:  

 

Anslag for fordeling av netto lånegjeld og disposisjonsfond per 31.12.2021 på tre kommuner 

For å kunne si noe om hvilken finansiell stilling tre nye kommuner ville fått ved en deling per 

1.1.2022 gjøres det i kapittel 7.5 et anslag for fordeling av balanseverdier per 31.12.2021. 

Denne bygger på en egen oversendelse fra Kristiansand kommune, som bygger på 
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åpningsbalansen (eiendeler, gjeld og egenkapital) til den nye kommunen per 1.1.2020, og de 

avlagte årsregnskapene for 2020 og 2021. 

 

Anslag for fordeling av netto lånegjeld og disposisjonsfond for perioden 2022-2026 på tre 

kommuner 

I kapittel 7.6 gjør vi et anslag på utviklingen i netto lånegjeld og disposisjonsfond per 

31.12.2026. Anslaget for netto lånegjeld tar utgangspunkt i oversendte beregninger fra 

Kristiansand kommune, som igjen bygger på årsbudsjettet for 2022, årsbudsjett for 2023 og 

økonomiplan for 2023-2026. 

 

Anslag for fordeling av generelle driftsinntekter og netto avsetninger/overføring fra drift til 

investering for økonomiplanperioden 2022-2025 

Anslaget for fordeling av generelle driftsinntekter 2022-2025 i kapittel 7.8.1 er basert på 

beregninger fra Telemarksforsking (vedlegg 7-8). I tillegg beregnes anslag for netto 

avsetninger/overføring fra drift til investering av Statsforvalteren med utgangspunkt i det 

vedtatte årsbudsjettet for 2022 og økonomiplan 2022-2025. 

 

Anslag for fordeling av netto finansutgifter for økonomiplanperioden 2023-2026 

Det er også gjort anslag for netto finansutgifter i kapittel 7.8.3. Dette er gjort på bakgrunn av 

oversendelse fra kommunen, basert på kommunens vedtatte årsbudsjett 2023 og 

økonomiplan 2023-2026. 

 

I kapittel 7.9 peker vi på hvilke konsekvenser en deling vil kunne få for utgiftsbehovet i hver av 

de tre kommunene (basert på endringene i befolkningssammensetningen).  

Det er benyttet ulike fordelingsnøkler i beregningene, disse er dokumentert sammen med 

beregningene. 

 

7.1.6. Hovedkilder 

• Åpningsbalanse for nye Kristiansand kommune per 1.1.2020 

• Årsregnskap og årsrapport Kristiansand kommune 2020 

• Årsregnskap og årsrapport Kristiansand kommune 2021 

• Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Kristiansand kommune 

• Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 Kristiansand kommune 

 

 

7.2. Konsekvenser for kommunale foretak og eierskap i 

interkommunale selskaper ved en deling 

7.2.1. Endringer i 2020 og 2021 i kommunale foretak og etablering av Kristiansand 

havn IKS  

Kristiansand bystyre vedtok 26.mai 2021 åpningsbalanse for ny kommune per 1.1.2020. I 

åpningsbalansen til kommunekassen («bykassa») som rettssubjekt i den nye kommunen per 

1.1.2020 inngikk: 

• Kommunekassen (bykassa) i tidligere Kristiansand kommune 

• Kommunekassen i tidligere Songdalen kommune 

• Kommunekassen i tidligere Søgne kommune 
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• Tronstadvann interkommunale Vannverk IKS, som før sammenslåingen var eid av 

Kristiansand (85%), Songdalen (6%) og Søgne (9%), ble avviklet 31.12.19, og innlemmet 

i den nye kommunens åpningsbalanse per 1.1.2020.  

• Kristiansand boligselskap KF ble avviklet per 31.12.19, og innlemmet i den nye 

kommunens åpningsbalanse per 1.1.2020.  

 

I tillegg inngikk Kristiansand Havn KF, som før sammenslåingen var heleid av tidligere 

Kristiansand kommune i «konsolidert regnskap» for den nye kommunen.  

 

Per 1.1.2021 skjedde det følgende endringer: 

Etter vedtak i Kristiansand bystyre og Lindesnes kommunestyre ble havnene i Kristiansand og 

Mandal/Lindesnes med virkning fra 1.1.2021 slått sammen til Kristiansand Havn IKS. Formålet 

var å etablere et interkommunalt selskap for samarbeid og utvikling av havnedrift. 

Kristiansand havn IKS ble etablert som interkommunalt selskap, eid av Kristiansand 

kommune (80%) og Lindesnes kommune (20%). I dette selskapet ligger havnevirksomheten. 

Fra samme dato fikk Kristiansand havn KF endret sin rolle - og ble da i hovedsak ansvarlig for 

havnas eiendommer. 

 

I «konsolidert regnskap» for Kristiansand kommune ved inngangen til 2022 inngår dermed: 

• Kommunekassen til nye Kristiansand kommune 

• Kristiansand havn KF (i ny rolle)   

 

Utfra kontinuitetsprinsippet vil dette samlet sett gi følgende endringer ved en eventuell 

deling:   

• Tronstadvann interkommunale vannverk IKS gjenopprettes med samme eierandeler 

for de tre sammenslåtte kommunene      

• Kristiansand havn KF tilbakeføres til Kristiansand kommune i sin helhet   

• Eierandelen til Kristiansand havn IKS (80%) tilbakeføres til Kristiansand kommune i sin 

helhet        

• Alle verdiene som ble tilført fra Kristiansand boligselskap KF tilbakeføres Kristiansand 

kommune.  

 

7.2.2. Fordeling av eierandeler aksjeselskaper ved en deling 

Som omtalt i kapittel 2.9 og vedlegg 4 til samme kapittel, deltok Kristiansand kommune ved 

inngangen til 2022 i ni interkommunale selskaper og hadde eierandeler i til sammen 23 

aksjeselskaper. Eierandelene i disse skal iht. kontinuitetsprinsippet tilbakeføres iht. 

opprinnelige andeler. Ved en deling 1.1.2022 ville eierandelene i aksjeselskapene blitt fordelt 

på tre kommuner på som vist i tabell 7.2. 
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Tabell 7.2: Fordeling av eierandeler i aksjeselskaper ved en deling. Kilde: Kristiansand kommune. 

 

 
 

 

Oversikten viser at både tidligere Songdalen og tidligere Søgne har en høyere eierandel i Å 

Energi (tidligere Agder Energi) enn tidligere Kristiansand. Videre viser oversikten at tidligere 

Kristiansand samlet sett eier flest selskaper. Se også kapittel 7.8.3 for fordeling av utbytte fra 

aksjeselskaper som det er budsjettert med utbytte fra.  

 

Kr.sand

Song-

dalen Søgne Kommentar:

Heleide aksjeselskaper (direkte eller gjennom annet heleid AS)
Kristiansand næringsselskap AS (KNAS) 100 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

Kanalbyen utvikling AS 100 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

Kristiansand Kino Holding AS* 100 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

Kjøkkenservice Industrier AS 100 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

Via Partner AS 100 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

Bredalsholmen Eiendom AS 100 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

M/S Maarten AS 100 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

Sørlandshallen Eiendom AS 100 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

Songvaar Vekst AS 0 % 0 % 100 % Bare Søgne

Søgne Industriselskap AS 0 % 0 % 100 % Bare Søgne

*I tillegg indirekte eierskap gjennom Kristiansand Kino Holding AS: 

Kristiansand Kino Eiendom AS

Andre aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser
Avfall Sør Holding AS* 73,3 % 5,5 % 9,1 % Forholdsmessig

Agder kollektivtrafikk AS 20 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

Sørnorsk filmsenter AS 35 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

Sørlandets Europakontor AS 19 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

TSR Kristiansand AS (Tall Ships Races Kristiansand AS) 60 % 0 % 0 % Bare Kristiansand

*I tillegg indirekte eierskap gjennom Avfall Sør Holding AS:

Avfall Sør AS

Avfall Sør Næring AS

Avfall Sør Eiendom AS

Aksjeselskaper/andre selskaper som også har private eierinteresser
Å Energi AS 5,3 % 1,5 % 1,6 % Forholdsmessig

Setesdal Bilruter AS 0,88 % 0,0 % 0,0 % Bare Kristiansand

Varodd AS 47,9 % 5,9 % 7,4 % Forholdsmessig

Innoventus Sør AS 3,73 % 0,0 % 0,0 % Bare Kristiansand

Gimleveien 28 AS 40 % 0,0 % 0,0 % Bare Kristiansand

Torvmoen AS 0,0 % 0,0 % 30,7 % Bare Søgne

Visit Sørlandet AS (tidligere USUS AS) 6,84 % 0,42 % 0,63 % Forholdsmessig

Rehabiliteringssenter AiR AS 0,0 % 0,05 % 0,0 % Bare Songdalen



 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget: Kommuneøkonomien i nye kommuner etter deling  13 

7.3. Den økonomiske utviklingen 2017-2021 for tidligere 

kommuner og ny kommune 

Etter det sist fremlagte årsregnskapet for de tidligere kommunene (for 2019) var status for 

måltallene og handlingsreglene for gjeld og disposisjonsfond slik for de 3 kommunene etter 

KOSTRA’s definisjon: 

 

 

Tabell 7.3: Finansielle nøkkeltall for Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner per 31.12.2019. 

Kilde: KOSTRA, finansielle nøkkeltall. 

 

Regnskapsåret 2019 Kristiansand Songdalen Søgne 

Netto driftsresultat i 

% av brutto 

driftsinntekter 

1,6% 2,3% 1,2% 

Disposisjonsfond i % 

av brutto 

driftsinntekter 

14,9% 11,6% 18% 

Netto lånegjeld i % av 

brutto driftsinntekter 

103% 92,1% 78,6% 

 

 

Tabellen viser at alle tre kommunene hadde gode reserver i disposisjonsfond, mens på netto 

lånegjeld lå alle kommunene i overkant av den generelle anbefalingen på maksimum 75% av 

brutto driftsinntekter. Alle tre kommunene hadde høyere disposisjonsfond enn 

landsgjennomsnittet, som var på 10,7% samme år. Netto lånegjeld for landet var på 85,5% for 

2019, dvs. at Songdalen og Kristiansand hadde høyere netto lånegjeld (etter KOSTRA’s 

definisjon) enn landsgjennomsnittet. Figurer som viser utviklingen for disse nøkkeltallene for 

perioden fra 2017 til 2021 finnes i vedlegg 7-8.  

 

Finansielle måltall og handlingsregler etter sammenslåingen 

I møte 16.juni 2020 vedtok Bystyret i Kristiansand reviderte finansielle måltall og 

handlingsregler for økonomistyring for den nye kommunen. Disse var forankret i gjeldende 

kommuneplan, der det er en grunnleggende forutsetning at kommunens økonomiske 

handlefrihet skal sikres gjennom effektiv ressursbruk. 

 

Følgende måltall og handlingsregler ble vedtatt: 

 

Måltall: 

1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 2,5 prosent. 

2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Handlingsregler: 

1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 8,5 mrd. kroner nominelt. 

2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik. 

3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år. 

4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom 

utbyttet er stabilt over tid 
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De mest sentrale måltallene og handlingsreglene beregnes slik: 

 

Måltall 1: «Korrigert netto resultatgrad»: «Netto driftsresultat korrigert for netto avsetning til 

bundne fond og netto premieavvik i % av brutto driftsinntekter» 

 

Måltall 2: «Sentralt disposisjonsfond»: «Saldo på sentralt disposisjonsfond i % av brutto 

driftsinntekter» 

 

Handlingsregel 1: «Korrigert netto lånegjeld» (nominelt «lånetak»): 

Kristiansand kommune beregner handlingsregelen for korrigert netto lånegjeld («lånetak») 

med utgangspunkt i samlet lånegjeld eks. pensjonsforpliktelser, og trekker fra:   

• Lånegjeld knyttet til Startlån (utlån) 

• Beregningsgrunnlag for vann, avløp og renovasjon (VAR) 

• Ubrukte lånemidler 

 

Kommunen begrunner valget av denne indikatoren med at netto lånegjeld uttrykker den 

lånegjelden som belaster kommunen. Kristiansand kommunes låneindikator er imidlertid 

ikke direkte sammenlignbar med noen av låneindikatorene i KOSTRA. Den er tilnærmet lik 

KOSTRA-indikatoren «rentebærende gjeld» (se figur 7-1). Forskjellen er at Kristiansand 

kommune ikke korrigerer gjelden for rentekompensasjonsordningene fra Husbanken, og i 

tillegg legger til grunn beregningsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i VAR-området (og 

ikke kalkulatoriske kostnader fra KOSTRA-skjema 23 som korrigeres for i KOSTRA).  

 

I videre presentasjon vil vi kommentere utviklingen i måltall og handlingsregler for sentralt 

disposisjonsfond og handlingsregel for korrigert netto lånegjeld (nominelt «lånetak»). Vi 

vurderer disse to som de mest vesentlige for å beskrive utviklingen i kommunens finansielle 

stilling.  

 

Kommunens oppfyllelse av utvalgte finansielle måltall og handlingsregler per utgangen av 2021 

Etter regnskap for 2021 var status for måltallene for korrigert netto resultatgrad og sentralt 

disposisjonsfond, samt for handlingsregelen for korrigert netto lånegjeld:   

 

Tabell 7.4:  Den nye kommunens oppfølging av utvalgte lokalt vedtatte finansielle måltall og 

handlingsregler (kilde: Kristiansand kommune, årsrapport 2021)  

 

Måltall/handlingsregel: Kristiansand kommune 2021 

  

Måltall 1: Korrigert netto resultatgrad bør 

være minimum 2,5 prosent 

For 2021 hadde Kristiansand kommune en 

netto resultatgrad på 2,6 prosent. 

Måltall 2: Sentralt disposisjonsfond bør 

utgjøre minimum 4 prosent av brutto 

driftsinntekter. 

 

Per 31.12.2021 hadde Kristiansand 

kommune et sentralt disposisjonsfond på 

6,8 prosent av brutto driftsinntekter. 

Handlingsregel 1: Korrigert netto lånegjeld 

skal være maksimalt 8,5 mrd. kroner 

nominelt. 

 

Per 31.12.2021 hadde Kristiansand 

kommune en samlet korrigert netto 

lånegjeld («lånetak») på 8 mrd. kroner (0,5 

mrd. kroner lavere enn «lånetaket»).   



 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget: Kommuneøkonomien i nye kommuner etter deling  15 

Kommentarer til den samlede økonomiske utviklingen per 31.12.21: 

Kristiansand kommune oppfylte ved utgangen av 2021 alle finansielle måltall og 

handlingsregler. Hovedbildet er derfor at den overordnede økonomistyringen både i 

perioden 2017-2019 og for 2020 og 2021 har vært god.  

 

Regnskapsresultatene for hele perioden 2017 tom. 2021 må imidlertid sees i lys av hva som 

har vært generelle utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I disse årene har det vært mange 

ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapsresultatene. Dette er både knyttet til 

nasjonale forhold som påvirket det store flertallet av landets kommuner (pandemieffekter og 

økte skatteinntekter), men også lokale forhold som f.eks. høy avkastning fra 

Energiverksfondet. Ingen av disse merinntektene er permanente.  

 

Driften på budsjettområdene hadde relativt lave budsjettavvik samlet sett i regnskapet for 

2021. 

 

 

7.4.  Økonomisk status for Kristiansand kommune ved 

utgangen av 2022 

7.4.1. Den økonomiske utviklingen gjennom 2022 

Korrigert netto driftsresultat: I årsbudsjettet for 2022 budsjetterte Kristiansand kommune 

med en negativ korrigert netto resultatgrad på 0,7 % av brutto driftsinntekter, dvs. 3,2 

prosentpoeng lavere enn kommunens eget måltall på 2,5 % av brutto driftsinntekter. Også 

for årene 2023-2025 budsjetterte kommunen med netto driftsresultater under eget måltall.  

 

Planlagt utvikling i sentralt disposisjonsfond: Målsettingen om et sentralt disposisjonsfond på 

4 % av sum driftsinntekter utgjorde for Kristiansand kommune ca. 355 mill. kroner i 2022. I 

økonomiplanen ble det lagt opp til et sentralt disposisjonsfond på 398 mill. kroner ved 

utgangen av 2025, dvs. noe i overkant av måltallet.  

 

Netto lånegjeld: Kommunen la i 2022 opprinnelig opp til at lånegjelden ville ligge noe under 

lånetaket på 8,5 mrd. kroner ved slutten av økonomiplanperioden.  

 

Erfaringene gjennom 2022 viser at kommuneøkonomien kan endre seg raskt gjennom året. I 

2.tertialrapport for 2022 varslet kommunedirektøren en forverring i det negative 

driftsresultatet på 112,6 mill. kroner i forhold til 1. tertialrapport 2022. Dette begrunnes i 

hovedsak med økonomiske utfordringer på særskilte tiltak i barnehage, tilpasning til 

lærernormen i skole og økning av behov på mange tjenesteområder i helse og mestring. Som 

følge av dette forventes sentralt disposisjonsfond å bli redusert fra 689 mill. kroner til 196 

mill. kroner ved slutten av året, dvs. under måltallet (kilde: Kristiansand kommune, 

2.tertialrapport 2022).  

 

Mot slutten av året ble det imidlertid kjent at kommunesektoren også for 2022 får betydelige 

merinntekter på skatt. Regnet mot oppdatert skatteanslag i forbindelse med fremleggelse av 

statsbudsjettet for 2023 i oktober, fikk Kristiansand kommune isolert sett økte skatteinntekter 

på ca. 150 mill. kroner. I tillegg ble det mot slutten av året også avklart at Kristiansand 
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kommune fikk tildelt litt i underkant av 150 mill. kroner i statlig koronakompensasjon for 

2022. Dette vil bidra til å bedre situasjonen sammenlignet med prognosen i 2.tertialrapport.  

 

7.4.2. Økonomiplan 2023-2026 

I kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2023-2026 varsles det en strammere 

kommuneøkonomi fremover, og at redusert økonomisk vekst framover gjør det nødvendig 

med både omstilling og effektivisering. For perioden 2023-2026 foreslås det et samlet 

negativt netto driftsresultat på 92 mill. kroner. Forventet underskudd finansieres ved bruk av 

disposisjonsfond. Det budsjetteres med gradvis bedre resultater gjennom perioden, og fra 

2026 forventes et positivt resultat på 76 mill. kroner. I forslaget legges det videre opp til en 

samlet bruk av sentralt disposisjonsfond i økonomiplanperioden på 116,1 mill. kroner. 

Dersom dette gjennomføres, vil handlingsregelen for sentralt disposisjonsfond ikke være 

nådd ved utgangen av økonomiplanperioden.  

  

 

7.5. Anslag for fordeling av netto lånegjeld og disposisjonsfond 

per 31.12.2021 på tre kommuner 

Anslagene er basert på beregninger i oversendt dokumentasjon fra Kristiansand kommune, 

og delvis på Statsforvalterens egne beregninger. Det er i beregningene lagt til grunn at:  

 

• Boligselskapet tilbakeføres Kristiansand kommune i sin helhet 

• Tronstadvann Interkommunale vannverk IKS gjenopprettes som IKS med samme 

eierandeler som i 2019, dvs. 85% Kristiansand, 9% Søgne og 6% Songdalen 

• Kristiansand Havn KF er i sin helhet holdt utenom beregningene. 

 

Andre viktige forutsetninger:  

• Mesteparten av balanseverdiene for 2020 og 2021 er fordelt iht. den prosentandelen 

de enkelte postene hadde i åpningsbalansen per 1.1.2020.  

• Alle investeringsprosjekter er fordelt på de 3 tidligere kommunene for å kunne 

fordele lånegjelden knyttet til investeringer.  
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7.5.1. Anslag for fordeling av netto lånegjeld per 31.12.2021 

Nye Kristiansand kommune hadde følgende utvikling i lånegjeld gjennom 2020 og 2021: 

 

Tabell 7.5:  Utvikling i netto lånegjeld nåværende Kristiansand kommune 2020 og 2021 (kilde: 

Kristiansand kommune, vedlegg 7-11) 

 
 

 

For den nye kommunen samlet sett er netto lånegjeld på 7.999,1 mill. kroner ved utgangen av 

året, og dermed innenfor vedtatt lånetak på 8.500 mill. kroner. Som tidligere nevnt er det når 

man skal vurdere hvordan gjelden samlet sett påvirker driftsbudsjettet, også viktige forhold 

som ikke fanges opp i KOSTRA sine ulike gjeldsindikatorer.  

 

Et konkret eksempel fra Kristiansand kommune er gjeld knyttet til Aquarama (svømmehall, 

badeland og flerbrukshall). Anlegget kostet i sin tid om lag 540 mill. kroner, men har en årlig 

leieinntekt på om lag 20 mill. kroner (kilde: Kristiansand kommune). Disse inntektene kan 

kommunen benytte til å dekke renter og avdrag til denne investeringen. Disse effektene er 

relevante å ta hensyn til, men fanges ikke opp i beregningene nedenfor.   

 

 

Tabell 7.6: Lånegjeld tidligere Kristiansand kommune (inkl. Tronstadvann og Boligselskapet KF) 

(Kilde: Kristiansand kommune, vedlegg 7-11). Tall i 1.000 kr. 

 
 

Hele 1000 kr

Nye Kristiansand 2019 2020 2021

Samlet lånegjeld u/pensjonsforpl. 10 191 869 10 765 413 11 138 844

Lånegjeld knyttet til Startlån (utlån)              637 110 720 585 764 928

Beregningsgr.lag  VAR            1 718 503 1 869 776 2 009 309

Ubrukte lånemidler              297 204 181 436 365 539

Netto lånegjeld (jf. Lånetak) 7 539 052 7 993 616 7 999 068

Lånetak 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Avvik 960 948 506 384 500 932

Lånegjeld til investeringer 9 554 759 10 044 828 10 373 916

Minimumsvdrag 354 980                   417 676 459 605

Renteutgifter (inkl.startlån) 223 836                   187 999 160 846

Kristiansand inkl. Trondstadvann og 

Boligselskapet

2019 2020 2021

Samlet lånegjeld u/pensjonsforpl. 8 761 031              9 073 299         9 328 464         

Lånegjeld knyttet til Startlån (utlån) 429 200             485 434          515 307          

Beregningsgr.lag  VAR 1 592 611             1 742 691         1 834 094         

Ubrukte lånemidler 258 969                 164 226            307 688            

Netto lånegjeld (jf. Lånetak) 6 480 250              6 680 947         6 671 375         

Lånegjeld til investeringer 8 331 831              8 587 864         8 813 157         

Minimumsvdrag 313 184             364 216          392 941          

Renteutgifter (inkl.startlån) 195 278             159 421          135 388          
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Tabell 7.7:  Lånegjeld tidligere Søgne kommune (inkl. Tronstadvann) Kilde: Kristiansand kommune, 

se også vedlegg 7-11) Tall i 1.000 kr 

 
 

 

Tabell 7.8:  Lånegjeld tidligere Songdalen kommune (inkl. Tronstadvann) Kilde: Kristiansand 

kommune, vedlegg 7-11). Tall i 1.000 kr 

 
 

 

Oppsummering: Forventet utvikling i netto lånegjeld  

I tabell 7.9 er det vist en fordeling av netto lånegjeld på de tre kommunene. Fordelingen viser 

at netto lånegjeld for tidligere Søgne ligger marginalt over lånetaket med 101%, mens 

tidligere Kristiansand og tidligere Songdalen ligger på hhv. 94 og 91% av lånetaket.  

 

Årsaken til at den økte netto lånegjelden for tidligere Søgne per 31.12.2021 var at store 

investeringer i perioden, blant annet Tangvall skole og Kleplandstunet omsorgsboliger. 

For tidligere Songdalen var den største investeringen i denne perioden Sygna kultursenter. 

For tidligere Kristiansand var store investeringer i denne perioden bl.a. ny kulturskole i 

sentrum, Mosby oppvekstsenter og Kringsjå skole og Idrettshall.  

 

  

Søgne inkl. Trondstadvann 2019 2020 2021

Samlet lånegjeld u/pensjonsforpl. 791 331                 1 004 871         1 091 397         

Lånegjeld knyttet til Startlån (utlån) 108 665             122 902             130 466             

Beregningsgr.lag  VAR 56 043                    57 598                99 175                

Ubrukte lånemidler 15 672                    28 448                

Netto lånegjeld (jf. Lånetak) 610 951                 824 371             833 309             

Lånegjeld til investeringer 682 666                 881 969             960 931             

Minimumsvdrag 25 967               29 842            40 355            

Renteutgifter (inkl.startlån) 15 108               16 383            15 276            

Songdalen inkl. Trondstadvann 2019 2020 2021

Samlet lånegjeld u/pensjonsforpl. 639 507 687 243 718 983

Lånegjeld knyttet til Startlån (utlån) 99 245 112 248 119 156

Beregningsgr.lag  VAR 69 849 69 486 76 039

Ubrukte lånemidler 22 563 17 210 29 403

Netto lånegjeld 447 850 488 299 494 385

Lånegjeld til investeringer 540 262 574 995 599 827

Minimumsvdrag 15 829               23 617            26 309            

Renteutgifter (inkl.startlån) 13 450               12 196            10 182            
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Tabell 7.9:  Anslag for fordeling av netto lånegjeld (etter Kristiansand kommunes definisjon) per 

31.12.2021 vurdert opp mot andel av «lånetak» for tre kommuner (kilde: Kristiansand 

kommune/KOSTRA) Tall i 1.000 kr 

 
 

 

7.5.2. Status for disposisjonsfond per 31.12.2021 

Måltall 2: Sentralt disposisjonsfond 

Det sentrale disposisjonsfondet utgjør en mindre del av Kristiansand kommunes samlede 

disposisjonsfond. Kommunens samlede fondsmidler utgjorde 3.367 mill. kroner pr 

31.12.2021. Per utgangen av 2021 var det følgende saldo på de viktigste av bykassens fond:  

 

  

Samlet lånetak 2021 8 500 000   

Fordelingsnøkkel:

Brutto driftsinntekter fra regnskap 2019 Bto.dr.innt Prosent

Kristiansand 7 394 025   83,9 %

Songdalen 562 210      6,4 %

Søgne 856 780      9,7 %

8 813 015   

Andel av samlet lånetak

Tidligere Kristiansand - andel av lånetak 7 131 409   

Tidligere Songdalen - andel av lånetak 542 242      

Tidligere Søgne - andel av lånetak 826 349      

Anslag for netto lånegjeld 31.12.2021

Kristiansand (ref. tabell 7.6) 6 671 375   
Songdalen (ref. tabell 7.8) 494 385      
Søgne (ref. tabell 7.7) 833 309      

Anslag for netto lånegjeld 31.12.2021 i % av andel lånetak for 2021

Kristiansand 94 %
Songdalen 91 %
Søgne 101 %
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Tabell 7.10:  Bykassens fond i Kristiansand kommune, tall fra regnskap 2020 og 2021 (kilde: 

Kristiansand kommune, årsrapport 2021).  

 
 

 

Av samlede fondsmidler i 2021 var 1.960 mill. kroner disposisjonsfond. Det sentrale 

disposisjonsfondet, som måltallet er knyttet til, utgjorde som tabellen viser 689 mill. kroner. I 

regnskap 2021 utgjorde dette ca. 6,8% av brutto driftsinntekter. Dette var 2,8% høyere enn 

måltallet på 4%.  

 

 

7.6. Anslag for utvikling i netto lånegjeld og disposisjonsfond 

for 2022-2026 

I november 2022 vedtok bystyret å øke det nominelle «lånetaket» for netto lånegjeld fra 8,5 til 

9 mrd. kroner. Dette er lagt til grunn i beregningene i tabell 7.11 til 7.15. Statsforvalteren har 

fått oversendt beregninger fra Kristiansand kommune, der alle vedtatte 

investeringsprosjekter for 2023-2026 er fordelt mellom de tre tidligere kommunene, og der 

forutsetningene ellers er de samme som i kapittel 7.5.  

 

De oversendte beregningene fra kommunen er gjort iht. to forskjellige modeller knyttet til 

lånegjeld, netto finansutgifter og kapitalinntekter fordelt på de tidligere kommunene. Dette 

skyldes at det finnes to ulike modeller i Ingeniørvesenets notat om simulering av 

gebyrutvikling for vann og avløp i perioden 2023-2026 fordelt på de tre tidligere kommunene 

jf. kapittel 4.5.4. Tallene som kommenteres her er hentet fra modell 1.  

 

  

Tall i mill. kroner

Regnskap 

2021

Regnskap 

2020

Områdefond 179               117               

Energiverksfondet 1 201            1 124            

Fond til dekning av premieavvik pensjon 703               450               

Generelt disposisjonsfond 689               680               

Vedlikeholdsfond 106               96                  

Kapitalfond 176               191               

3 054            2 658            



 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget: Kommuneøkonomien i nye kommuner etter deling  21 

Tabell 7.11:  Utvikling i lånegjeld nåværende Kristiansand kommune – økonomiplan 2022-2026 

(kilde: Kristiansand kommune, vedlegg 7-12) Tall i 1.000 kr  

 
 

 

Iht. den vedtatte økonomiplanen så vil den nye kommunen så vidt overstige det justerte 

lånetaket på 9 mrd. kroner ved utgangen av 2026.  

 

 

7.6.1. Anslag for fordeling av netto lånegjeld for økonomiplanperioden 2023-2025 

En fordeling av netto lånegjeld for perioden 2022-2026 på tre kommuner viser følgende: 

 

 

Tabell 7.12: Lånegjeld tidligere Kristiansand kommune 2022-2026 (kilde: Kristiansand kommune, 

vedlegg 7-12) Tall i 1.000 kr 

 

 
 

  

Nye Kristiansand 2022 2023 2024 2025 2026

Samlet lånegjeld u/pensjonsforpl. 11 340 299 12 250 307 12 490 633 12 979 076 13 714 213

Lånegjeld knyttet til Startlån (utlån) 864 928 934 928 999 928 1 059 928 1 114 928

Beregningsgr.lag  VAR 2 269 454 2 612 439 2 897 864 3 320 370 3 581 779

Ubrukte lånemidler 0 0 0 0 0

Netto lånegjeld (jf. Lånetak) 8 205 916 8 702 940 8 592 840 8 598 778 9 017 505

Lånetak 8 500 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Avvik 294 084 297 060 407 160 401 222 -17 505

Lånegjeld til investeringer 10 475 371 11 315 379 11 490 705 11 919 148 12 599 285

Minimumsvdrag bud 4,5 % av invlån1/1 471 845            471 392       496 755        494 997       500 388       

Renteutgifter (inkl.startlån) 243 377            394 362       424 569        441 832       434 160       

Kristiansand inkl. Trondstadvann og 

Boligselskapet

2022 2023 2024 2025 2026

Samlet lånegjeld u/pensjonsforpl. 9 427 874        10 207 721  10 318 940   10 660 017 11 335 880 

Lånegjeld knyttet til Startlån (utlån) 582 673         629 830      673 619       714 039      751 090      

Beregningsgr.lag  VAR 2 010 079        2 269 756     2 407 847      2 621 469    2 815 910    

Ubrukte lånemidler 

Netto lånegjeld (jf. Lånetak) 6 835 122        7 308 135    7 237 474     7 324 509    7 768 880    

Lånegjeld til investeringer 8 845 201        9 577 891    9 645 321     9 945 978    10 584 790 

Minimumsvdrag 400 856            398 034       420 478        415 501       417 551       

Renteutgifter (inkl.startlån) 206 129         328 185       352 388        364 615       358 221       
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Tabell 7.13: Lånegjeld tidligere Søgne kommune 2022-2026 (kilde: Kristiansand kommune, vedlegg 

7-12) Tall i 1.000 kr 

 
 

 

Tabell 7.14: Lånegjeld tidligere Songdalen kommune 2022-2026 (kilde: Kristiansand kommune, 

vedlegg 7-12) Tall i 1.000 kr 

 

 
 

 

Når disse vurderes opp mot lånetaket, får man følgende differanse mellom kommunene: 

 

  

Søgne inkl. Trondstadvann 2022 2023 2024 2025 2026

Samlet lånegjeld u/pensjonsforpl. 1 174 387        1 251 182    1 335 373     1 421 409    1 462 948    

Lånegjeld knyttet til Startlån (utlån) 147 521            159 461       170 547        180 781       190 161       

Beregningsgr.lag  VAR 151 570            209 573        303 730         437 999        478 365        

Ubrukte lånemidler

Netto lånegjeld (jf. Lånetak) 875 295            882 149       861 096        802 630       794 422       

Lånegjeld til investeringer 1 026 865        1 091 721    1 164 826     1 240 629    1 272 787    

Minimumsvdrag 43 707              46 209          47 928           50 178         52 084         

Renteutgifter (inkl.startlån) 23 204           40 574          44 328           47 539         46 721         

Songdalen inkl. Trondstadvann 2022 2023 2024 2025 2026

Samlet lånegjeld u/pensjonsforpl. 738 037 791 404 836 320 897 650 915 385

Lånegjeld knyttet til Startlån (utlån) 134 733 145 637 155 763 165 109 173 676

Beregningsgr.lag  VAR 107 806 133 110 186 287 260 902 287 505

Ubrukte lånemidler

Netto lånegjeld 495 498 512 657 494 270 471 639 454 203

Lånegjeld til investeringer 603 304            645 767       680 558        732 541       741 708       

Minimumsvdrag 27 282           27 149          28 350           29 317         30 753         

Renteutgifter (inkl.startlån) 14 044           25 603          27 853           29 679         29 217         
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Tabell 7.15: Utvikling i fordeling av netto lånegjeld (etter Kristiansand kommunes definisjon) per 

31.12.2026 vurdert opp mot andel av «lånetak» for tre kommuner (kilde: Kristiansand 

kommune/KOSTRA) Tall i 1.000 kr 

 
 

 

Fordelingen viser at tidligere Kristiansand kommune ved en deling ville fått en netto lånegjeld 

på ca. 103% av nåværende lånetak på 9 mrd. kroner. Tidligere Songdalen ville fått en netto 

lånegjeld på 79% og tidligere Søgne på 91% av deres andeler av lånetaket.  

 

Årsaken til økt lånegjeld i tidligere Kristiansand frem mot 2026, er store investeringer i 

perioden, blant annet skolestruktur på Hånes, Wilds Minne skole, nytt helsehus på Eg og nytt 

omsorgssenter fra 2026.   

 

I tidligere Søgne er investeringene i perioden hovedsakelig knyttet til vann og 

avløpsinvesteringer, men disse påvirker ikke indikatoren netto lånegjeld, siden netto lånegjeld 

korrigeres for vann- og avløpsinvesteringene.  

 

Ut over ny fotballhall på Hortemo, har tidligere Songdalen – i likhet med tidligere Søgne 

en hovedvekt av investeringer innen vann og avløp i perioden. Investeringskostnad til bygging 

av ny skole i tidligere Songdalen ligger ikke inne i den vedtatte økonomiplanen for 2023-2026. 

Bystyret skal i 2023 behandle dette i en egen sak. I økonomiplanen for 2019-2022 for 

Samlet lånetak 2026 9 000 000   

Fordelingsnøkkel:

Brutto driftsinntekter fra regnskap 2019 Bto.dr.innt Prosent

Kristiansand 7 394 025   83,9 %

Songdalen 562 210      6,4 %

Søgne 856 780      9,7 %

8 813 015   

Andel av samlet lånetak

Tidligere Kristiansand - andel av lånetak 7 550 903   

Tidligere Songdalen - andel av lånetak 574 138      

Tidligere Søgne - andel av lånetak 874 958      

Anslag for netto lånegjeld 31.12.2026

Kristiansand (ref. tabell 7.12) 7 768 880   
Songdalen (ref. tabell 7.14) 454 203      
Søgne (ref. tabell 7.13) 794 422      

Anslag for netto lånegjeld 31.12.2026 i % av andel lånetak for 2026

Kristiansand 103 %
Songdalen 79 %
Søgne 91 %
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Songdalen kommune var det lagt opp til bygging av ny skole på Vollan. Siden 

framskrivningene ovenfor bygger på vedtatt økonomiplan, vil en investeringsbeslutning her 

øke tidligere Songdalens netto lånegjeld utover anslagene som er presentert her.  

 

7.6.2. Status for disposisjonsfond per 31.12.2026 

Det er ikke gjort konkrete beregninger på utviklingen i disposisjonsfondene fra år til år frem 

til 2026. Disse kommenteres derfor utfra kommunens egne kommentarer til forventet 

utvikling.  

 

Antatt utvikling - måltall 2: Det sentrale disposisjonsfondet 

 

I 2. tertialrapport for 20223 anslo kommunedirektøren at sentralt disposisjonsfond ville bli på 

om lag 195,7 mill. kroner ved utgangen av 2022, noe som tilsvarer ca. 2 % av brutto 

driftsinntekter. I tillegg legges det i forslaget til økonomiplan for 2023-2026 opp til ytterligere 

bruk av fondet med 116,1 mill. kroner i løpet av økonomiplanperioden. Framskrivningen for 

økonomiplanperioden viser at det sentrale disposisjonsfondet vil være betydelig redusert ved 

utgangen av 2026.  

 

 

7.7. Befolkningsutvikling 

Statsforvalteren har hentet inn tall fra Statens kartverk for årlig befolkningsutvikling siden 

sammenslåingen 1.1.2020 basert på grunnkretser. Disse statistikkene har feilkilder i forhold 

til tall fra SSB. I tallene nedenfor er det 171 personer med uoppgitt grunnkrets per 01.01.2021 

og 146 per 01.01.2022, som begge kan legges til totalsummen for antall innbyggere i den 

sammenslåtte kommunen. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet. 

 

Tabell 7.16: Samlet befolkningsutvikling fra 31.12.2019 til 1.1.2022 fordelt på tre kommuner 

 
 

 

Tabell 7.16 viser at tidligere Søgne gjennom 2020 og 2021 har hatt en betydelig høyere vekst 

enn tidligere Kristiansand og tidligere Songdalen. Ifølge tall fra SSB var veksten for landet i 

samme periode på ca. 1,1 prosent.  

Telemarksforsking har på oppdrag fra Statsforvalteren beregnet endringer i 

befolkningssammensetning (se oversendelse i vedlegg 7-7). Disse er gjort for å kunne gi et 

 

 
3 https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2022/2.-tertialrapport-2022/ 

Tidl. 

Kristiansand

Tidl. 

Songdalen Tidl. Søgne

Nye 

Kristian-

sand Kilde:

31.12.2019 93 338             6 713                11 582             111 633       SSB

01.01.2021 93 732             6 813                11 999             112 544       Kartverket*

01.01.2022 94 696             6 782                12 105             113 583       Kartverket*

% endring 2020 og 2021 1,45 % 1,03 % 4,52 %
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anslag for endringer i frie inntekter for tre kommuner (se kapittel 7.8). For å kunne beregne 

rammetilskudd trengs det i tillegg til folketall 1.1. hvert år også folketall per 1.7.  

 

 

Tabell 7.17: Alderssammensetning 1.7.18 – antall og prosent (kilde: Telemarksforsking) 
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Tabell 7.18: Alderssammensetning 1.7.21 – antall og prosent (kilde: Telemarksforsking) 

 

 
 

 

Dette gir følgende samlede befolkningsvekst for perioden fra 1.7.18 til 1.7.21:  

• Tidl. Kristiansand: 2,6% 

• Tidl. Søgne: 5% 

• Tidl. Songdalen: 1,5% 

 

Søgne har hatt en betydelig høyere vekst i denne perioden enn Kristiansand og Songdalen. 

Prosentvis fordeler denne veksten seg på de ulike aldersgruppene som vist her:  
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Tabell 7.19:  Endring innbyggertall 1.7.18-1.7.21 i prosent, fordelt på aldersgrupper. Kilde: 

SSB/Telemarksforsking 

 
 

 

Tabell 7.19 viser tydelig at den høye folketallsveksten i Søgne i perioden 1.7.2018 til 1.7.2021 

prosentvis har slått spesielt ut for de yngste og eldste aldersgruppene (spesielt barn 0-1 år og 

innbyggere over 67 år).  

 

For Songdalen er det kraftig reduksjon i innbyggere 0-1 år, mens veksten i de eldre 

aldersgruppene i størst grad kommer i over 80 år, men Songdalen har betydelig mindre vekst 

enn Søgne i aldergruppen 67-79 år.  

 

For «Rest-Kristiansand» fordeler veksten seg mer likt med landsgjennomsnittet. «Rest-

Kristiansand» har også en jevnere fordeling mellom aldersgruppene, men med en tydelig 

nedgang i barn i barnehagealder, og også en vekst i de eldste aldersgruppene, men betydelig 

lavere enn Søgne og Songdalen.   

 

7.8.  Fordeling av generelle driftsinntekter, netto avsetninger 

og netto finansutgifter på tre kommuner 

7.8.1. Fordeling av generelle driftsinntekter 

7.8.1.1. Anslag frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

Kommunenes organisasjon (KS) har utarbeidet en egen prognosemodell for å beregne frie 

inntekter på kommunenivå4. Prinsippene i denne er lagt til grunn for beregningene.  

 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Statsforvalteren i Agder beregnet et anslag for frie 

inntekter ved eventuell deling av Kristiansand kommune, for 2 alternativer: 

 

• Alternativ 1: Søgne og «Rest-Kristiansand» (todeling) 

 

 
4 https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/inntektssystemet/ks-prognosemodell-for-skatt-og-rammetilskudd/ 

(betalingstjeneste).  

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/inntektssystemet/ks-prognosemodell-for-skatt-og-rammetilskudd/
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• Alternativ 2: Søgne, Songdalen og «Rest-Kristiansand» (tredeling).  

 

Beregningene er basert på det vedtatte årsbudsjettet for Kristiansand kommune for 2022. I 

tillegg til beregning av anslag for frie inntekter har Telemarksforsking også gjort beregninger 

på fordeling av resterende generelle driftsinntekter (eiendomsskatt og andre generelle 

driftsinntekter).  

 

De detaljerte beregningene finnes i vedlegg 7-6 og 7-7. Det presiseres at dette er 

illustrasjonsberegninger. 

 

Forutsetninger for beregningene av anslag for frie inntekter: 

• Beregningsteknisk er det lagt til grunn at fisjoneringen skjer med virkning fra 2022.  

• Simuleringsarbeidet for rammetilskudd og skatt på inntekt og formue er basert på KS’ 

prognosemodell (versjon datert 05.07.2022). Dette innebærer at vekst videre i 

økonomiplanperioden (2023-2025) er lagt inn iht. SSB sitt alternativ for middels 

nasjonal vekst (MMMM-alternativet). 

• SSB har levert grunnlagsdata for innbyggertall fordelt på aldersgrupper til bruk i 

inntektssystemet for 2022 for de tidligere kommunene Søgne og Songdalen (ref. 

kapittel 7.7). 

• For øvrige kriterier i utgiftsutjevningen, er det tatt utgangspunkt i data for de tidligere 

kommunene fra inntektssystemet for 2019. Det er her lagt til grunn at kriteriene har 

utviklet seg i samme takt som for befolkningen i alle kommunene samlet sett. 

• For skatt og inntektsutjevning er det lagt til grunn videreføring av skatteandelen for 

kommunene i 2019. 

 

Anslag for sum generelle driftsinntekter for Søgne og Rest-Kristiansand for 2022 

 

Tabell 7.20a: Anslag generelle driftsinntekter, alternativ 1): Søgne og «Rest-Kristiansand» tall i 1.000 

kr 
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Tabell 7.20b: Anslag generelle driftsinntekter, Alternativ 2): Søgne, Songdalen og «Rest-

Kristiansand» Tall i 1.000 kr 

 
 

Kommentarer til de enkelte postene:  

 

Rammetilskudd: 

Nærmere om forutsetningene for anslagene på rammetilskudd: 

• Inndelingstilskuddet er trukket ut og erstattet av basistilskudd 

• Storbytilskuddet er videreført for «Rest-kristiansand» med 393 kr/innbygger 

• Beregningene har lagt til grunn samme trekk for elever til/fra private skoler som i 

inntektssystemet i 2019.  

 

Kommentarer til samlet vekst i frie inntekter fra 2019 til 2022: 

For 2022 har Telemarksforsking i simuleringsarbeidet for rammetilskudd og skatt på inntekt 

og formue, basert seg på prognosemodellen fra KS (versjon datert 05.07.2022 

«prok2203altskatt-treaar»).  

 

For å kunne sammenligne anslagene for frie inntekter for 2022 med tilsvarende 

forutsetninger for 2019 har Statsforvalteren hentet inn tall fra tilsvarende versjon av 

prognosemodellen fra 2019 (versjon «prok1902ksalternativskatt revidert1»).  

 

Sammenligner man disse anslagene, får man følgende tall for 2019 og 2022 for tre 

kommuner:  
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Tabell 7.21: Utvikling i frie inntekter fra 2019 til 2022 for tre kommuner. Tall i 1.000 kr 

 
 

 

Tabellen viser at Søgne har høyest vekst i frie inntekter. Dette henger sammen med at Søgne 

har hatt den høyeste befolkningsveksten i samme periode (ref. tabell 7.19). 

Den prosentvise veksten i frie inntekter må imidlertid sees opp mot den generelle lønns- og 

prisveksten i kommunesektoren (kommunal deflator) i samme periode.   

 

 

7.8.1.2. Eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter 

 

Tabell 7.22a: Eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter. Alternativ 1): Søgne og Rest-

Kristiansand. Tall i 1.000 kr 

 
*): Foreløpig lagt til grunn andel innbyggere per 1.7.21 som fordelingsnøkkel. 

 

Tabell 7.22b: Eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter. Alternativ 2): Søgne, Songdalen og 

Rest-Kristiansand. Tall i 1.000 kr 

 
*): Foreløpig lagt til grunn fordelingsnøkkel andel innbyggere per 1.7.21. 

Felles kommentar tabell 7.22a og 7.22b: 

 

På eiendomsskatt er det fordelt utfra hvilken andel av den budsjetterte eiendomsskatten på 

328,5 mill. kroner i 2022 som kan tilskrives eiendomsskatt fra skatteobjekter i tidligere Søgne 

kommune og tidligere Songdalen kommune (kilde: Telemarksforsking/Kristiansand 

kommune).   

VEDTATT ØKONOMIPLAN 2022-2025:

Kristian-

sand Songdalen Søgne

Kristian-

sand Songdalen Søgne

Generelle driftsinntekter

Rammetilskudd 2 701 486 261 736 341 708 2 367 623 237 224 303 858

Inntekts- og formuesskatt 2 934 679 165 261 365 313 2 576 941 142 792 302 869

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER 5 636 165 426 997 707 021 4 944 564 380 016 606 727

Knr 1001 Knr 1018 Knr 1017

Hentet fra KS: Modell prok1902 

Prosentvis vekst fra 2019 til 2022 14,0 % 12,4 % 16,5 %

Telemarksforsking - anslag for 

2022

Tilsv.anslag for budsjett 2019 

(siste år som egen kommune)
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Andre generelle driftsinntekter på 83,4 mill. kroner består av følgende komponenter (kilde: 

Telemarksforsking/Kristiansand kommune): 

• 71,058 mill. kroner gjelder integreringstilskudd (66,533 mill. kroner + 4,525 mill. 

kroner) 

• Kr. 421.000 gjelder tilskudd til renter og avdrag skoleutbygging 

• 11,774 mill. kroner gjelder tilskudd til renter og avdrag omsorg 

• Kr. 120.000 kroner gjelder tilskudd til renter og avdrag kirke 

 

Samlet kommentar for generelle driftsinntekter: 

En samlet oversikt over fordeling av generelle driftsinntekter i økonomiplanperioden 2022-

2025 per innbygger finnes i vedlegg 7-9. Denne viser at Søgne relativt sett har en høyere vekst 

enn Kristiansand og Songdalen, noe som er naturlig hvis man ser på befolkningsveksten. 

Dette må også sees i sammenheng med økt utgiftsbehov (se kapittel 7.9).  

 

7.8.2. Fordeling av overføring til investering og netto avsetninger 

Tabell 7.23:  Fordeling av overføring fra drift til investering og netto avsetninger – budsjett 2022 og 

økonomiplan 2023-2025. Tall i 1.000 kr 

 
 

 

Overføring fra drift til investering og netto fondsavsetninger er fordelt forholdsmessig utfra 

fordelingsnøkkel brutto driftsinntekter i regnskap 2019. 

 

 

7.8.3. Fordeling av netto finansutgifter  

Statsforvalteren har fått oversendt fra Kristiansand kommune beregninger av netto 

finansutgifter fordelt på tre kommuner, som er basert på vedtatt økonomiplan 2023-2026.  

 

Budsjett-22 Øk.plan-23 Øk.plan-24 Øk.plan-25

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

10. Overføring til investering -                20 000          5 000            10 000          

Fordeling på 3 kommuner:

Kristiansand -                  16 780          4 195            8 390            

Songdalen -                  1 276            319               638               

Søgne -                  1 944            486               972               

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

10. Netto avsetning til disp.fond 15 918-          46 485          59 320          74 759          

Fordeling på 3 kommuner:

Kristiansand 13 355-          39 000          49 769          62 722          

Songdalen 1 015-            2 965            3 784            4 769            

Søgne 1 548-            4 519            5 767            7 268            
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Renteinntekter 

Tabell 7.24: Fordeling av renteinntekter 2023-2026 (kilde: Kristiansand kommune): Tall i 1.000 kr 

 
 

Fordelingsnøkkel renteinntekter: 

Kristiansand  82% 

Songdalen  6% 

Søgne   12% 

 

 

Utbytter 

Tabell 7.25: Fordeling av utbytter 2023-2026 (kilde: Kristiansand kommune) Tall i 1.000 kr 

 
 

  

Budsjett-23 Øk.plan-24 Øk.plan-25 Øk.plan-26

Netto finansutgifter

10. Renteinntekter 127 902-       125 794-       119 025-       111 017-       

Fordeling på 3 kommuner:

Kristiansand 104 716-       102 567-       96 910-          89 372-          

Songdalen 9 159-            9 264-            8 854-            8 744-            

Søgne 14 026-          13 962-          13 262-          12 901-          

Per innbygger (31.12.2019):

Kristiansand 1 122-kr        1 099-kr        1 038-kr        958-kr           

Songdalen 1 364-kr        1 380-kr        1 319-kr        1 303-kr        

Søgne 1 211-kr        1 206-kr        1 145-kr        1 114-kr        

Budsjett-23 Øk.plan-24 Øk.plan-25 Øk.plan-26

Netto finansutgifter

11. Utbytte 164 000-       105 854-       73 766-          62 680-          

Fordeling på 3 kommuner:

Kristiansand 116 778-       82 208-          55 947-          45 297-          

Songdalen 22 878-          11 439-          8 612-            8 402-            

Søgne 24 344-          12 207-          9 207-            8 982-            

Per innbygger (31.12.2019):

Kristiansand 1 251-kr        881-kr           599-kr           485-kr           

Songdalen 3 408-kr        1 704-kr        1 283-kr        1 252-kr        

Søgne 2 102-kr        1 054-kr        795-kr           776-kr           
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Fordelingsnøkler: 

Utbytte Å Energi (etter eierandel):   

Kristiansand  5,3 % 

Songdalen  1,5 % 

Søgne   1,6 % 

Utbytte Avfall Sør (etter eierandel): 

Kristiansand 73,3 % 

Songdalen 5,5 % 

Søgne   10% 

Utbytte Kristiansand kino og KNAS  

Kristiansand) 100% 

 

Spesielt om utbytte fra Å Energi  

Alle kommunene i Agder har over tid hatt betydelige inntekter i form av utbytte fra Å Energi 

(tidligere Agder Energi). De siste årene har utbyttet variert mer fra år til år enn tidligere. 

Utbyttet for 2023 er svært høyt, men usikkerheten rundt utbyttet fra og med 2024 er i 

skrivende stund stor.  

 

Avkastning på Energiverksfondet («Gevinster og tap på finansplasseringer») 

 

Tabell 7.26: Fordeling av gevinster og tap på finansplasseringer 2023-2026 (kilde: Kristiansand 

kommune) i 1.000 kr. 

 
 

Fordelingsnøkkel for avkastning fra Energiverksfondet: 

Kristiansand  66% 

Songdalen  18% 

Søgne   16% 

  

Budsjett-23 Øk.plan-24 Øk.plan-25 Øk.plan-26

Netto finansutgifter

12.

Gevinster og tap på finansielle 

omløpsmidler 60 000-          58 537-          57 109-          55 716-          

Fordeling på 3 kommuner:

Kristiansand 39 462-          38 500-          37 561-          36 644-          

Songdalen 10 821-          10 557-          10 300-          10 049-          

Søgne 9 717-            9 480-            9 248-            9 023-            

Per innbygger (31.12.2019):

Kristiansand 423-kr           412-kr           402-kr           393-kr           

Songdalen 1 612-kr        1 573-kr        1 534-kr        1 497-kr        

Søgne 839-kr           818-kr           799-kr           779-kr           
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Renteutgifter og avdrag på lån  

 

Tabell 7.27: Renteutgifter og avdrag på lån 2023-2026 (kilde: Kristiansand kommune). Tall i 1.000 

kr 

 

 
 

 

Oppsummering – netto finansutgifter 

For netto finansutgifter peker tidligere Songdalen seg ut med både høyere inntekter og lavere 

utgifter per innbygger enn tidligere Søgne og tidligere Kristiansand. Dette skyldes blant annet 

at tidligere Søgne og tidligere Songdalen har høyere eierandel per innbygger enn tidligere 

Kristiansand i Å Energi AS, og i Energiverksfondet. Tidligere Kristiansand har imidlertid høyere 

eierandeler i resterende selskaper det er budsjettert med utbytte fra.  

 

Ser man på fordeling av rente- og avdragsutgiftene peker tidligere Songdalen seg ut også her 

ut med lavere beløp per innbygger i perioden enn tidligere Søgne og tidligere Kristiansand. 

Hovedgrunnen til dette er at Songdalen har et lavere gjeldsnivå i perioden (se også kapittel 

Budsjett-23 Øk.plan-24 Øk.plan-25 Øk.plan-26

Netto finansutgifter

13. Renteutgifter 394 362       424 569       441 833       434 159       

Fordeling på 3 kommuner:

Kristiansand 328 185       352 388       364 615       358 221       

Songdalen 25 603          27 853          29 679          29 217          

Søgne 40 574          44 328          47 539          46 721          

Renteutgifter per innbygger (31.12.2019):

Kristiansand 3 516kr        3 775kr        3 906kr        3 838kr        

Songdalen 3 814kr        4 149kr        4 421kr        4 352kr        

Søgne 3 503kr        3 827kr        4 105kr        4 034kr        

14. Avdrag på lån 471 392       496 755       494 997       500 388       

Fordeling på 3 kommuner:

Kristiansand 398 034       420 478       415 501       417 551       

Songdalen 27 149          28 350          29 317          30 753          

Søgne 46 209          47 928          50 178          52 084          

Avdrag per innbygger (31.12.2019):

Kristiansand 4 264kr        4 505kr        4 452kr        4 474kr        

Songdalen 4 044kr        4 223kr        4 367kr        4 581kr        

Søgne 3 990kr        4 138kr        4 332kr        4 497kr        
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7.6, og egen oversikt over netto finansutgifter med tall per innbygger for 

økonomiplanperioden i vedlegg 7-10).  

 

 

7.9.  Endringer i utgiftsbehov  

Vedtatt budsjett 2022-2025 for Kristiansand kommune hadde følgende netto driftsrammer på 

budsjettområdene:  

 

Tabell 7.28: Vedtatte netto driftsrammer på budsjettområdene for 2022-2025 (kilde: Kristiansand 

kommune, økonomiplan 2022-2025). Tall i 1.000 kr 

 
 

For å kunne si noe om evt. endringer i behovet for bevilgninger til budsjettområdene ved en 

deling, har Telemarksforsking på oppdrag fra Statsforvalteren i Agder også beregnet anslag 

for endringer i befolkningssammensetningen og hvilke konsekvenser det kan få for 

utgiftsbehovet i 3 kommuner (vedlegg 7-7).  

 

Endring i alderssammensetning fra 2018 til 2021 

 

Tabell 7.29: Prosentvis endring i innbyggertall 1.7.18-1.7.21. Kilde: SSB/beregninger ved TF 

 
 

Budsj.22 Øk.plan.23 Øk.plan.24 Øk.plan.25

Kommunedirektør 5 342 5 342 5 342 5 342

1 Organisasjon 235 671 238 280 227 292 233 792

2 Økonomi 115 012 113 667 113 667 113 167

3 Samhandling og innovasjon 49 163 49 164 50 039 50 039

4 Oppvekst 2 884 639 2 904 120 2 891 706 2 871 031

5 Helse og mestring 2 735 646 2 767 952 2 809 114 2 860 909

6 Kultur og innbyggerdialog 372 459 367 139 365 280 365 330

7 By- og stedsutvikling 424 272 392 979 357 082 335 891

Områdeovergripende -159 796 -160 190 -164 645 -141 078

Sum bevilgninger drift, netto 6 662 409 6 678 454 6 654 878 6 694 424
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I inntektssystemet måles utgiftsbehovet for den enkelte kommune i forhold til utviklingen på 

landsbasis. Tabell 7.29 viser utvikling i ulike aldersgrupper fra 1.7.2018 til 1.7.2021. Flere barn 

og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av økte til utgifter 

barnehage og grunnskole, mens flere eldre i aldersgruppene over 67 år isolert sett trekker i 

retning av økte utgifter til pleie og omsorgstjenestene.  

 

Utgiftsutjevningen i inntektssystemet (se nærmere forklaring i punkt 7.1.4).  

 

Tabell 7.30: Utslag på kostnadsnøkkelen 2019 og 2022. Kilde: KDD/beregninger ved TF 

 
*): Vektet snitt av Kristiansand, Søgne og Songdalen 

 

Tabell 7.30 viser utslag på kostnadsnøkkelen for Kristiansand, Søgne og Songdalen i 

inntektssystemet for 2019 og for nye Kristiansand i 2022. Den viser at Søgne og Kristiansand 

hadde lavere utgiftsbehov enn landet samlet sett før sammenslåingen, mens Songdalen 

hadde høyere.   

 

Tabell 7.31: Endring i beregnet utgiftsbehov 2019-2022. Kilde: SSB/beregninger ved TF 

 
 

Alderskriteriene utgjør ca. 70% av kriteriene i inntektssystemet, og endringer i 

alderssammensetningen slår derfor konkret ut i utgiftsbehovet og dermed endret 

utgiftsutjevning. I tabell 7.31 vises utvikling i ulike aldersgrupper i forhold til utviklingen for 

landet, dvs. endring i utgiftsbehov fra 2019 til 2022. 
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Tabellen får bl.a. fram at utgiftsbehovet for alle 3 kommunene øker i aldersgruppen 2-5 år 

(barnehage). I aldersgruppen 6-15 år (grunnskole) reduseres utgiftsbehovet for Søgne og 

Songdalen, mens utgiftsbehovet øker for Rest-Kristiansand. I de eldste aldersgruppene (pleie 

og omsorg) reduseres utgiftsbehovet for Rest-Kristiansand, mens utgiftsbehovet øker for 

Søgne og Songdalen. 

 

7.10. Andre forhold som kan få betydning for 

kommuneøkonomien ved en eventuell deling 

7.10.1. Fordeling av garantiforpliktelser 

Kristiansand kommune hadde samlede garantiforpliktelser på til sammen 803,1 mill. kroner 

per 31.12.2021 (kilde: Kristiansand kommune, årsregnskap 2021, note 12). Iht. 

kontinuitetsprinsippet vil disse bli tilbakeført til tidligere kommuner. Garantien til Returkraft 

AS utgjør en vesentlig del av det samlede garantiansvaret. Denne garantien var opprinnelig 

knyttet til Kristiansand kommune, og vil derfor ved en deling i sin helhet bli tilbakeført til 

tidligere Kristiansand.  

 

7.10.2. Stiftelser 

Stortinget har vedtatt endringer i stiftelsesloven5 (opphevelse av boligstiftelser opprettet av 

kommuner). Endringene innebærer at det blir lettere å oppheve boligstiftelser som er 

opprettet av kommuner, og gjelder fra 1.januar 2023. Kommunedirektøren i Kristiansand 

kommune tar i 2023 sikte på å foreslå for bystyret at utleiestiftelsen og boligstiftelsen i 

Kristiansand oppheves og overføres til Kristiansand kommune med virkning fra 1.januar 2024 

(Kilde: Kristiansand kommune).  

 

Verdien på boligene i stiftelsene i Kristiansand er forsiktig satt ut fra forsikringsverdi og daglig 

leder i stiftelsenes kjennskap til markedet, og er vurdert til 2 mill. kroner per bolig.   

 

 

Tabell 7.32: Utleiestiftelsen og boligstiftelsen – antall boliger, gjeld samt anslag for brutto og netto 

verdier (kilde: Kristiansand kommune/daglig leder for stiftelsene). Tall i 1.000 kr 

 

 
 

 

 
5 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=89887 

Utleie-

stiftelsen:

Bolig-

stiftelsen: Til sammen:

Antall boliger: 250                         554                   804                      

Gjeld i 1.000 kr: 40 000                   63 000             103 000              

Antatt verdi i 1.000 kr: 500 000                 1 108 000       1 608 000           

Netto verdi i 1.000 kr: 460 000                 1 045 000       1 505 000           
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Til sammen utgjør dette en netto verdi på ca. 1,5 mrd. kroner for stiftelsenes boliger. Dersom 

verdiene og gjelden i stiftelsene overføres Kristiansand kommune, vil disse iht. 

kontinuitetsprinsippet bli tilbakeført til tidligere Kristiansand kommune ved en deling. 

 

7.10.3. Mulig fremtidig utbytte til Kristiansand havn KF 

Den nye havneloven åpner for utbytte fra kommunale foretak, gitt at visse forutsetninger er 

oppfylt. Utbytte fra Kristiansand havn KF er ikke en del av det budsjetterte utbyttet som er 

fordelt mellom de tre kommunene i kapittel 7.8.3. I kommunedirektørens forslag til budsjett 

2023-2026 heter det at:  

 

«Kommunedirektøren mener det er forsvarlig å legge til grunn bystyrets forutsetning om et 

utbytte på til sammen 18 mill. kr i perioden fra Kristiansand Havn KF, dvs. selskapet som 

Kristiansand kommune eier 100 %. Dette er et beskjedent beløp sammenholdt med 

verdiene i Kanalbyen AS og Lagmannsholmen». 

 

Med henvisning til punkt 7.2.1 vil utbytter fra Kristiansand Havn KF ved en deling i sin helhet 

gå til Kristiansand kommune. 

 

 

7.11. Oppsummering – kommuneøkonomien i nye kommuner 

etter deling 

Kapitlet har omhandlet hvordan kommuneøkonomien i nye kommuner vil bli påvirket av en 

deling. Kapitlet starter med en gjennomgang av historikken frem til årsskiftet 2022/2023.   

 

Ved sammenslåingen i 2020 hadde både Søgne kommune (71%) og Songdalen kommune 

(80%) en lavere netto lånegjeld (etter KOSTRA’s definisjon) enn Kristiansand kommune (88%). 

Søgne kommune hadde mest midler på samlet disposisjonsfond med 18%, etterfulgt av 

Kristiansand med 14,9% og Songdalen med 11,6%. 

 

Den nye kommunen har hatt en god økonomisk utvikling med gode driftsresultater de to 

første driftsårene, og har styrket sin finansielle stilling ved inngangen til 2022 i forhold til 

oppstarten i 2020. Dette har gitt grunnlag for å øke avsetningene til disposisjonsfond målt 

mot driftsinntektene. Hovedårsaken til de gode resultatene er økte generelle driftsinntekter, 

hovedsakelig i form av høyere skatteinntekter enn forutsatt.  

 

Kristiansand kommunes handlingsregel for netto lånegjeld var i 2020 og 2021 tallfestet som 

et nominelt «lånetak» på 8,5 mrd. kroner. Netto lånegjeld består av den samlede gjelden som 

belaster kommunekassen. Dette betyr blant annet investeringene innen vann og avløp (som 

er gebyrfinansiert), ikke påvirker denne indikatoren direkte.  

 

Utviklingen i netto lånegjeld i 2020 og 2021 viser at tidligere Søgne kommune har hatt den 

største veksten. Tidligere Søgne hadde ved utgangen av 2021 en netto lånegjeld på 101% av 

sin andel av «lånetaket». Tilsvarende prosent for tidligere Kristiansand er 94% og for tidligere 

Songdalen 91% ved utgangen av 2021. Økningen for tidligere Søgne skyldes enkelte større 

investeringer i perioden, bl.a. Tangvall skole og Kleplandstunet omsorgsboliger. 
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Kristiansand kommune har også en målsetting om et sentralt disposisjonsfond på 4% av 

brutto driftsinntekter. Kommunen oppfylte denne målsettingen i 2020 og 2021. 

 

Nåsituasjonen ved inngangen til 2023 er at dagens kommune forventer negativt netto 

driftsresultat i regnskapet for 2022. De store sektorene Oppvekst og Helse- og mestring, som 

utgjør rundt 85% av nettobevilgningene til budsjettområdene, melder om utfordringer med å 

holde budsjettene for 2022. I tillegg varsles det negativ avkastning på Energiverksfondet. 

Merinntekter på skatt og koronakompensasjon fra staten mot slutten av året bedrer 

situasjonen noe.  

 

Det vedtatte årsbudsjettet for 2023 er strammere enn tidligere, bl.a. grunnet økt prisvekst og 

økt rente. I motsetning til for økonomiplanen 2022-2026 ser vi at bystyrets vedtatte 

økonomiplan for 2023-2026 medfører at handlingsregelen for sentralt disposisjonsfond ikke 

vil være innfridd ved slutten av perioden. 

 

Videre i kapitlet gjøres det anslag for utviklingen frem til 2026.   

 

Vi har med bidrag fra Telemarksforsking og Kristiansand kommune fått tall som simulerer 

videre utvikling gjennom økonomiplanperioden 2022-2025 (2026), forutsatt en deling av 

kommunen 1/1-2022. Sammenlignet med tilsvarende anslag for året før sammenslåingen 

(2019) viser anslagene for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for tre nye kommuner for 

2022 at tidligere Søgne har den høyeste veksten med 16,5% fra 2019 til 2022. Hovedgrunnen 

til dette er det økte folketallet. Tilsvarende vekst for tidligere Kristiansand og tidligere 

Songdalen var hhv. 14% og 12,4%.  

 

For netto finansutgifter peker tidligere Songdalen seg ut med både høyere inntekter og lavere 

utgifter per innbygger enn tidligere Søgne og tidligere Kristiansand. Dette skyldes blant annet 

at tidligere Søgne og tidligere Songdalen har høyere eierandel per innbygger i Å Energi AS, 

men her er det stor usikkerhet om videre utvikling i utbytte fra 2024. Tidligere Kristiansand 

har imidlertid høyere eierandeler i resterende selskaper det er budsjettert med utbytte fra. 

Tidligere Songdalen og tidligere Søgne har også en høyere eierandel per innbygger i 

Energiverksfondet enn nye Kristiansand. Ser man på fordeling av rente- og avdragsutgiftene 

peker tidligere Songdalen seg ut også her ut med lavere beløp per innbygger enn tidligere 

Søgne og tidligere Kristiansand. Dette henger sammen med at Songdalen har et lavere 

gjeldsnivå i perioden. 

 

Vi går ikke inn detaljert inn og vurderer forventet utvikling på tjenesteområdenes utgiftsside. 

Telemarksforsking har gjort et anslag på forventet endring i utgiftsbehov (ref. 

kostnadsnøkkelen i inntektssystemet). Denne viser bl.a. at tidligere Søgne har høy prosentvis 

vekst både for barn i barnehagealder (2-5 år) og antall eldre over 67 år fra 2019 til 2022. Dette 

vil i utgangspunktet gi behov for økte utgiftsrammer både til oppvekst og helse- og mestring.  

 

Fra og med 2023 har Kristiansand kommune oppjustert handlingsregelen for netto lånegjeld 

til et samlet nominelt «lånetak» på 9 mrd. kroner. Anslagene for videre utvikling i netto 

lånegjeld frem til 2026 viser at tidligere Kristiansand kommune ved utgangen av 2026 vil ha 

en gjeld på 103% av sin andel av det oppjusterte lånetaket på 9 mrd. kroner. Tilsvarende 

andel for tidligere Songdalen er 79% og for tidligere Søgne 91%. Økningen i netto lånegjeld i 

tidligere Kristiansand frem mot 2026 skyldes store investeringer i perioden, blant annet 
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skolestruktur på Hånes, Wilds Minne skole og nytt omsorgssenter fra 2026. Tidligere Søgne 

og tidligere Songdalen har i samme periode de mest vesentlige investeringene knyttet til vann 

og avløp, men disse påvirker ikke indikatoren netto lånegjeld. Investeringskostnad til bygging 

av ny skole i tidligere Songdalen ligger ikke inne i den vedtatte økonomiplanen for 2023-2026. 

En eventuell investeringsbeslutning her vil derfor øke tidligere Songdalens netto lånegjeld 

betydelig utover disse anslagene.  

 

For målsettingen om et sentralt disposisjonsfond på 4% av brutto driftsinntekter, så er 

forventningene at fondet frem mot 2026 betydelig redusert. Dette er basert på forventet 

svakt regnskapsresultat i 2022 og strammere rammer fra og med 2023. Dette vil redusere 

hvor mye fondsmidler som vil være til fordeling ved en deling. 

 

Avslutningsvis nevnes det at Stortinget har vedtatt endringer i stiftelsesloven fra 1.januar 

2023 som innebærer at det blir lettere å oppheve boligstiftelser som er opprettet av 

kommuner. En eventuell oppløsning av boligstiftelser i Kristiansand og overføring til 

kommunen er aktuelt fra 2024. Disse har en samlet verdi anslått til 1,5 mrd. kroner, og med 

en tilhørende gjeld på 106 mill. kroner. 

 

 

7.12. Oversikt over vedlegg til kapittel 7 

Vedlegg 7-1  Bevilgningsoversikt – drift (tall fra vedtatt budsjett 2022) 

Vedlegg 7-2  Spesifisert fordeling av bevilgninger til budsjettområdene § 5-4, 4.ledd 

(tall fra vedtatt økonomiplan 2022-2025) 

Vedlegg 7-3  Økonomisk oversikt etter art – drift (tall fra vedtatt budsjett 2022) 

Vedlegg 7-4  Bevilgningsoversikt investering, inkl. spesifisert fordeling av post 1-4 

Vedlegg 7-5  Økonomisk oversikt balanse 

Vedlegg 7-6  Telemarksforsking – anslag for frie inntekter 

Vedlegg 7-7  Telemarksforsking – endring i befolkningssammensetning og 

befolkningsframskrivninger 

Vedlegg 7-8  Figurer som viser utviklingen i finansielle nøkkeltall (etter KOSTRAs 

definisjon) for tidligere kommuner og ny kommune for perioden fra 2017 

til 2021 

Vedlegg 7-9  Anslag for fordeling av generelle driftsinntekter 2022-2025  

Vedlegg 7-10  Anslag for fordeling av netto finansutgifter 2023-2026 

Vedlegg 7-11 Svar på spørsmål i forbindelse med kunnskapsgrunnlaget, notat fra 

Kristiansand kommune datert 28.12.2022 

Vedlegg 7-12 Svar på spørsmål i forbindelse med kunnskapsgrunnlaget, notat fra 

Kristiansand kommune datert 06.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 


