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Kristiansand kommune økonomiplan 2023-2026

Område (nivå 1) Evt. område (nivå 2) Merknad

1 - KRISTIANSAND KOMMUNE ("hovedvirksomhet")/kommunekassen

STABSOMRÅDER:
1 Organisasjon Organisasjonsområdet består av kommunalsjefområdene organisasjonsstab, personal, IT, 

dokumentsenter og politisk og administrativt sekretariat (PAS). I tillegg er kommuneadvokatkontoret 

underlagt assisterende kommunedirektør. Bedriftshelsetjenesten (BHT) hører også til organisasjon og 

er et nyetablert prosjekt (2020) på kommunalsjefnivå som skal vare frem til høsten 2023. 

2 Økonomi Økonomiområdet består av fem kommunalsjefområder; virksomhetsstyring, økonomistyring (inkludert 

eierskap), innkjøp, regnskap og lønn. Økonomi er en sentralisert stab- og støttetjeneste for de andre 

tjenesteområdene i kommunen. Området består av ca. 75 ansatte fordelt på 68,6 årsverk, der de fleste 

jobber heltid. Budsjettet til kontrollutvalget inngår også i økonomiområdets budsjett. Økonomiområdet 

har også ansvar for eierskap - se punkt 4 og 5 nedenfor.

3 Samhandling og innovasjon Samhandling og innovasjon er ett av tre stabsområder og har et særskilt ansvar for å koordinere 

oppgaver på vegne av kommunedirektøren og være rådgiver for resten av organisasjonen. Området 

skal bidra til at samarbeid og nettverk med eksterne aktører utvikles strategisk og profesjonelt på 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Området har overordnet ansvar for fremtidsrettet strategi 

og planarbeid, herunder bidra til å realisere mål og strategier i kommuneplanen. Området har i tillegg 

hovedansvar for næringsarbeid, forskning og innovasjon samt digitalisering.

Samhandling og innovasjon er organisert i fire kommunalsjefområder; Strategi, Forskning og 

innovasjon, Business Region Kristiansand og Digitalisering. Pr. september 2021 har området 29,5 

årsverk fordelt på 31 ansatte…

TJENESTEOMRÅDER:
4 Oppvekst  4.10 Oppvekststab

 4.11 Skole

 4.12 Barnehage

 4.13 Barne- og familietjenester

5 Helse og mestring  5.10 Helse- og mestringsstab

 5.11 Forvaltning og koordinering helse og 

mestring

 5.12 Livsmestring

 5.13 Helsefremming og inkludering

 5.14 Hjemmetjenester og rehabilitering

 5.15 Omsorgssenter

 5.16 NAV

6 Kultur og innbyggerdialog  6.10 Kulturstab

 6.11 Kultur og idrett

 6.12 Innbyggerdialog

7 By- og stedsutvikling  7.10 By- og stedsutvikling stab

 7.11 Ingeniørvesen Ingeniørvesenet har ansvar for kommunens infrastruktur, i hovedsak vei, vann, avløp og parkering, i 

tillegg til kommunens dammer. Ingeniørvesenet utfører en god del av drift- og vedlikeholdsarbeid i 

egenregi, samt bygger en del ledningsanlegg for vann og avløp også med egne fagfolk. Kommunen har 

ansvar for ca. 1 800 km rørledninger, ca. 600 km kommunale veier og gang-/sykkelveier, nesten 20 000 

 7.12 Parkvesen

 7.13 Plan og bygg

 7.14 Eiendom

 7.15 Klima og arealutvikling

(ikke noe punkt 8)

ANDRE BUDSJETTOMRÅDER:
9 Områdeovergripende 9.1 Skatt på formue og inntekt

9.2 Eiendomsskatt

9.3 Statlig rammetilskudd

9.4 Momskompensasjon

9.5 Tilskudd til renter og avdrag

9.6 Integreringstilskuddet

9.7 Diverse fellesordninger (kalkulatoriske 

inntekter, premieavvik og pensjonspremie)

9.8 Pris- og lønnsvekst

9.9 Kommunale foretak Se punkt 2 nedenfor

9.10 Netto renter, avdrag, lånegjeld og utbytte 

drift

9.11 Utbytte fra Aksjeselskaper Se også punkt 5 nedenfor

10 Driftstilskudd og tilskuddsordninger Bystyret har vedtatt driftstilskudd 2022 til følgende mottakere hvor kommunen enten har en politisk 

vedtatt samarbeidsavtale, eller slik avtale skal inngås i løpet av året (** Tabell (3 sider) **). 

«Hovedformålet med tilskuddsordningene er å gi eksterne aktører som ikke mottar årlig driftstilskudd, 

muligheten til å motta økonomisk støtte fra kommunen til prosjekter og tiltak på ulike 

samfunnsområder».

2 - KOMMUNALE FORETAK (kommuneloven kap. 9)

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/politikk-og-organisasjon/eierskap/eierposisjoner
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Kristiansand Havn KF

3 - INTERKOMMUNALE SAMARBEID SOM ER EGNE RETTSSUBJEKTER

3.1 - Interkommunale politiske råd etter kommuneloven kapittel 18
Region Kristiansand Interkommunale Politiske Råd (IPR) Interkommunalt politisk råd for kommunene Kristiansand, Birkenes, Iveland, Lillesand, Lindesnes og 

Vennesla. Samarbeidet skal drive med interessepolitikk, tjenestesamarbeid og skape møteplasser

3.2 - Kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven kapittel 19
Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

Midt-Agder Friluftsråd

Otra interkommunale avløpsanlegg Sammen med Vennesla - eie og drive felles avløpsledning fra Hunsfoss til dyputslipp i 

Kristiansandsfjorden

Kristiansand og Vennesla interkommunale avløpsanlegg (KVIA) Sammen med Vennesla - felles hoved kloakkledning fra Mosby til Odderøya renseanlegg

Sandripheia fritidspark Tilrettelegge og drive anlegg for vinter- og sommeridretter, og fremme friluftsaktiviteter for 

allmennheten

4 - INTERKOMMUNALE SELSKAPER ETTER IKS-LOVEN
Kilden Teater og konserthus for Sørlandet IKS Drive Kilden Teater og konserthus

Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Vest-Agder museet IKS

Konsesjonskraft IKS Forvalter av konsesjonskraft

Etablerersenteret Vest-Agder IKS Bedriftsetablering

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Agder kommunerevisjon IKS

Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) Ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene

Kristiansand Havn IKS Ble opprettet som interkommunalt selskap 01.01.2021. Selskapet eies av kommunene Kristiansand (80 

%) og Lindesnes (20 %).

5 - SELSKAPER SOM KRISTIANSAND KOMMUNE HAR EIERINTERESSER I

5.1 - Heleide aksjeselskaper (direkte eller gjennom annet heleid AS)
Kristiansand næringsselskap AS (KNAS) Eiendomsutvikling

Kanalbyen utvikling AS Byutvikling i havneområdet

Kristiansand Kino Holding AS* Utøver eierskap i Kr.sand kino

Kjøkkenservice Industrier AS VTA

Via Partner AS Attføringstjenester

Bredalsholmen Eiendom AS Bygge og eie bygninger i Kr.sand

M/S Maarten AS Charter og sightseeing

Sørlandshallen Eiendom AS Drifte Sørlandshallen

Songvaar Vekst AS VTA

Søgne Industriselskap AS Fremme industrireising i Søgne

*Indirekte eierskap gjennom Kristiansand Kino Holding AS: 

Kristiansand Kino Eiendom AS Fast eiendom knyttet til Kr.sand kino

5.2 - Andre aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser
Avfall Sør Holding AS* Renovasjonsvirksomhet

Returkraft AS Mottak og behandling av husholdningsavfall

Agder kollektivtrafikk AS Tilby kollektivtransport

Sørnorsk filmsenter AS Faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon

Visit Sørlandet AS Reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen i regionen

Sørlandets Europakontor AS Utvikling av samfunns- og næringsliv/kunnskapssenter for EU/EØS-saker

*Indirekte eierskap gjennom Avfall Sør Holding AS:

Avfall Sør AS Innsamling av husholdningsavfall og avløpsslam

Avfall Sør Næring AS Næringsavfall til deponi

Avfall Sør Eiendom AS Investere i fast eiendom

5.3 - Aksjeselskaper/andre selskaper som også har private eierinteresser
Agder Energi AS Energiproduksjon

Setesdal bilruter AS Kollektivtransport

Varodd AS VTA

Innoventus Sør AS Utvikling av nye produkt- og forretningsideer

Gimleveien 28 AS Eiendomsutvikling

Torvmoen AS Fast eiendom

USUS AS Markedsføring reiseliv

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/politikk-og-organisasjon/eierskap/eierposisjoner

