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Svar på skriftlig spørsmål til ordfører fra KrF angående 
Songdalen sone og nedbemanning 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål, datert 26.08.2020. Spørsmålet lød: 

«Ordfører 

Songdalen sone er i gang med en nedbemanningsprosess der de skal kutte 6,5 

årsverk. Denne prosessen gjøres i løpet av 3 uker nå i august/september. I tillegg til 

dette så skal sonekontoret flyttes enten til Grim, Søgne eller Strai. Gjennom denne 

prosessen så vil det tette samarbeidet mellom legekontor, fysioterapi, songdalstunet 

og sonekontoret bli mye dårligere. Dette vil igjen føre til at tilbudet til brukerne ikke 

blir så godt som det er i dag.  

 

Spørsmål 

1. Hvordan kan en sone bli flyttet og endret så på uten at dette har blitt orientert om  

eller vært til politisk behandling? 

2. Hvorfor skal de ansatte i Songdalen sone  ha lengre avstand til brukerene enn i 

dag? Dette vil føre til mer tid i bil og mindre tid til brukerne. 

3. Sonekontoret skulle egentlig flytte inn i stasjonsbygningen på Nodeland. Denne 

har kommunene forpliktet seg til å leie i 10 år. Hvordan kan man spare disse 

pengene når leien likevell må betales?» 

 

 

Svar: 

I vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er det poengtert at det for de kommende år vil 

være nødvendig å justere organisasjonen vår, og at det må være hensiktsmessig å 

sikre at ressursbruken tilpasses den økonomiske situasjonen, samtidig som de vris 

mot de områder som prioriteres høyest. 

 

Som en direkte oppfølging av vedtakene som er gjort for Kristiansand er 

hjemmetjenesten, avdeling Songdalen og omsorgsboligene i tilknytning til 

Songdalstunet i en prosess med driftstilpasninger. Ved første tertial ble det omtalt et 

stort økende underskudd, og en påfølgende justering av driftsnivået. Prognosene 

tilsier at underskuddet, uten tilpasninger, ved utgangen av året ville blitt nærmere 

11.3 millioner kroner, bare relatert til hjemmetjenesten i Songdalen. 

 

Prosessene er fulgt slik de skal med involvering fra ansatte, hovedtillitsvalgte, 

verneombud og stedlige tillitsvalgte og verneombud i Songdalen. Det er informasjonen 
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til det politiske miljøet som har manglet, og den kritikken er det viktig at 

administrasjonen tar til seg- og med seg videre, noe jeg også har forstått at er 

tilfellet. 

 

For å svare på første spørsmål, fremkom det i økonomiplanen at «Helse og mestring 

vil i 2020 og 2021 måtte gjennomføre en rekke vurderinger og analyser relatert til 

sammenslåingen av tjenester og harmonisering av tjenestenivå i de tidligere 

kommuner.» Utvikling av sonekontor et pekt på som ett av disse områdene. 

Det ligger i delegasjonen til administrasjonen å foreta vurderinger og ta nødvendige 

grep, slik at tjenestene leverer i tråd med gjeldende regelverk og innenfor vedtatte 

økonomiske rammer. Viktig her, er å gjøre vurderinger med tanke på langsiktig 

bærekraft- blant annet med tanke på arbeidskraft- og rekrutteringsutfordringer. 

Erfaringer viser at det da kan være nødvendig med samlokalisering for å sikre 

kompetanse, robusthet, fleksibilitet og god utnyttelse av ressurser. 

 

Slik situasjonen er i dag, har vi 15 avdelinger i hjemmetjenesten, hvorav 12 

avdelinger er samlokalisert. Flere alternativer har vært på bordet, men det mest 

aktuelle alternativet har vært å gå videre med alternativet om etablering av avdeling 

Songdalen på Tangvall. Dette i nye og tilrettelagte lokaler for hjemmetjenesten som er 

planlagt i forbindelse med den nye omsorgsboligene. 

Til spørsmål nummer to vil jeg si at avstandene mellom hjemmetjenestens kontor og 

deres brukere i kommunen generelt er overkommelige, og at det er hensyntatt i 

finansieringsmodellen, slik at reisetid ikke går på bekostning av tiden man skal være 

hos bruker. Vurderinger knyttet til lokalisering skal være knyttet til et 

bærekraftshensyn. 

 

Avslutningsvis er administrasjonen i gang med å finne alternative leietakere til bygget, 

både internt i kommunen. Man har gjort vurderinger på at bygget og lokasjon ikke er 

hensiktsmessig for hjemmetjenesten. 

 

Det er viktig at vi har gode tjenester i hele kommunen, at vi sørger for at innbyggerne 

våre får de beste tjenestene vi kan tilby innenfor de økonomiske rammene vi har. Det 

skal vi sørge for, både et samlet politisk miljø, og en hardtarbeidende administrasjon, 

at de får. Vi vil få utfordringer i tiden fremover, både på drift og på viktige 

investeringer, og vi må sørge for at vi optimaliserer det vi kan, uten at det går på 

bekostning av lønn- og arbeidsvilkår, brukernes opplevelser eller kvalitet. Det er jeg 

trygg på at vi får til, og jeg er også trygg på at vi, med bedre kommunikasjon fra det 

administrative til det politiske, vil ha en felles forståelse for et felles mål. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Oddvar Skisland  

ordfører  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 

 

 

Kopi: Bystyret 

 

 


