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Oversendelse - Kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av en deling av 

Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner 

Statsforvalteren i Agder fikk 17. juni 2022 i oppdrag av Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) å 

utrede deling av Kristiansand kommune. Oppdraget ble gitt med eget mandat. Av dette mandatet 

går det frem at «Statsforvalteren skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av en deling av 

Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som følger grensene til de tidligere kommunene 

Søgne, Songdalen og Kristiansand slik de var før sammenslåingen.» 

 

Av mandatet går det videre frem at kunnskapsgrunnlaget «skal gi opplysninger om relevante forhold 

som folketall, areal, geografi, kommunikasjon, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale 

tjenestetilbudet. Kunnskapsgrunnlaget skal også omtale hvilke konsekvenser en deling kan få for 

samfunnsutvikling, tjenester til innbyggerne (herunder at nye kommuner kan ivareta lovpålagte oppgaver), 

myndighetsutøvelse, kommunal styring og lokaldemokratiet i de nye kommunene. Det bør gå fram hvilke 

konsekvenser en deling kan få for de nye kommunene i et langsiktig perspektiv, herunder økonomiske 

forutsetninger for å være egne kommuner. Vi viser til inndelingsloven § 1 om at endringer i kommune- og 

fylkesinndelingen bør medvirke til å skape formålstjenlige enheter som kan gi innbyggerne og næringslivet 

tilfredsstillende tjenester og forvaltning.» 

 

Statsforvalteren har nå utarbeidet kunnskapsgrunnlaget i tråd med mandatet. I KDDs mandat står 

det også følgende: «Kommunestyret i Kristiansand kommune skal få uttale seg om statsforvalterens 

utredning og resultatet av innbyggerhøringen før statsforvalteren oversender saken til departementet, jf. 

inndelingsloven § 9 fjerde ledd.» 

 

På denne bakgrunn sender Statsforvalteren kunnskapsgrunnlaget til Kristiansand kommune. 

Bystyret gis anledning til å uttale seg. 

 

Kunnskapsgrunnlaget er vedlagt dette brevet. Hele kunnskapsgrunnlaget, samt enkeltrapporter er 

også tilgjengelig digitalt: www.kunnskapsgrunnlag.no  

 

 

Gina Lund 
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