
Notat til statsforvalteren. Fra Kristiansand kommune v/Anne Aunevik, rådgiver strategi, 1.juli 2022 

Oversikt dokumentasjon fra sammenslåingsprosessen. 
Dokumenter det vises til under er lagt fram som politiske saker og er offentlig tilgjengelige i Politisk Agenda politiskagenda.kristiansand.kommune.no/ . 

Dokumentoversikten ble samlet i november 2021 som grunnlagsmateriale for PWC hvis bystyret hadde vedtatt mandat for utredning i møte 1.desember 

2021. Oversikten er ikke fullstendig. Teksten skrevet med rød skrift viser til dokumenter som er arkivert som interne arbeidsdokumenter og som kan 

tilgjengeliggjøres på oppfordring, etter kvalitetssikring. Det gjelder i særlig grad kunnskapsgrunnlag som ble utarbeidet i starten av sammenslåingsprosessen 

og som beskriver tjenester og organisering på kommunens tjeneste- og ansvarsområder i de tre gamle kommunene.  

Tema Dokumentasjon fra de tre gamle kommunene, og fra sammenslåingsprosessen  
Sammenslåing “K3”  

Organisering av prosessen for 
sammenslåing 
 

Saker om sammenslåingsprosessen, sak i fellesnemnda 29.08.17. inkludert organisering av arbeidet, partssammensatt utvalg og 
delegering av myndighet til programleder. 
Prosjektforslag for de 8 administrative prosjektene som beskriver hvilke prosesser som skulle igangsettes ble lagt fram til 
orientering i fellesnemnda 19.12.17. 
Sak om ny organisering av prosessen, fullmakter til nye direktører, fellesnemnda 19.06.18 
Sluttrapport fra sammenslåingsprosessen, sak i fellesnemnda 24.09.19. 

Sammenligninger av de tre kommunene  
 

Er beskrevet i et felles «Grunnlagsdokument» som ble lagt fram for fellesnemnda 29.mai l 2018. Grunnlagsdokumentet er et 
sammendrag av kunnskapsgrunnlagene for alle de 8 administrative prosjektene som er arkivert som internt arbeidsdokument.  

Folkevalgte organ - oppgave og 
ansvarsfordelinger i overgangen til ny 
kommune  

fellesnemnda 18.06.19 

Kostnader ved selve omstillingen Årsbudsjett for 2019 for programmet Nye krs i fellesnemnda 18.12.18 
Årsberetning for Kristiansand for 2019, behandlet i bystyret 27.05.20 

Samfunnsutvikling  
Omdømme  

Regional samhandling Kunnskapsgrunnlagene for de administrative prosjektene 

Konsekvenser for andre samfunnsaktører 
eks frivillig sektor, kultursektor, akademia 
og offentlige myndigheter 

 

Overordnede planer 
 
Oppnå klimamål, næringsutvikling og 
andre viktige samfunnsmål 

Planstrategi nye Kristiansand – om prosessen i fellesnemnda 18.12.18 
Oversikt planer gamle kommuner_ fellesnemnda 18.12.18 
Utfordringsbildet samfunnsutvikling i fellesnemnda 18.12.18 
Planstrategi nye Krs - vedtatt i fellesnemnda 05.03.19 

https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/


Tema Dokumentasjon fra de tre gamle kommunene, og fra sammenslåingsprosessen  

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i fellesnemnda 30.04.19 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - vedtatt i fellesnemnda 24.09.19 

Samfunnssikkerhet og beredskap Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i fellesnemnda 18.12.18 
Klimatilpasningsstrategi i fellesnemnda 18.12.18 

Boligprogram oversikt over Søgne, 
Songdalen og Kristiansand kommunes 
utbyggingspolitikk, utbyggingsområdene  

Sak i fellesnemnda 28.05.19 

Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd - sak om sammenslåing i fellesnemnda 31.10.17 
Sak om kostnader sammenslåing 30.01.17 

Stedsutvikling   

Næringsutvikling  
Kommunale tilskudd  

Tjenestekvalitet  

Kvalitet på tjenestene, organisering 
av tjenester og fagmiljøer 

«Grunnlagsdokument», fellesnemnda 29.05.18 

Tjenester med behov for særlig spisskompetanse har vært viet oppmerksomhet i organiseringen av ny kommune. 

Behovet for interkommunalt samarbeid 
for å løse lovpålagte oppgaver 

«Grunnlagsdokument», fellesnemnda 29.05.18. 
Kunnskapsgrunnlagene for de administrative prosjektene  
Sak om interkommunalt samarbeid i fellesnemnda 25.09.18 

Fag- og utviklingsarbeid «Grunnlagsdokument», fellesnemnda 29.05.18. 

Dagens kommune har porteføljeoversikter som kan gjøres tilgjengelig.  

Omdiskuterte tjenester under 
sammenslåingen 

Drift idrettsanlegg – sak i fellesnemnda 30.10.18 
Prinsipper for forvaltningsmodell for individuelle helse- og omsorgstjenestene - fellesnemnda 15.11.18 
Organisering av idrettstjenester- sak i fellesnemnda 29.01.19 
Elevombud- sak i fellesnemnda 05.03.19 
Innbyggertorg - sak i fellesnemnda 05.03.19 
Legevaktstjenester - sak i fellesnemnda 27.08.19 

Myndighet  

Matrikkel  

Forvaltning  

Inngåtte avtaler eller avsluttede avtaler 
som må reetableres  

Kunnskapsgrunnlagene for de administrative prosjektene 

Forskrifter/reglementer  

Tilskudd, stipend og priser Sak i fellesnemnda 05.03.19 



Tema Dokumentasjon fra de tre gamle kommunene, og fra sammenslåingsprosessen  

Parkeringsbestemmelser Sak i fellesnemnda 26.03.19 

Retningslinjer for kunst i offentlig rom  Sak i fellesnemnda 30.04.19 

Prinsipper og priser for lån og leie av 
kommunale lokaler 

Sak i fellesnemnda 18.06.19 

Forskrift tildeling langtidsplass sykehjem-  Sak i fellesnemnda 18.06.19 

Skolefritidsordningen - vedtekter  Fellesnemnda 24.09.19 

Lokaldemokrati  

Samfunnsengasjement og valgdeltakelse Sak om innovative medvirkningsmetoder, fellesnemnda 24.09.19 

Tillit til kommunen Politisk prosjekt om nærdemokratiske ordninger- sak og prosjektrapport i fellesnemnda 39.10.18 

Politisk struktur og organisering Politisk struktur og organisering - sak i fellesnemnda 27.02.18, inkl rapport med oversikt politisk organisering gamle kommuner. 
Hovedutvalgenes navn og ansvar i fellesnemnda 29.01.19 
Reglementer for folkevalgte organ- sak i fellesnemda 26.03.19  
Folkevalgte organer og antall medlemmer – sak i fellesnemnda 30.04.19 
Diverse reglementer for politiske organ – saker i fellesnemnda 30.04.19 

Politisk representasjon i råd og utvalg  Politisk representasjon i råd og utvalg fra 3 til 1 - sak i fellesnemnda 28.05.19 

Rammer for folkevalgte: Møtetider og 
møtegodtgjørelse  

Møtetider og godtgjøring folkevalgte - sak i fellesnemnda 27.11.18, inkl Undersøkelse blant folkevalgte om møtetider og 
godtgjøringer 
Godtgjøringer og velferdsgoder folkevalgte, ny sak i fellesnemnda 26.03.19 

Kontrollutvalg og revisjon Sak i fellesnemnda 25.04.18 

Symboler (kommunevåpen, 
ordførerkjede, rådhuset, historiske bilder) 

Symboler - sak i fellesnemnda 24.04.18 
Symboler. Sak i fellesnemnda 25.09.18 

Medvirkningsråd Kunnskapsgrunnlagene for de administrative prosjektene  
Reglementer for de lovpålagte medvirkningsrådene, saker i fellesnemnda 30.04.19  
Medvirkningsrådenes møte og talerett - sak i fellesnemnda 24.09.19 

17.mai feiring  Fellesnemnda 18.06.19 

Organisasjon  

Ansatte i Kristiansand kommune. 
Arbeidsrettslige forhold 

Omstillingsprosessen som sak i fellesnemnda 24.04.18 
Ansettelsesreglement i fellesnemnda 25.09.18 

Organiseringsmodeller Administrativ organisering ny kommune - sak i fellesnemnda 30.10.18 
Administrativ organisering nivå 2 og 3, sak i fellesnemnda 27.11.18 

Konkurranseutsetting av tjenester For eksempel Konkurranseutsetting renhold - sak i fellesnemnda 05.03.19 

Tillitsvalgstruktur og partssamarbeid Kunnskapsgrunnlag fra 2018 prosjekt 2  

Partssammensatt utvalg og partssamarbeid ny kommune, sak i fellesnemnda 30.04.19 



Tema Dokumentasjon fra de tre gamle kommunene, og fra sammenslåingsprosessen  

Arbeidsmiljø, sykefravær Medarbeiderundersøkelser, Kunnskapsgrunnlag fra 2018 prosjekt 2  

Lokalisering arbeidsplasser og tjenester Sak i fellesnemnda 27.11.18 

Arkiv  Kunnskapsgrunnlag fra 2018 prosjekt 2  

HMS og vernetjeneste Mandat for delprosjekt A.2.04 – HMS  

Lønn Lønnsharmonisering- sak i fellesnemnda 26.03.19  

Grafisk profil  Sak i fellesnemnda 28.05.19  

Økonomi  

Fordeling av gjeld, påbegynte og planlagte 
investeringer, 
Driftsbudsjetter og fondsmidler 

Nye og gamle økonomiplaner ligger her:  https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/politikk-og-organisasjon/planer-
og-prosjekter/budsjett-og-okonomiprogram/ 
Fellesnemdas uttalelse til økonomiplanene for Søgne, Songdalen og Kristiansand fellesnemnda 29.05.18 
Skyggebudsjett_ sak i fellesnemnda 19.06.18 

Innkjøpsavtaler Kunnskapsgrunnlag prosjekt 3  

Inntekter fra staten, inkl storbytillegg  

skatte- og avgiftsnivå Gebyrer, avgifter og egenbetaling i fellesnemnda 25.09.18, 

Lokale forskrifter for gebyrer for 
reguleringsplan, byggesak, matrikkel og 
seksjonering 

Fellesnemnda 18.06.19 

Forskrifter innen forurensingsloven, vann 
og avløp 

Fellesnemnda 18.06.19 

Elevavgifter i kulturskolen Sak i fellesnemnda 30.04.19 

Eiendomsskatt, inkl omtaksering  Omtaksering - nye regler for eiendomsskatt - fellesnemnda 30.10.18 
Eiendomsskatt i Nye krs - sak i fellesnemnda 29.01.19 
Omtaksering sakkyndig nemnd - sak i fellesnemnda 28.05.19 
Eiendomsskatt vedtekter i fellesnemnda 18.06.19 

Del og heleide aksjeselskap Sak i fellesnemnda 18.12.18, oversikt og oppfølging 

Eiendeler, bygg og lokaler   

IKT – systemer (fagsystemer) Kunnskapsgrunnlag fra 2018. Prosjektforslaget Prosjekt 10 

Pensjonsleverandør Sak i fellesnemnda 27.11.18 

Tilskuddsmidler  Kunnskapsgrunnlagene for de administrative prosjektene  

Bør bla sjekke regelverk for midler fra Cultiva og IMDI 

Interkommunale samarbeid Sak i fellesnemnda 25.09.18 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kristiansand.kommune.no%2Fnavigasjon%2Fpolitikk-og-organisasjon%2Fplaner-og-prosjekter%2Fbudsjett-og-okonomiprogram%2F&data=04%7C01%7CAnne.Aunevik%40kristiansand.kommune.no%7Cf93c283af318456b386308d9af70b335%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637733721156766628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D7QENtkK4SzDOPMG6Q2dp1fPMCbVDmS%2BwLHuKH9WWKc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kristiansand.kommune.no%2Fnavigasjon%2Fpolitikk-og-organisasjon%2Fplaner-og-prosjekter%2Fbudsjett-og-okonomiprogram%2F&data=04%7C01%7CAnne.Aunevik%40kristiansand.kommune.no%7Cf93c283af318456b386308d9af70b335%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637733721156766628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D7QENtkK4SzDOPMG6Q2dp1fPMCbVDmS%2BwLHuKH9WWKc%3D&reserved=0

