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Utredning om deling av Kristiansand kommune 
 
Det vises til brev av 17. juni 2022 fra Kommunal- og distriktsdepartementet til 
Statsforvalteren i Agder hvor statsforvalteren ble gitt i oppdrag å lage en utredning 
som kartlegger og viser konsekvensene av å dele Kristiansand kommune til to eller tre 
nye kommuner.  
 
Kristiansand kommune oppfatter at det følger av departementets oppdrag til 
statsforvalteren at dersom Søgne og/eller Songdalen ønsker å bli egen (egne) 
kommune(r), vil også dagens Kristiansand kommune opphøre og det vil dannes to 
eller tre helt nye kommuner. Dette har stor betydning for et eventuelt delingsarbeid. 
Det bes om at det klargjøres i utredningen. 
 
Kristiansand kommune viste i brev av 28.06.2022 til departementet, at en etablering 
av to eller tre nye kommuner vil få konsekvenser for de ansatte i dagens kommune. 
Det ble derfor bedt om at departementet presiserte at statsforvalterens utredning 
også måtte ta stilling til de arbeidsrettslige spørsmålene som vil oppstå ved en 
eventuell deling, samt utrede konsekvens for arbeidsmiljøet i situasjonen nå og 
fremover.  
 
Departementets brev av 10.08.2022 oppfordrer kommunen til å ha en tett dialog med 
statsforvalteren og viser til at kommunen kan gi opplysninger og ta opp 
problemstillinger kommunen mener er relevante for utredningen.  
Kristiansand kommune vil derfor vise til at det ikke er gitt at en etablering av to eller 
tre nye kommuner rettslig sett vil være en virksomhetsoverdragelse i henhold til 
arbeidsmiljølovens kapittel 16. Kristiansand kommune vil derfor be om at 
statsforvalterens utredning omfatter de arbeidsrettslige konsekvensene av en deling, 
herunder om det er en virksomhetsoverdragelse og om de ansatte i så fall har 
valgrett, og hvilke konsekvenser det får for de nye kommunene. Dersom en deling 
ikke vil innebære en virksomhetsoverdragelse må det komme frem hvilke 
konsekvenser det vil få for ansatte og for de nye kommunene. Idet dette er et forhold 
som skaper usikkerhet blant kommunens ansatte, ber vi om en bekreftelse på at en 
slik rettslig vurdering vil bli gjort. 
 
Kommunen ser frem til fortsatt god kontakt med statsforvalteren i denne saken. 
Eventuelle spørsmål eller annet kan rettes til leder for koordineringsgruppen i 
Kristiansand kommune, strategisjef Lukas Wedemeyer og merkes med vårt 
saksnummer: 2022020772. 
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