
 

 

Referat fra møte mellom Statsforvalteren i Agder og Kristiansand kommune  

Dato: 08.09.2022 

Tid: Kl. 13:30-15:00 

Sted: Rådhuset, Kristiansand 

 

Tilstede:  

 

Fra Statsforvalteren:  

• Dag Petter Sødal, utredningsleder 

• Eva Jørlo, avdelingsdirektør justis- og vergemål 

• Janne Duesund, prosjektleder  

 

Fra Kristiansand kommune:  

• Lukas Wedemeyer, strategisjef 

• Kristin Skjelbred, stabsleder virksomhetsstyring  

• Elisabeth B-E Grønningsæter, kommuneadvokat mna 

• Anne Aunevik, strategirådgiver 

• Marianne Osmundsen Tronstad, leder for politisk sekretariat  

 

Statsforvalteren i Agder hadde bedt om å møte Kristiansand kommune, jf. mandat til Statsforvalteren 

om å ha dialog med kommunen underveis. Fra begge sider ble ønsket om åpenhet i prosessen 

understreket.  Dialog mellom Statsforvalteren og Kristiansand kommune vil bli tilgjengeliggjort 

gjennom arkivering, og dermed gjort åpent for innsyn. 

Statsforvalteren ved utredningsleder orienterte om status i prosjektet, og gikk gjennom hvilken 

hovedstruktur en seg for seg at kunnskapsgrunnlaget vil få. Det foreligger et stort omfang av aktuell 

informasjon per i dag, og Statsforvalteren jobber fremdeles med å få oversikt og gå gjennom relevant 

dokumentasjon. Utredningsleder informerte om at det vil bli behov for å spørre kommunen om 

ytterligere opplysninger. Dette skal sendes via kommunens prosjektleder, som vil videreformidle 

henvendelsene.   

Statsforvalteren planlegger å gjennomføre intervjuer. Kommunen orienterte om stort tidspress på 

administrativ ledelse, og ba om at listen over hvem som skal intervjues ble sendt over så tidlig så 

mulig. 

Statsforvalteren orienterte om at de planlegger å gjennomføre tre innspillsmøter: i Kristiansand, 

Søgne og Songdalen. Til innspillsmøtene vil relevante aktører bli invitert til å legge frem sitt syn. 

Statsforvalteren ønsker særlige å høre barn og unge, tillitsvalgte, næringsliv og frivillige aktører. 

Kommunen etterspurte hvilken tidshorisont Statsforvalteren har, av hensyn til egen planlegging. 

Statsforvalteren vil komme tilbake til kommunen med svar på dette. 



 

 

Kommunen viste til brevet av 26.8.22 som er oversendt Statsforvalteren, om innspill til utredning av 

arbeidsrettslige spørsmål. Statsforvalteren bekreftet at dette vil bli tatt opp som et tema i 

kunnskapsgrunnlaget og at det jobbes med å svare ut henvendelsen fra kommunen. 

Kristiansand kommune informerte om henvendelser fra enkeltpersoner, media og interessegrupper 

som ønsker å få oversendt informasjon om drift og investering i de tre gamle kommunene, 

sammenlignet med den nye. Flere av spørsmålene gjelder forhold som ikke er utredet pr i dag. 

Kommunen svarer ut disse med å vise til offentlige dokumenter. Videre vil kommunen besvare 

henvendelser om nye utredninger likt ved å vise til Statsforvalteren i Agder som har fått oppdrag av 

Kommunal- og distriktsdepartementet å utrede konsekvenser av en eventuell deling av Kristiansand 

kommune. 

I møtet ble delingsprosessene som pågår tatt opp. Statsforvalteren delte brev fra Kommunal- og 

distriktsdepartementet av 20. juni 2022 «Informasjon om den videre prosessen med deling av 

fylkeskommuner og kommuner etter Stortingets vedtak og søknadsfrist for økonomisk 

kompensasjon».  Statsforvalteren viste også til at departementet nå har sendt delingsforskriften og 

merknader til denne for gjennomføringen av delingen av Ålesund kommune på høring: Høring - 

forskrifter om gjennomføring av deling av fylker og Ålesund kommune - regjeringen.no. 

 

 

Ref. JDU 8.9.22 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fhoring-forskrifter-om-gjennomforing-av-deling-av-fylker-og-alesund-kommune%2Fid2924783%2F&data=05%7C01%7Cfmavjdu%40statsforvalteren.no%7Cc5084b69c9464efe897708da9169318f%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637982178266103911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qvqsW4p2IGGVo01Xqe%2BcZe3R5CRn0qu77FF7%2FTl22WA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fhoring-forskrifter-om-gjennomforing-av-deling-av-fylker-og-alesund-kommune%2Fid2924783%2F&data=05%7C01%7Cfmavjdu%40statsforvalteren.no%7Cc5084b69c9464efe897708da9169318f%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637982178266103911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qvqsW4p2IGGVo01Xqe%2BcZe3R5CRn0qu77FF7%2FTl22WA%3D&reserved=0

