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Henvendelse om utredning om deling av Kristiansand kommune 

 

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til brev 9. juni 2022, hvor du viser til oppslag i 

media om deling av Kristiansand kommune og departementets pressemelding 7. juni. Du ber 

om «å snarest få oversendt departementets beslutning hvor det fremgår hva som er bestemt, 

og med hjemmelshenvisning til de ulike delene av beslutningen.» Vi viser også til brev av 15. 

juni 2022, der du ber om svar på brev 9. juni. 

 

Etter inndelingslova § 8 tredje ledd kan departementet på eget initiativ utrede spørsmål om 

deling av en kommune. Motstanden mot kommunesammenslåingen til Kristiansand 

kommune var stor blant innbyggere i Søgne og Songdalen, og henvendelser fra innbyggere 

viser at motstanden fortsatt er stor. Kommunal- og distriktsdepartementets avgjørelse 7. juni 

2022, om at det skal gjennomføres en utredning som kartlegger og synliggjør 

konsekvensene av å dele Kristiansand kommune, framgår av departementets pressemelding 

som ble sendt ut samme dag. Departementet har videre sendt et brev til Statsforvalteren i 

Agder i dag, som gir statsforvalteren i oppdrag å utrede deling av Kristiansand kommune 

etter grensene til de tidligere kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen, jf. 

inndelingslova §§ 8 og 9. Kristiansand kommune har fått kopi av brevet.  

 

For å få en så godt opplyst sak som mulig, er det viktig å få fram innbyggerne sine synspunkt 

på spørsmålet om deling av kommunen. Departementet ønsker en dialog med Kristiansand 

kommune om et samarbeid om dette. Departementet kan veilede kommunen om hvordan en 

folkeavstemning kan gjennomføres, også om hvordan resultatene fra de tre tidligere 

kommunene kan skilles ut.  
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Side 2 
 

Bystyret i Kristiansand kommune skal få uttale seg om statsforvalterens utredning og om 

delingsspørsmålet, før statsforvalteren sender saken til departementet, jf. inndelingslova § 9 

fjerde ledd. Dersom bystyret vedtar å slutte seg til et forslag om deling, kan Kongen i statsråd 

vedta deling av kommunen. Dersom bystyret uttaler seg mot deling, må et forslag om deling 

fra regjeringen legges fram for Stortinget, jf. inndelingslova § 5.  

   

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jan Gabriel Gabriel 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

