
From:                                 "Anne Aunevik"
Sent:                                  Thu, 20 Oct 2022 11:06:00 +0200
To:                                      "Duesund, Janne" <fmavjdu@statsforvalteren.no>
Cc:                                      "Sødal, Dag Petter" <fmavdps@statsforvalteren.no>; "Trine Marit Aasen" 
<Trine.Marit.Aasen@kristiansand.kommune.no>
Subject:                             2022020772-61 - Ber om avtaler for nye intervjuer

Til statsforvalter v/ prosjektleder Janne Duesund
 
Takk for oversendt forespørsel. 
 
Vi har nå avtalt intervju med tre av de ønskede informantene tirsdag 25. oktober: 
11.00-12.00         Arild Andresen, tlf. 480 08 477, eget kontor Rådhuskvartalet 
13.00-15.00         Kim Høyer Holum, tlf. 911 85 761, møterom Tangvall, Rådhusveien 1, Søgne
15.30-16.30         Børre Andreassen, tlf. 924 38 502, eget kontor/møterom Tangvall, Rådhusveien 1, 
Søgne
 
Det gjenstår å finne tidspunkt med Kjell A Kristiansen og Ragnar Evensen. Vi får ikke avtalt med dem før i 
neste uke, og det vil måtte bli andre dager enn de to som er foreslått.  Trine Marit Aasen vil være 
behjelpelig med å finne aktuelle tidspunkt, så fint om hun kan avtale direkte med dere. 
 
Hilsen fra Anne Aunevik
 
 
Anne Aunevik 
Rådgiver | Samhandling og innovasjon  
 
Mobil.: (+47) 48133024| Sentralbord (+47) 38 07 50 00 
E-post: anne.aunevik@kristiansand.kommune.no 
Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 

 
 
 
 
 
 

Fra: Duesund, Janne <fmavjdu@statsforvalteren.no> 
Sendt: torsdag 20. oktober 2022 10:28
Til: Anne Aunevik <Anne.Aunevik@kristiansand.kommune.no>
Kopi: Sødal, Dag Petter <fmavdps@statsforvalteren.no>
Emne: Ber om avtaler for nye intervjuer  
 
Til: Kristiansand kommune v/fung. kontaktperson, rådgiver Anne Aunevik  
 

From:
Sent:

"Anne Aunevik"
Thu, 20 Oct 2022 11:06:00 +0200

To: "Duesund, Janne" <fmavjdu@statsforvalteren.no>
Cc: "Sødal, Dag Petter" <fmavdps@statsforvalteren.no>; "Trine Marit Aasen"
<Trine.Marit.Aasen@kristiansand.kommune.no>
Subject: 2022020772-61- Ber om avtaler for nye intervjuer

Til statsforvalter v/ prosjektleder Janne Duesund

Takk for oversendt forespørsel.

Vi har nå avtalt intervju med tre av de ønskede informantene tirsdag 25. oktober:
11.00-12.00 Arild Andresen, tlf. 480 08 477, eget kontor Rådhuskvartalet
13.00-15.00 Kim Høyer Holum, tlf. 911 85 761, møterom Tangvall, Rådhusveien l, Søgne
15.30-16.30 Børre Andreassen, tlf. 924 38 502, eget kontor/møterom Tangvall, Rådhusveien l,
Søgne

Det gjenstår å finne tidspunkt med Kjell A Kristiansen og Ragnar Evensen. Vi får ikke avtalt med dem før i
neste uke, og det vil måtte bli andre dager enn de to som er foreslått. Trine Marit Aasen vil være
behjelpelig med å finne aktuelle tidspunkt, så fint om hun kan avtale direkte med dere.

Hilsen fra Anne Aunevik

Anne Aunevik
Rådgiver I Samhandling og innovasjon

Mobil.: (+4 7) 48133024 l Sentralbord (+4 7) 38 07 50 00
E-post: anne.aunevik@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

@ Kristiansand
kommune

Fra: Duesund, Janne <fmavjdu@statsforvalteren.no>
Sendt: torsdag 20. oktober 2022 10:28
Til: Anne Aunevik <Anne.Aunevik@kristiansand.kommune.no>
Kopi: Sødal, Dag Petter <fmavdps@statsforvalteren.no>
Emne: Ber om avtaler for nye intervjuer

Til: Kristiansand kommune v/fung. kontaktperson, rådgiver Anne Aunevik

mailto:anne.aunevik@kristiansand.kommune.no


 
Hei,  
 
Takk for hjelp til å organisere intervjuer med kommunedirektør, direktører og lederstaber, 
hovedverneombud, kommuneoverlege og smittevernoverlege. Vi har snart gjennomført disse, og vi 
ønsker nå å planlegge for intervju med følgende personer: 
 

• Kim Høyer Holum – som kommunalsjef for eierskap i Kristiansand kommune og som rådmann i 
tidligere Søgne kommune 

• Kjell A. Kristiansen, som rådmann i tidligere Songdalen kommune 
• Ragnar Evensen, som rådmann i tidligere Kristiansand kommune 

 
Vi vil gjerne også ha intervju med

• Børre Andreassen – som økonomisjef i tidligere Søgne kommune
• Arild Andresen  – som økonomisjef i tidligere Songdalen kommune 

 
Vi vurderer behov for intervju med økonomisjef i tidligere Kristiansand kommune etter at intervju med 
dagens økonomidirektør er gjennomført.   
 
Er det mulig å finne tid til intervjuene enten tirsdag 25. oktober eller mandag 31. oktober? Intervjuet 
med Høyer Holum vil være todelt, og her har vi behov for inntil 2 timer. For de øvrige setter vi av inntil 1 
time hver. Vi er fleksible på klokkeslett de aktuelle dagene.  
 
Som nevnt tidligere planlegger vi også å intervjue leder for rådet for funksjonshemmede og leder for 
seniorrådet, men disse tenker vi å kontakte direkte. Vi ser underveis i prosessen at det også vil kunne 
være behov for å intervjue flere ansatte i kommunen. Vi vil da sende forespørsler om ytterligere avtaler 
til kontaktperson i kommunen.  
 
Med vennlig hilsen
Janne Duesund
prosjektleder 

 

Telefon:
E-post:
Web: 

37 01 75 71
fmavjdu@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/ag 
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t ime hver. Vi er fleksible på klokkeslett de aktuelle dagene.

Som nevnt tidligere planlegger vi også å intervjue leder for rådet for funksjonshemmede og leder for
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være behov for å intervjue flere ansatte i kommunen. Vi vil da sende forespørsler om ytterligere avtaler
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