
From:                                 "Duesund, Janne" <fmavjdu@statsforvalteren.no>
Sent:                                  Sun, 23 Oct 2022 13:24:06 +0200
To:                                      "Anne Aunevik" <Anne.Aunevik@kristiansand.kommune.no>
Cc:                                      "Sødal, Dag Petter" <fmavdps@statsforvalteren.no>; "Nordhus, Jostein" 
<fmavjno@statsforvalteren.no>
Subject:                             Tilsendt dokumentasjon i etterkant av intervjuer

Til: Kristiansand kommune v/fung. kontaktperson rådgiver Anne Aunevik
  
Hei, 
  
Viser til intervju med organisasjonsdirektør og ledergruppe 13. oktober, der vi tok opp spørsmålet om 
arkiv og IKT-området. Dersom det er mulig, ønsker vi å få tilsendt en overordnet vurdering om 
hvilke konsekvenser en eventuell oppløsning av Kristiansand kommune vil få for arkiv, IKT-infrastruktur, 
støttesystemer og fagsystemer. For dette fagfeltet vil vi antagelig ha behov for å kunne stille 
oppfølgende spørsmål. 
  
Under intervju med direktør for helse og mestring med ledergruppe 18. oktober, tok vi opp spørsmål om 
bla. organiseringen av hjemmetjenesten, legevakt og forvaltning. Dersom dere har ytterligere 
dokumentasjon til dette og andre områder vi fikk belyst, ber vi om å få det oversendt. Helse og mestring 
er et stort ansvarsområde, og også her vil vi trolig ha behov for å stille oppfølgende spørsmål i 
skrivefasen vår av kunnskapsgrunnlaget. 
  
  
Med vennlig hilsen
Janne Duesund
prosjektleder
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