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Vedr. brev til Statsforvalteren - mandat for utredning av 
deling av Kristiansand kommune 
 
Det vises til brev av 17.06.2022 fra departementet til Statsforvalteren der det gis 
mandat for utredning av deling av Kristiansand kommune. De tre tidligere 
kommunene er opphørte og det er etablert en ny kommune; Kristiansand. En 
eventuell deling vil få store konsekvenser for mange ansatte. I Kristiansand kommune 
er det i dag ca. 9000 ansatte.  
 
Det vises også til møtet i Kristiansand den 20.06.2022 mellom statsråden og ledelsen i 
Kristiansand kommune. 
 
På deler av møtet i Kristiansand den 20.06.2022 mellom statsråden og ledelsen i 
Kristiansand kommune var også hovedverneombud (HVO) og hovedtillitsvalgt (HTV) til 
stede. Her kom det blant annet frem at vernetjenesten og tillitsvalgte savner at 
departementets mandat til Statsforvalteren ikke omfatter forholdet til de ansatte og 
de arbeidsrettslige utfordringene en eventuell deling vil få. Det ble også uttrykt 
bekymring fra vernetjenesten og tillitsvalgte med hensyn til nåværende situasjons 
konsekvens for ansattes arbeidsmiljø. Kommunens hovedarbeidsmiljøutvalg har 
tidligere uttrykt bekymring for arbeidsbelastningen som fremdeles er gjeldende etter 
kommunesammenslåingen og pandemien. Usikkerheten som nå har oppstått vil kunne 
forsterke en allerede krevende situasjon. HVO og HTV oppfattet i dialog med 
statsråden i nevnte møte at konsekvenser for ansattes arbeidsmiljø også vil bli bedt 
utredet av Statsforvalteren, noe arbeidsgiversiden også er opptatt av.    
 
På den bakgrunn bes departementet følge opp lovnad fra møtet 20.06 ved å pålegge 
Statsforvalteren i sin utredning også å ta stilling til de arbeidsrettslige spørsmålene 
som vil oppstå ved en eventuell deling og konsekvens for arbeidsmiljøet i den 
situasjonen som har oppstått nå og fremover.  
 
 
Med hilsen 
 
Camilla Bruno Dunsæd  
Kommunedirektør  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

KOMMUNEDIREKTØR
Kommunedirektør Kristiansand

kommune

KOMMUNAL- OG
DISTRIKTSDEPARTEMENTET
Postboks 8112 DEP

0032 OSLO
Var ref.:

2022020772-7
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:
v/ kommunal- og distriktsminister
Sigbjorn Gjelsvik Dato:

28.06.2022

Vedr. brev ti l Statsforvalteren - mandat for utredning av
deling av Kristiansand kommune

Det vises til brev av 17.06.2022 fra departementet til Statsforvalteren der det gis
mandat for utredning av deling av Kristiansand kommune. De tre tidligere
kommunene er opphørte og det er etablert en ny kommune; Kristiansand. En
eventuell deling vil få store konsekvenser for mange ansatte. I Kristiansand kommune
er det i dag ca. 9000 ansatte.

Det vises også til møtet i Kristiansand den 20.06.2022 mellom statsråden og ledelsen i
Kristiansand kommune.

På deler av møtet i Kristiansand den 20.06.2022 mellom statsråden og ledelsen i
Kristiansand kommune var også hovedverneombud (HVO) og hovedtillitsvalgt (HTV) til
stede. Her kom det blant annet frem at vernetjenesten og tillitsvalgte savner at
departementets mandat til Statsforvalteren ikke omfatter forholdet til de ansatte og
de arbeidsrettslige utfordringene en eventuell deling vil få. Det ble også uttrykt
bekymring fra vernetjenesten og tillitsvalgte med hensyn til nåværende situasjons
konsekvens for ansattes arbeidsmiljø. Kommunens hovedarbeidsmiljøutvalg har
tidligere uttrykt bekymring for arbeidsbelastningen som fremdeles er gjeldende etter
kommunesammenslåingen og pandemien. Usikkerheten som nå har oppstått vil kunne
forsterke en allerede krevende situasjon. HVO og HTV oppfattet i dialog med
statsråden i nevnte møte at konsekvenser for ansattes arbeidsmiljø også vil bli bedt
utredet av Statsforvalteren, noe arbeidsgiversiden også er opptatt av.

På den bakgrunn bes departementet følge opp lovnad fra møtet 20.06 ved å pålegge
Statsforvalteren i sin utredning også å ta stilling til de arbeidsrettslige spørsmålene
som vil oppstå ved en eventuell deling og konsekvens for arbeidsmiljøet i den
situasjonen som har oppstått nå og fremover.

Med hilsen

Camilla Bruno Dunsæd
Kommunedirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift

Sikker digital post
www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss

E-postadresse
post@kristiansand.kornmu ne.no

Postadresse
Postboks 4
4685 Nodeland

Telefon
38 07 50 00

Besøksadresse
Rädhusgata 18
Kristiansand

Nettad resse
www.krist iansand.kornm une.no

Organisasjonsnummer
NO 820 852 982

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/


 

2 
 

 
 
 

2


