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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;
kommune; Kristiansand. En
eventuell deling vil få store konsekvenser for mange ansatte. II Kristiansand kommune
er det
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
På
Kristiansand kommune var også hovedverneombud (HVO) og hovedtillitsvalgt (HTV) til
stede. Her kom det blant annet frem at
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
uttrykt bekymring for arbeidsbelastningen som fremdeles er gjeldende etter
oppstått vil kunne
kommunesammenslåingen og pandemien. Usikkerheten som nå har oppstått
forsterke en allerede krevende situasjon. HVO og HTV oppfattet i dialog med
statsråden i nevnte møte at
at konsekvenser for ansattes arbeidsmiljø også vil bli bedt
opptatt av.
utredet av Statsforvalteren, noe arbeidsgiversiden også er opptatt
På
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
oppstått nå og fremover.
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