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Utredning om deling av Kristiansand kommune – anmodning 
om et møte om kartlegging og oppfølging av arbeidsrettslige 
spørsmål. 
  
Kommunal- og distriktsdepartementet har i brev til Statsforvalteren i Agder 17. juni 
2022 gitt mandat for utredning av deling av Kristiansand kommune. 
 
I Kristiansand kommune er det i dag ca. 9000 ansatte. En deling vil få store 
konsekvenser for mange ansatte. Som følge av denne situasjonen møtte Statsråden 
kommunens ledelse den 20. juni 2022. På en avgrenset del av møtet deltok 
kommunens hovedverneombud (HVO) og hovedtillitsvalgt (HTV). Begge uttrykte 
bekymring for 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 med hensyn til konsekvens for ansattes arbeidsmiljø på kort og 
lang sikt. Statsråden gav uttrykk for forståelse og at innspillet ville bli fulgt opp.  
 
I brev fra departementet 10. august 2022 vises det til at det er lagt til rette for tett 
dialog mellom Statsforvalteren og kommunen i arbeidet med utredningen, og at 
kommunen kan gi opplysninger og ta opp relevante problemstillinger direkte med 
Statsforvalteren. Departementet så på den bakgrunnen ikke behov for å supplere 
utredningsoppdraget til Statsforvalteren i Agder.  
 
Som oppfølging sendte Kristiansand kommune brev til Statsforvalteren 26. august 
2022 med anmodning om at Statsforvalterens utredning omfatter de arbeidsrettslige 
konsekvensene av en deling. I koordineringsgruppens møte med Statsforvalteren 8. 
september 2022 bekreftet Statsforvalteren at kommunens innspill i vil bli tatt opp som 
et tema i kunnskapsgrunnlaget og at det jobbes med å svare ut henvendelsen fra 
kommunen. Kristiansand kommune viser også til vårt brev til Statsforvalteren av 16. 
oktober 2022 med spørsmål om kartlegging og og oppfølging av arbeidsmiljømessige 
konsekvenser på kort og lang sikt for de ansatte i kommunen. 
 
Kristiansand kommune tar rollen som arbeidsgiver og de ansattes bekymringer på 
alvor. Statsforvalteren inviteres derfor til et møte for å diskutere hvilke 
arbeidsrettslige spørsmål og arbeidsmiljømessige konsekvenser som vil bli avklart i 
Statsforvalterens utredning og eventuelt hvilke spørsmål som ikke vil bli avklart der.  
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På møtet vil kommunedirektør, organisasjonsdirektør, kommuneadvokaten og 
hovedverneombud delta fra kommunens side.   
 
Vi vil finne tid for et slikt møte så snart Statsforvalter bekrefter sin deltakelse i møtet 
og oppgir hvem som skal delta fra deres side.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Camilla Dunsæd  
Kommunedirektør  
 

Kjell Kristiansen 
Organisasjonsdirektør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
 
 
 
 
 
Kopi:  Kommuneadvokat, Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter 

Hovedtillitsvalgte frikjøpte/HVO, Bjarne Lauvås 
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