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Vedr. innspill til utredning av om deling av Kristiansand kommune 

Viser til brev av 26. august 2022, der Kristiansand kommune viser til oppdraget fra Kommunal- og 
distriktsdepartementet (KDD) av 17. juni 2022 til Statsforvalteren i Agder om å lage en utredning som 
kartlegger og viser konsekvensene av å dele Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner. Vi 
viser også til brev av 16. oktober 2022 fra Kristiansand kommune, med spørsmål om kartlegging og 
oppfølging av arbeidsmessige konsekvenser på kort og lang sikt for ansatte i kommunen. 
Henvendelsen har sitt utgangspunkt i HVO og HTVs møte med statsråden 20. juni 2022, og at 
Hovedutvalget for arbeidsmiljø i Kristiansand kommune (HAMU) i sitt møte 6. september har vedtatt 
et ønske om at det rettes en henvendelse til Statsforvalteren om dette. I brevet fra kommunen er 
vedlagt protoll med vedtak fra HAMU av 26. november 2021. Til sist viser vi til brev fra kommunen av 
8. november, med anmodning om møte med Statsforvalteren for å diskutere hva 
kunnskapsgrunnlaget vil avklare av arbeidsmiljømessige konsekvenser og arbeidsrettslige spørsmål. 
 
Kristiansand kommune ber Statsforvalteren klargjøre i utredningen om også dagens Kristiansand 
kommune vil opphøre dersom Søgne og/eller Sogndalen blir egne kommuner. Vi kan bekreftet at vi 
vil omtale dette i kunnskapsgrunnlaget. Dersom det blir en deling av dagens Kristiansand kommune, 
vil begge/alle de nye kommunene bli nye enheter med nytt organisasjonsnummer og nytt 
kommunenummer, jf. KDD sitt brev av 20. juni 2022 til nye kommuner og fylker etter Stortingets 
vedtak 14. juni 2022, samt KDDs brev av 22. august 2022 med informasjon om nye fylkes- og 
kommunenummer fra 1. januar 2024. KDD har senest 8. november bekreftet dette muntlig til 
Statsforvalteren.  
 
Kommunen ber videre Statsforvalteren i utredningen ta stilling til de arbeidsrettslige spørsmålene 
som vil oppstå ved en eventuell deling, samt utrede konsekvens for arbeidsmiljøet i situasjonen nå 
og fremover. Kommunen ber utredningen omfatte de arbeidsrettslige konsekvensene av en deling, 
herunder om det er en virksomhetsoverdragelse og om de ansatte i så fall har valgrett, og hvilke 
konsekvenser det vil få for ansatte og for de nye kommunene.   
 
Statsforvalteren vil i kunnskapsgrunnlaget gi en generell omtale av de viktigste arbeidsrettslige 
konsekvensene som kan oppstå ved en eventuell deling. Dette ble formidlet kommunen muntlig i 
presentasjonen på budsjettseminaret 29. august 2022. Kommunal- og distriktsdepartementet har 



  Side: 2/2 

 

overfor Statsforvalteren i digitalt møte 17. oktober 2022 gjort det klart at en vil forskriftsfeste at 
arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse vil komme til anvendelse i den 
arbeidsrettslige prosessen, slik en også har gjort det overfor Ålesund kommune. Departementet 
gjorde det også klart i samme møte at arbeidsdelingen mellom Staten og kommunen begrenser 
Statsforvalterens rolle og mandat når det gjelder å utrede delingsprosessens konsekvenser for 
arbeidsmiljøet samt arbeidsrettslige konsekvenser. Dette ansvaret påhviler kommunen som 
arbeidsgiver. Dersom kommunen har behov for bistand i en slik prosess, vil det være naturlig at man 
f.eks. knytter kontakt med KS om de arbeidsrettslige spørsmålene, f.eks. vedrørende de ansattes 
valgrett. Vi vil likevel, i den grad det fremstår som nyttig for sammenhengene i kunnskapsgrunnlaget, 
peke på ulike aktuelle scenarioer som kan oppstå ved en eventuell deling. Vi vil også omtale 
konsekvenser for ansattes arbeidsmiljø i en delingsprosess. 
 
Vi stiller gjerne til et møte med kommunen ved kommunedirektør, organisasjonsdirektør, 
kommuneadvokat og hovedverneombud for å avklare nærmere hvilke spørsmål som vil bli avklart i 
kunnskapsgrunnlaget når det gjelder spørsmål om arbeidsrett og arbeidsmiljø. Prosjektleder kan 
kontaktes for nærmere avtale om tidspunkt og hvem som møter fra embetet.    
 
 
 
Med hilsen 
 
Gina Lund (e.f.) 
statsforvalter 

  
 
Janne Duesund 
prosjektleder 
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