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Referat fra møte mellom Kristiansand kommune og 
Statsforvalteren 08.12.2022 
 
Deltakere:   Fra kommunen: 

Camilla Dunsæd (kommunedirektør) - frem til kl. 09.30  
Kjell A. Kristiansen (organisasjonsdirektør)  
Terje Fjellvang (økonomidirektør)  
Bjarne Lauvås (hovedverneombud i Kristiansand kommune) – fra 09.30    
 
Fra koordineringsgruppen:  
Lukas Georg Wedemeyer (kommunalsjef strategi)  
Kristin Skjelbred (kommunalsjef virksomhetsstyring)  
Marianne Osmundsen Tronstad (sekretariatssjef) – frem til kl. 09.30  
Elisabeth B-E Grønningsæter (kommuneadvokat)   
Camilla Erland Aarnes (Rådgiver -Organisasjonsstab)  

  
Fra Statsforvalteren:   
Gina Lund (statsforvalter)  
Knut Berg (ass. statsforvalter)  
Janne Duesund (prosjektleder)  
Dag Petter Sødal (utredningsleder)  
  

Forfall: Fra Kristiansand kommune:   
Anne Aunevik (rådgiver strategi) og Bernt Jørgen Stray (direktør samhandling og 
innovasjon) fra Statsforvalteren: Eva Jørlo (avdelingsdirektør justis- og vergemål)  
  
Referent:   Camilla Erland Aarnes   
Gjelder:   Status etter intervjurundene 

arbeidsrett og arbeidsmiljø i kunnskapsgrunnlaget 
Møtedato:   08.12.2022  Møtetid:   Kl. 08.45-10.00  Møtested:   Formannskapssalen   
  
  
   
Møtet var delt i to:   

• kl. 08.45-09.30: status etter intervjurunden og om statsforvalteren har 
fått nødvendig informasjon.    
• Kl. 09.30-10.00: arbeidsrett og arbeidsmiljø i kunnskapsgrunnlaget.   
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• Det vises til deltakeroversikten hvem som deltok på de ulike delene av 
møtet   

   
Status etter intervjurundene   

• Statsforvalter Gina Lund innledet med at det hadde vært et godt 
samarbeid med kommunen. Dokumentasjon som Statsforvalteren har 
etterspurt er blitt oversendt.   
• Arbeidet med utredningen har vært omfattende og kunnskapsgrunnlaget 
blir ferdig i løpet av januar.   
• Statsforvalteren kommer tilbake til prosess og tidspunkt rundt 
avgivelse/publisering av kunnskapsgrunnlaget.  

   
Arbeidsrett og arbeidsmiljø i kunnskapsgrunnlaget   
Kommuneadvokaten:   

• Brev fra Statsforvalteren, datert 10. november var en nyttig overordnet 
avklaring av arbeidsrettslige spørsmål   

   
Hovedverneombud:   

• Ytret bekymring for konsekvensene for arbeidsmiljøet, spesielt i fasen 
frem til det blir fattet en beslutning om det skal bli en deling eller ikke    
• Erfaring fra tidligere omstillingsprosesser er at informasjon er viktig    

   
Oppfølgingspunkter:   

• Statsforvalteren har behov for enkelte avklaringer og involvering med 
økonomi og helse- og mestring før jul. Økonomidirektøren påpekte at 
tidspunkt må avklares raskt som følge ferieavvikling. Statsforvalteren tar 
initiativ til kontakt.   
• Statsforvalteren ønsker ytterligere datagrunnlag fra kartlegging av 
arbeidsbelastning for ledere. Koordineringsgruppa følger opp dette punktet   

 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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