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Oppsummering av kapittel 2 

Kapitlet beskriver utfordringsbildet vi står overfor som samfunn og hvordan det 

utfordrer kommunal sektor. Kapittelet omtaler mer konkret geografi, 

befolkning, samferdsel og utbyggingsmønster i Kristiansandsområdet. 

Utviklingen i interkommunalt samarbeid og felles areal- og transportplanarbeid 

i regionen er beskrevet, og kommunens administrative organisering inkludert 

eierskap mm. er kort presentert. Viktige momenter er: 

 

Utfordringsbildet vi som samfunn står overfor omfatter: 

• Store endringer i befolkningen – flere eldre og færre i arbeid 

• Synkende oljeinntekter og synkende arbeidsproduktivitet 

• Naturkrise - tap og utarming av arter og økosystemer 

• Klimakrise – økte skadekostnader på grunn av endret klima, og økte 

tiltakskostnader for å redusere utslipp, økt migrasjon på grunn av 

klimaflyktninger i fattige land. 

• Virkninger av koronapandemien og krig i Europa, med energikrise og mer 

usikre økonomiske framtidsutsikter   

• Situasjonen utfordrer kommunal sektor og skaper et stort behov for omstilling av 

måten vi utvikler samfunnet og produserer tjenester på. 

• Godt samarbeid, sterke og robuste fagmiljøer er viktige forutsetninger for å levere 

gode tjenester effektivt til alle innbyggerne. Det er også avgjørende for beredskap.  

I en situasjon hvor det oppstår uønskede hendelser er det viktig at kommunen har 

evne til å opprettholde egen virksomhet og at tjenesteproduksjonen påvirkes i 

minst mulig grad.  

• Kristiansand har alene 37% av fylkets innbyggere og er en landsdelshovedstad i 

Agder. 

• Kristiansand er det sentrale transportknutepunktet på Agder, hvor flyplass, 

fergehavn, jernbane og hovedvegnett møtes.  

• Kristiansand kommune er en stor og kompleks organisasjon med i størrelsesorden 

10.000 ansatte. Brutto omsetning inkludert inntekter i områdene er om lag 10 mrd. 

kr. 

• Hele Kristiansandsregionen utgjør et tett integrert byområde preget av utstrakt 

interkommunalt samarbeid. 

• I 2019 pendlet 45% av alle sysselsatte i Songdalen til jobb i Kristiansand, og 7% til 

jobb i Søgne. 38% av de sysselsatte bosatt i Søgne pendlet til jobb i Kristiansand, og 

8% til Songdalen. 

• Utbyggingsmønster med knutepunktutvikling, transportkorridorer og 

kollektivsatsing er bygd på et felles grunnlag i regional plan vedtatt i 2011. 
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2. Beskrivelse av kommunen og regionen  

2.1. Areal, geografi og næringsstruktur 

Kristiansand kommune ligger sentralt plassert i Agder, og er med 37% av innbyggerne den 

klart største av fylkets 25 kommuner. Kommunen grenser i vest til Lindesnes kommune, i 

nord til Vennesla og Birkenes, og i øst til Lillesand kommune. Landarealet er om lag 600 

km2og utstrekningen om lag 40-45 kilometer mellom ytterpunktene, jf. kartet i figur 2.1. Som 

vist i tabell 2.1 er det korte avstander og reisetider mellom rådhusene i de tre tidligere 

kommunene. Busstilbudet på strekningene er rimelig godt, med unntak av reisen mellom 

Nodeland og Tangvall som ikke er prioritert busslinje. Det er mulig å ta toget fra Nodeland til 

Kvadraturen. Turen tar 10 minutter og det er for tiden åtte avganger på en typisk hverdag. 

 

Arealmessig utgjør tidligere Søgne og Songdalen 58% av dagens kommune. Kommunen 

består av 75% skog, 4% jordbruksareal, nesten 8% bebyggelse/vei og 13% annet markslag. 

Høyeste punkt er Havsåsknotten på 414 moh, som ligger lengst nord i Finsland i tidligere 

Songdalen kommune. De viktigste jordbruksarealene ligger i Søgne, Songdalen og i Tveit, jf. 

figur 2.2. Hagebruk med bær og grønnsaker er viktig i alle tre områdene, mens husdyrholdet 

med melk- og kjøttproduksjon har tyngden i Finsland, nord i Songdalen. Kommunen har 

bynære friluftsområder og en flott skjærgård med den lengste kystlinjen i Agder.  

 

Tabell 2.1:  Avstand langs vei mellom rådhusene i tidligere Søgne, Songdalen og Kristiansand 

kommune og reisetiden mellom dem. Kilde: Google maps, 2022, uten ny motorvei.  

 

Avstander i km og reisetider i minutter 

Fra Til Avstand Bil     Sykkel Buss 

Søgne rådhus, 

Tangvall 

Songdalen rådhus, 

Nodeland 

8 km 11 min 26 min 31 min 

Kristiansand 

rådhus, Kvadraturen 

Songdalen rådhus, 

Nodeland 

12 km 18 min 50 min 22 min 

Kristiansand 

rådhus, Kvadraturen 

Søgne rådhus, 

Tangvall 

16 km 22 min 63 min 29 min 

 

Kristiansand er Norges femte største by, og er et viktig transportknutepunkt i Agder med 

flyplass, jernbane, E18/E39, ferjeforbindelser til Danmark og Nederland og en av landets 

største havner. Kristiansand er landsdelssenter i Agder og vertskommune for viktige 

funksjoner som for eksempel Kilden teater og konserthus, Sørlandet sykehus, Universitetet i 

Agder, og ulike statlige og regionale virksomheter. Kommunen har et variert næringsliv og 

næringsklynger innen olje- og gassteknologi og prosessindustri.  

 

Kommunen står for en betydelig del av verdiskapingen på Agder. Som vist i figurene 2.3 og 

2.4 arbeider 36% i offentlig sektor, og 64% i privat. De største næringsgruppene i privat sektor 

er varehandel, bygg- og anleggsvirksomhet, og industri. Inkluderer vi også offentlig sektor, er 

helse- og sosialtjenester en stor sektor. Jord- og skogbruk og fiske har lange tradisjoner i 

kommunen og primærnæringene er fortsatt viktige.  
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Figur 2.1:  Oversikt over dagens Kristiansand kommune, med gamle kommunegrenser mellom 

Søgne, Songdalen og Kristiansand i lilla. Kilde: Egen framstilling/Norgeskart. 

 

 
Figur 2.2: Jordbruksareal i kommunen. Kilde: NIBIO, karttjenesten AR5 
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Figur 2.3:  Sysselsetting fordelt på sektor i Kristiansand kommune. Kilde: Agder 

fylkeskommune/Agdertall 

 

 

 
Figur 2.4:  Næringsstruktur i privat sektor i Kristiansand kommune. Kilde: Agder 

fylkeskommune/Agdertall 
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2.2. Befolkningsstruktur  

Tabell 2.2 nedenfor viser de nyeste befolkningstallene. Ved kommunesammenslåingen i 2020 

ble samlet innbyggertall vel 110.000. Av dette bidro Songdalen med 6%, Søgne med 10% og 

Kristiansand med 83%. Kommunen som helhet har vokst med 3% på de tre årene fra 1/1-

2019 til 1/1-2022. Tallene for hver av de tidligere kommunene pr 1. juli 2021 er hentet fram 

for denne rapporten av Telemarksforskning. Det er interessant å se at det synes å være en 

ekstra sterk vekst i Søgne. Hele 5,2% flere innbyggere på 2,5 år er et svært høyt tall, og har 

sannsynligvis sammenheng med at nye boligområder har vært innflyttingsklare i perioden. 

Søgne øker derfor sin andel av innbyggerne i dagens kommune fra 10,3% til 10,7%. 

 

 

Tabell 2.2:  Befolkningsutviklingen i dagens kommune og de tidligere kommunene 2019-2022. Kilde: 

SSB og Telemarksforskning. 

 

Område Telletidspunkt 
Innbyggere i 

alt  
Andel Vekst 

4204 Kristiansand 2020 01.01.2022 113 737   103,0 % 

4204 Kristiansand 2020 01.07.2021 112 544 100,0 % 102,0 % 

1001 Kristiansand 2019 01.07.2021 93 732 83,3 % 101,6 % 

1017 Songdalen 2019 01.07.2021 6 813 6,1 % 101,6 % 

1018 Søgne 2019 01.07.2021 11 999 10,7 % 105,2 % 

1001 Kristiansand 2019 01.01.2019 92 282 83,6 % 100,0 % 

1017 Songdalen 2019 01.01.2019 6 706 6,1 % 100,0 % 

1018 Søgne 2019 01.01.2019 11 403 10,3 % 100,0 % 

Sum 2019 01.01.2019 110 391 100,0 % 100,0 % 

 

Agder har 311.000 innbyggere i 2022. Bosettingsmønsteret viser en tydelig fordeling, der 

hovedtyngden av befolkningen er konsentrert langs kysten. Begrepet «Agderbyen» brukes 

om by-båndet fra Mandal til Arendal, jf. figur 2.5. Figur 2.6 viser samme forhold internt i 

kommunen.  

 

Både SSB og Telemarksforskning har laget prognoser for veksten i folketallet framover i tid. I 

vedlegg 3 er dette beskrevet og gitt en kort drøfting. Disse befolkningsframskrivningene er 

referert til bl.a. i kapittel 4 og 7. 
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Figur 2.5:  Befolkningstettheten i Agder, pr. 1.1.2022. Kilde: Befolkning på grunnkrets, SSB. 
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Figur 2.6: Befolkningstetthet på grunnkretsnivå i Kristiansand pr 1.1.2022. Kilde: Befolkning på 

grunnkrets, SSB. 

 

 

Kristiansand har alene 37% av fylkets innbyggere. De fire største kommunene (Kristiansand, 

Arendal, Grimstad og Lindesnes) har samlet 66% av innbyggerne, mens de 10 minste 

kommunene til sammen har 5% av innbyggerne i fylket. Etter en eventuell deling vil Søgne 

være nr 6 og Songdalen nr 10 etter innbyggertall av de 27 kommunene  

 

Agders 25 kommuner er fordelt på fire interkommunale regioner, som vist i figur 2.7. De seks 

kommunene i Kristiansandsregionen har 55% av innbyggerne, de åtte i Østre Agder har 30%, 

de seks i Lister har 12%, mens de fem kommunene i Setesdal regionråd har 3% av 

innbyggerne i fylket 
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Figur 2.7:  De fire interkommunale regionrådene 4 regionene i Agder, og fordelingen av 

befolkningen mellom disse. Kilde: egen framstilling/SSB. 

 

Figur 2.8 viser inndelingen i felles bo- og arbeidsmarkeder for Agder. Dette er en nasjonal 

inndeling etter faste kriterier, sist oppdatert av Transportøkonomisk institutt i 2019. Disse BA-

regionene følger samme grenser som de interkommunale regionene, men med en noe større 

under-oppdeling i de tre minste regionene. Pilene i kartet viser de viktigste 

pendlingsstrømmene i hver av regionene. 

 

 
 

Figur 2.8:  Bo- og arbeidsmarkedsregioner i Agder, med de viktigste pendlingsstrømmene.  Kilde: 

Agder fylkeskommune/Agdertall, basert på TØI 1713/2019. 
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2.3. Arbeidspendling i Kristiansandsregionen 

Kristiansand er senterkommune for region Kristiansand, og har i tillegg en rolle som senter 

på Agder. Samtlige 24 andre kommuner i fylket har innbyggere som pendler til jobb i 

Kristiansand. Som vist i tabell 2.3 utgjør kommunene i region Kristiansand et integrert felles 

bo- og arbeidsmarked. Tabellen viser at Vennesla har 7353 innbyggere som er i jobb på 

telletidspunktet, og av disse var det altså hele 45% som pendlet til arbeid i Kristiansand. Det 

nyeste medlemmet i regionen er Lindesnes med 13% som pendler til Kristiansand. Det er 

grunn til å tro at tallet for Lindesnes vil øke over tid, etter hvert som folk innretter seg etter 

den vesentlig reduserte reisetiden mellom Mandal og Kristiansand med ny motorvei. Andre 

høye tall som ikke vises i tabellen, er 20% pendling fra Iveland til Vennesla, og 10% fra 

Birkenes til Lillesand. 

 

Tabell 2.3:  Arbeidspendling innen region Kristiansand per 4. kvartal 2021. Kilde: SSB. 

  
Bosatte 

arbeidstakere 

Antall som jobber 

i Kristiansand 

Andel som 

jobber i 

Kristiansand 

4204 Kristiansand 55 900 46 880 84 % 

4205 Lindesnes 10 927 1 462 13 % 

4215 Lillesand 5 478 1 590 29 % 

4216 Birkenes 2 554 649 25 % 

4218 Iveland 646 174 27 % 

4223 Vennesla 7 353 3 312 45 % 

 

 

Figur 2.9 synliggjør de viktigste pendlingsstrømmene inn til og ut av Kristiansand totalt sett. 

84 % av sysselsatte med bosted i Kristiansand pendler ikke, de jobber i hjemkommunen. 

Vennesla er største utpendlingskommune (2,0 %), foran Lillesand (1,6 %). 

 

 
 

Figur 2.9:  De viktigste pendlingsstrømmene inn til og ut av Kristiansand kommune per 4. kv.  

2021. Kilde: Agder fylkeskommune/Agdertall, basert på SSB. 
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Som tabell 2.4 og figur 2.10 viser, var det omfattende pendling mellom de tre tidligere 

kommunene før sammenslåingen i 2020. Av de 3191 personene som var i arbeid og bosatt i 

Songdalen, arbeidet hele 1434 eller 45% i Kristiansand, og 229 eller 7% i Søgne. Tilsvarende 

hadde Søgne 5603 innbyggere i arbeid, og av disse hadde 38% jobb i Kristiansand, og 8% i 

Songdalen. Egendekningen av arbeidsplasser innenfor dagens kommune var 85% i 2019.  

 

Tabell 2.4:   Arbeidspendling mellom de tre tidligere kommunene, per 4. kv. 2019. Kilde: SSB. 

  
1001 

Kristiansand 

1017 

Songdalen 

1018 

Søgne 

Bosatte arbeidstakere 44996 3191 5603 

Arbeider i     

1001 Kristiansand  36474 1434 2137 

1017 Songdalen  964 1051 452 

1018 Søgne  736 229 2203 

    

1001 Kristiansand  81 % 45 % 38 % 

1017 Songdalen 2 % 33 % 8 % 

1018 Søgne 2 % 7 % 39 % 

 

 

 
 

Figur 2.10: Pendlingsstrømmer mellom de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand, 

per 4. kv. 2019. Kilde: SSB.  
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2.4. Utbyggingsmønster og samferdselskorridorer 

Kristiansand er det sentrale transportknutepunktet på Agder, hvor flyplass, fergehavn, 

jernbane og hovedvegnett møtes. Figur 2.11 viser dette tydelig. Den svært omfattende 

hovedvegutbyggingen gjennom Agder som pågår, vil både på kort og særlig lang sikt knytte 

landsdelen enda tettere sammen. Vi ser nå fullføring av målene om fire felts motorvei på hele 

E18 og E39, og gul stripe til Hovden, som realistisk innen overskuelig tidshorisont. Kortere 

reisetid fører til utvidelse av folks hverdagsregioner, og har effekt på arbeidspendling og 

boligmarked. 

 

 
 

Figur 2.11: De viktigste samferdselsårer i fylket. E18/E39 i rødt. RV9/RV41 i gult. Jernbane i sort. 

Kilde: Statens vegvesen/Kartverket. Kristiansand som transportknutepunkt. 

 

 

Kristiansandsregionen har hatt høy vekst over tid, med behov for at store nye naturarealer 

tas i bruk til utbygging for bolig, næring og veiformål. Det ble etter hvert et tydelig behov for 

samordning av arealplanleggingen etter som byen vokste ut over kommunegrensene. 

Arbeidet med den første felles interkommunale areal- og transportplanen for 
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Kristiansandsregionen ble påbegynt i 2007, og planen ble vedtatt i 2011 etter flere års arbeid. 

I forordet presenteres begrunnelsen for planen slik:  

 

«Befolkningsveksten i Kristiansandsregionen har vært høy over lang tid, og prognosene sier 

at vi kan forvente ytterligere befolkningsvekst de kommende tiårene. … Med 

befolkningsvekst følger press på ubebygde arealer og økt transportbehov. Økt mobilitet og 

næringsaktivitet gir seg utslag i omfattende pendling, og kommunene i 

Kristiansandsregionen har for lengst utviklet seg til å bli ett felles bo- og arbeidsmarked 

som strekker seg på tvers av fylkesgrensen mellom Aust- og Vest-Agder. Behovet for 

koordinering og felles løsninger på en rekke problemstillinger har medført et omfattende 

interkommunalt samarbeid i Knutepunkt Sørlandet.  

 

Det er en stor utfordring å tilrettelegge for høy befolkningsvekst samtidig som veksten i 

biltrafikken bremses og de viktigste frilufts- og jordbruksarealene spares for utbygging. 

Med økt fokus på klimatrusselen er det en viktig oppgave å legge forholdene til rette for 

moderat bilbruk. For at dette skal være mulig må flere få tilgang til et godt og effektivt 

kollektivtilbud. Det er derfor nødvendig at utbygging planlegges langs kollektivakser og at 

nye utbyggingsområder blir så store at det skapes kundegrunnlag for et godt 

kollektivtilbud. I etterkrigstiden har hensynet til jordvern i mange tilfeller ført til utbygging 

av spredte boligområder oppe på heiene. Med en slik utbyggingsstruktur er det bortimot 

umulig å gi alle et godt kollektivtilbud. I flere tilfeller har vi sett at statlige målsettinger har 

vært i innbyrdes konflikt. Gjennom et felles arealplanarbeid for Kristiansandsregionen har 

man tilstrebet å finne den riktige balansen mellom vern av arealer og hensynet til et 

transporteffektivt og miljøvennlig utbyggingsmønster.»  

 

Denne beskrivelsen fra 2011 framstår som presis og høyst aktuell også nå i 2022, og går rett 

inn i kjernen av dagens diskusjoner. I figur 2.12 er resultatet av planarbeidet i 2011 vist i en 

prinsippskisse over utbyggingsmønster og transportkorridorer. Denne hovedstrukturen er 

videreført og utviklet videre i senere planarbeid. I de nye kommuneplanens samfunnsdel som 

Kristiansand vedtok i 2020 etter sammenslåingen, inngår en arealstrategi som er 

retningsgivende for kommunens videre planlegging. Prinsippkartet gjengitt i figur 2.13 er en 

del av den vedtatte arealstrategien. Denne arealstrategien er lagt til grunn for det nylig 

framlagte forslaget til kommuneplanens arealdel. Senterstrukturen vil også bli brukt i 

pågående arbeider i regi av fylkeskommunen med ny regional areal- og transportplan for 

region Kristiansand og ny regional plan for handel for hele Agder («kjøpesenterplanen»). 
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Figur 2.12: Utbyggingsmønster og transportkorridorer foreslått i den første regionale planen for 

Kristiansandsregionen 2011-2050, vedtatt juni 2011. 

 

Hovedgrepet i arealstrategien fra 2020 er å konsentrere ny utbygging i sentrene for å 

redusere nye naturinngrep, verne dyrket mark, redusere transportbehovet i framtida, og øke 

befolkningsgrunnlaget for å kunne yte tjenester der folk bor. Dette er svaret på de store 

utfordringene vi som samfunn står overfor – naturkrise, klimakrise og demografiske 

endringer («eldrebølgen»). Målet er at man gjennom en stedstilpasset senterutvikling skal 

legge til rette for en kortreist hverdag hvor daglige behov skal kunne dekkes lokalt. Dette tar 

oss nærmere et aldersvennlig samfunn, som også er mer økologisk og økonomisk 

bærekraftig. 

 

Etter Statsforvalterens vurdering er vedtatt arealstrategi resultat av et faglig solid arbeid over 

tid, som i hovedsak reflekterer gjeldende nasjonal politikk og de store globale og nasjonale 

utfordringene ift.. klima, natur og demografi på en god måte. Som figur 2.14 viser, er det 

behov for å styre byutviklingen mot en tettere og mer arealeffektiv by.  Vi legger til grunn at 

utfordringene og de statlige føringene for areal- og transportplanarbeidet til Søgne og 

Songdalen ikke vil endres om kommunen skulle bli delt. Klima- og energiutfordringene 

framover vil forutsette økt vekt på tiltak som begrenser transportbehovet. Behovet for 

samordnet og tydelig styring av arealbruken i det felles bo- og arbeidsmarkedsområdet vil 

derfor være stort og økende framover. En kommunedeling vil kunne å øke utfordringene med 

å få til dette. 
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Figur 2.13: Prinsippskisse for senter- og transportutvikling Kristiansand kommune. Kilde: 

Arealstrategi 2020 Kristiansand kommune. 

 

 
Figur 2.14: Kristiansand har en forholdsvis lav befolkningstetthet sammenlignet med de andre store 

kommunene i landet. Kilde: Kristiansand kommune, basert på data fra SSB. 
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Kollektivtransport 

Figur 2.15 a og b viser bussforbindelsene og jernbanen i Agder og i Kristiansand. 

Kollektivsystemet er en viktig del av det felles bo- og arbeidsmarkedet, og er utviklet for å 

støtte opp om det utbyggingsmønsteret som ATP-arbeidet har kommet fram til. 

Kollektivandelen av reisende har økt etter etableringen av bussmetro-systemet og innføring 

av bompenger på biltrafikken. Kommunesammenslåingen førte til lavere priser på 

bussbilletter mellom byen og Søgne og Songdalen, siden pris-sonene i AKT-systemet regnes 

pr kommune. Dette vil ventelig reverseres ved en deling, da AKT har lagt til grunn et enhetlig 

billettsystem i hele fylket. 

 

 
 

Figur 2.15.a: Trasékart for busstilbudet i Agder. Kilde: Akt.no  

 

Kartet i figur 2.15.b nedenfor gir en illustrasjon på hvordan bussene vil kjøre i Søgne og 

Songdalen etter åpning av ny E39. Denne nye veien vil gi kortere reisetider og over tid påvirke 

samfunnsutviklingen i stor grad. 
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Figur 2.15.b: Ruteomlegging ved åpning av nye E39 mellom Dølebru og Grauthelleren, kartgrunnlag 

OpenStreetMap. Kilde: akt.no 

 

 

  

https://www.akt.no/handlers/bv.ashx/i7a058d85-46ed-486f-92f4-192dbabb0864/w1200/q1039/kf87f8edbedd8/bilde-av-kjoremonster-ny-e39-v2.jpg
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2.5. Interkommunale løsninger og samarbeid i regionen og i 

fylket 

 

Stort omfang av interkommunalt samarbeid, og tidlig etablering av først fem, nå fire, faste 

interkommunale regioner for slikt samarbeid, har vært et kjennetegn ved Agder 

sammenlignet med mange andre deler av landet. Dette samarbeidet har etter 

Statsforvalterens vurdering vært et viktig bidrag til at også de mindre kommunene har kunnet 

levere gode tjenester til innbyggerne. Lokalt utdanningstilbud og relativt sett begrensede 

reiseavstander på Agder har også bidratt. 

 

Det som i dag er «Region Kristiansand interkommunale politiske råd» startet med at Birkenes, 

Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner i 1990 gikk sammen om en 

«Viljeserklæring om interkommunalt samarbeid i Knutepunkt Sørlandet».  Kommunene ville 

utvide det interkommunale samarbeidet for å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i 

regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud som mulig. Erklæringen sier bl.a. at ved 

omorganisering og effektiviseringstiltak, og ved nye tiltak, skal interkommunalt samarbeid 

vurderes, og samarbeidsløsninger skal etterstrebes. Styret i Knutepunkt Sørlandet skulle i 

tillegg til sine egne vedtatte satsingsområder, fungere som koordinerende organ for 

interkommunalt samarbeid i regionen. 

 

I 1996 ble samarbeidet formalisert i vedtekter etter § 27 i kommuneloven. Ordførere og 

rådmenn i de seks samarbeidende kommunene utgjorde styret for Knutepunkt Sørlandet. 

Det var et sterkt fokus i alle deltagende kommuner på at man ønsket å utvikle samarbeidet. 

Fra 1. januar 2006 meldte Iveland kommune seg inn. 

 

I kjølvannet av prosessene rundt kommunereformen ble det våren 2017 igangsatt en strategi-

prosess i Knutepunkt Sørlandet. Styret ønsket en vurdering av det fremtidige samarbeidet i 

Kristiansandsregionen, i lys av den nye strukturen.  Konklusjonen på prosessen ble at 

Knutepunkt Sørlandet skulle endre strategisk fokus og skifte navn til Region Kristiansand. En 

følge av kommunereformen var at Lindesnesregionen ble nedlagt. Nye Lindesnes kommune 

er nå medlem i Region Kristiansand.  Vedtektene er tilpasset ny kommunelov, og samarbeidet 

er nå definert som et interkommunalt politisk råd. Formålet er:  

«Region Kristiansand skal fremme politiske saker med felles interesse for kommunene i 

Kristiansandsregionen og samordne administrativt interkommunalt samarbeid mellom 

deltakerkommunene.» 

 

I forbindelse med kommunereformen passerte Kristiansand 100.000 innbyggere. 

Kristiansand fikk med dette en ny status, storbytilskudd i inntektssystemet for kommunene, 

og ble med i storbynettverket i KS. Kommunen har for tiden ledervervet i dette nettverket 

både politisk og administrativt. Statsforvalteren vurderer at dette er viktig og svært verdifullt 

for hele landsdelen. Agders mulighet for å få gehør og påvirkning hos sentrale aktører og 

myndigheter er tydelig forbedret i forhold til tidligere.  

 

Samarbeidet mellom kommunene Kristiansandsregionen er fortsatt omfattende, og har i det 

store bildet vært økende fram til i dag. Med senterkommunens dominerende størrelse, har 

en vesentlig effekt av samarbeidet samlet sett vært at omegnskommunene har fått nyte godt 
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av Kristiansands store kompetanse, fagressurser og utviklingskraft. Dette har skjedd i en 

setting med stadig økende integrasjon og samarbeid i byregionen over tid. En deling vil kunne 

oppfattes som et signal om reversering av denne utviklingen.  

 

En mer detaljert beskrivelse av hvordan de ulike samarbeidene Kristiansand kommune er 

involvert i ble håndtert ved sammenslåingen i 2020, og hvilke spørsmål som må løses ved en 

ev. deling, er også omtalt i økonomidelen i kapittel 8. 

 

 

2.6. Økonomiske virkninger av endret kommunestruktur i 

Kristiansand 

2.6.1. Innledning 

Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag av KDD å lage et kunnskapsgrunnlag om 

konsekvenser av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som 

følger grensene til de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slik de var før 

sammenslåingen. I arbeidet med dette har Statsforvalteren søkt etter verktøy som kunne 

belyse problemstillingen. Vista analyse AS har nylig utviklet modellen KomSam for 

Statsforvalteren i Rogaland, for å beregne samfunnsøkonomisk gevinst på kort og lang sikt 

ved å slå sammen oppdelte byområder. Modellen er utviklet fordi det ikke fantes 

eksisterende verktøy for slike modelleringer. Det er eksplisitt uttalt at modellen er utviklet 

med sikte på at den også skal kunne brukes av andre Statsforvalterembeter. Vi så det ved 

starten av utredningsarbeidet som en positiv mulighet for vårt oppdrag at kollegaene i 

Rogaland har fått utviklet et slikt verktøy. Vi bestemte derfor å teste ut hva modellen kunne gi 

av resultater for deling av Kristiansand. I modellen er sammenslåing og deling det samme 

regnestykket, bare med motsatt fortegn. KomSam kan derfor nå kalles en modell for 

endringer i kommunestruktur. Modellen er fortsatt ny og lite utprøvd, og resultatene må ikke 

tillegges for stor vekt. Sammenlignbare nylige utredninger av deling av Ålesund og Kinn 

kommuner m. fl. laget av konsulentfirmaet BDO, har ikke benyttet denne typen 

modellverktøy, og derfor ikke tallfestet kommunestrukturens virkning på langsiktig 

økonomisk vekst. Kilden for hele dette kapitlet er Vistas rapport1 om arbeidet, og vi viser til 

denne for mer omfattende beskrivelse og litteraturreferanser. 

 

 

2.6.2. Om modellen 

Modellen beskriver både kortsiktige og langsiktige virkninger. De kortsiktige virkningene i 

KomSam er virkninger knyttet til kommuneøkonomien og effektiviteten i produksjonen av det 

kommunale tjenestetilbudet. Den økonomiske teorien bak modellen forteller at større 

kommuner i gjennomsnitt leverer kommunale tjenester mer økonomisk effektivt enn mindre 

kommuner. En sammenslåing vil føre til at det blir behov for færre rådhus, færre ordførere og 

kommunedirektører, noe som reduserer kostnader. Motsatt, en oppdeling vil øke behovet for 

flere kommunale bygg og ansatte, og føre til økte kostnader. Beregningene av kortsiktige 

 
1 Ringdal, H. og O. Rosnes, 2022: Økonomiske virkninger av endret kommunestruktur i Kristiansand. Vista analyse AS, 
Rapport 2022/36. 
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virkninger i KomSam er basert på metoden som ligger bak kommunaløkonomimodellen 

KOMMODE, som er utviklet av SSB. 

 

Langsiktige virkninger er i modellen knyttet til den økonomiske veksten i byregionen. Det er 

virkninger som knyttes til attraktivitet, men også til bedre planlegging og arealbruk. Den 

økonomiske teorien legger til grunn at store byer og store byregioner generelt mer attraktive. 

Boligpriser og lønnsnivå er to forhold som signaliserer at byen er attraktiv. Videre er byens 

evne til å tilby egnet arbeidskraft til spesialiserte stillinger innenfor et bredere utvalg av 

næringer og oppgaver verdifullt som forutsetning for økonomisk aktivitet. Økonomisk teori 

kaller disse effektene for agglomerasjonseffekter. Samtidig er ikke disse effektene noe som 

kommer helt av seg selv. Det må legges til rette for dem. Det må bygges veier og annen 

infrastruktur. Det kan oppstå ulemper og uheldig konkurranse i oppdelte kommuneregioner 

ved at hver kommune sørger for å tilby areal for utbyggere og til næringslivet uten å se i 

tilstrekkelig grad på helhetsbildet i byregionen. Da vil veksten over tid kunne bli skadelidende. 

KomSam modellerer slike effekter av oppdelt kommunestruktur separat fra 

agglomerasjonseffekter. 

 

Modelleringen av de langsiktige virkningene er basert på en studie av byer i fem OECD-land.  

Denne viser at arbeidstakere i større byer/byområder er mer produktive enn de i mindre 

byområder. En måte å se dette på er at ved to byer i samme land, med ellers sammenlignbar 

befolkningssammensetning, vil byen med dobbelt så stor befolkning ha arbeidstakere som er 

2–5 prosent mer produktive. Vista benytter denne mer-produktiviteten i modellen til å anslå 

agglomerasjonseffektene knyttet til større befolkning. 

 

Nye kommunegrenser i seg selv påvirker ikke befolkningstallet i regionen – en 

kommunesammenslåing i seg selv øker ikke befolkningen, like lite som en kommunedeling 

reduserer den samlede befolkningen i området. OECD-studien går videre til å tallfeste 

virkninger av oppdelt administrativ struktur (som de også kaller fragmentering). De finner et 

slående produktivitetstap for administrativt oppdelte byområder. Det kan illustreres ved at 

når man sammenligner to byområder av om lag samme størrelse i samme land, vil det 

byområdet som består av dobbelt så mange kommuner være omtrent 6 prosent mindre 

produktiv. Dersom det finnes etablerte samarbeidsorganer, blir tapet halvert, men tapet er 

fortsatt til stede. Siden det er mye interkommunalt samarbeid i Kristiansandsregionen, 

benytter Vista den halve effekten i denne analysen. En forklaring på effekten kan bl.a. være at 

med oppdelt kommunestruktur risikerer man at nabokommuner konkurrerer om private 

initiativ og etableringer, istedenfor å optimalisere arealbruken på tvers av 

kommunegrensene. Flere og mindre kommuner gir også mindre kompetansemiljøer i 

kommuneadministrasjonene. På sikt vil det føre til lavere attraktivitet og slå ut i lavere 

produktivitet og mindre verdiskapning i regionen. En samlet kommune, på den andre siden, 

øker mulighetene for klyngedannelser. Samtidig får man større administrative enheter, som 

kan øke produktiviteten i kommuneadministrasjonen, og øke attraktiviteten mot 

arbeidstakere.  

 

Modellen måler de langsiktige virkningene som en endring i verdiskapningen i forhold til en 

basisframskriving. Som et anslag for regional verdiskaping bruker KomSam framskrivinger for 

bruttoprodukt per innbygger fra den regionale likevektsmodellen NOREG 2.   
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Både de kortsiktige og de langsiktige kostnadene som beregnes er samfunnsøkonomiske 

kostnader, dvs. de regnes for landet som helhet. 

 

2.6.3. Beregnede kostnader ved å dele kommunen 

Vi presenterer her resultatene av modellberegningene. 

 

Det er dyrere for Norge som samfunn å drifte flere kommuner. De kortsiktige virkningene er 

knyttet til kommunal drift. Kostnadsøkningen kommer direkte som følge av økningen i antall 

kommuner og administrative enheter, som gir mindre stordriftsfordeler. Med flere 

kommuner trenges det flere rådhus, flere rådmenn, flere etatssjefer, osv. Den samlede 

kostnadsøkningen av å dele Kristiansand kommune i tre langs de gamle kommunegrensene 

er beregnet til om lag 6 millioner kroner per år, tilsvarende omtrent 55 kroner per innbygger 

pr år. 

 

Langsiktige virkninger er knyttet til lavere vekst og redusert verdiskapning. Den langsiktige 

kostnaden er knyttet til lavere vekst i regionen. Dette skyldes lavere attraktivitet av regionen. 

Ved å dele Kristiansand kommune forventes det at regionen går glipp av positive årlige 

vekstimpulser til økonomien tilsvarende 38 mill. kr i 2030 og 86 mill. kr i 2040. Per innbygger 

er dette henholdsvis 313 kroner og 659 kroner. For å sette disse tallene i perspektiv er 

bruttoprodukt i dagens Kristiansand anslått til 59.191 mill. kr målt i dagens kroneverdi i 2030. 

Den reduserte verdiskapingen som skyldes kommunedelingen (38 mill. kr) tilsvarer med 

andre ord omtrent 0,1 prosent av bruttoproduktet. 

 

Vista Analyse har tidligere beregnet effektene av en kommunesammenslåing på Nord-Jæren 

(Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) og Haugalandet (Haugesund, Karmøy, Sveio og 

Tysvær). Gevinstene av disse kommunesammenslåingene på lang sikt ble beregnet til å gi økt 

verdiskaping på omtrent 0,2 prosent av bruttoproduktet. Effektene for Kristiansand er 

beregnet til å være mindre. Årsaken til at effektene er mindre for Kristiansand, er at den 

relative økningen i antall kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen (fra seks til åtte 

kommuner) er mindre sammenlignet med strukturendringene i Stavanger og Haugesund. Bo- 

og arbeidsmarkedsregionen Kristiansand som helhet er i dagens situasjon fortsatt ganske 

oppdelt, mens analysene i Rogaland beregner for en sammenslåing av hele regionene. 

 

Virkninger av høyere og lavere befolkningsvekst. I anslagene ovenfor er det ikke lagt til grunn 

at kommunedelingen vil gi økt eller redusert befolkningsvekst. Større byområder er ofte mer 

attraktive og opplever tilflytting. Økt produktivitet i en større kommune vil slå ut i høyere 

lønninger og i økt overskudd i næringslivet. Over tid vil varig høyere lønnsnivå kunne være et 

trekkplaster som sørger for økt tilflytning til regionen. I KomSam kan disse forholdene 

vurderes gjennom scenarioer for befolkningsvekst. Vista gjør dette ved å legge inn de 

alternative befolkningsprognosene fra SSB med høyere og lavere vekst, og gjenta hele 

beregningen med dette grunnlaget. Beregningene viser at virkningene av høyere eller lavere 

befolkningsvekst klart overgår virkningene av kommunedelingen alene. I basisscenariet er 

den langsiktige virkningen knyttet til lavere verdiskapning 38 mill. kr i 2030. I scenariet med 

lavere befolkningsvekst er tapet i verdiskapningen hele 1 652 mill. kr i 2030, dvs. mer enn fire 

ganger større tap. Med høyere befolkningsvekst vil verdiskapningen være 1478 mill. kr høyere 

i 2030 enn i basisalternativet. I 2030 er befolkningen omtrent 3 prosent lavere eller høyere i 
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scenariene enn i basisalternativet. Dette illustrerer betydningen av å tiltrekke folk. Flere 

mennesker i regionen øker attraktiviteten og øker produktiviteten, noe som bidrar til 

ytterligere vekst. 

 

Hvorvidt det faktisk er en kobling mellom kommunedelingen og befolkningsutviklingen i 

årene etterpå, er selvsagt usikkert. Delingen gir ifølge denne modellen en liten nedgang i 

økonomisk vekst, og i kapittel 5 av kunnskapsgrunnlaget beskriver vi mulige negative 

konsekvenser for utviklingskraften til byregionen og hele Agder av at senterkommunen blir 

innadvendt i delingsperioden. Dersom disse effektene gir seg utslag i at befolkningsveksten 

reduseres noe, så forteller modellen at denne indirekte effekten er mye viktigere for 

økonomisk vekst enn den direkte konsekvensen av nye kommunegrenser. 

 

2.6.4. Hvordan skal vi tolke disse resultatene? 

Modellberegninger må alltid tolkes med noe forsiktighet. Vista selv understreker at KomSam 

er basert på modellering av statistiske sammenhenger, og egner seg derfor best til 

overordnede vurderinger av endret kommunestruktur. De sier at for mer detaljerte analyser 

av konkrete strukturendringer bør modellanalysen suppleres med analyser som også tar 

hensyn til lokale forhold. Statsforvalteren presenterer derfor også disse resultatene som en 

supplerende informasjon til de øvrige drøftingene i dette kunnskapsgrunnlaget, og til den 

mer detaljerte drøftingen av kommunenes økonomi i kapittel 7. 

 

Teorien om agglomerasjonseffekter og høyere produktivitet av arbeidskraften i større og 

tettere byer er antakelig ikke allment kjent, men den bygger på anerkjent økonomisk teori. 

Det er heller ingen motsetning mellom denne teorien og det faktum at både tradisjonelle og 

nyetablerte bedrifter i distriktene lykkes og har stor verdiskapning over tid.  

 

Når dette er sagt, legger Statsforvalteren til grunn at dette modellarbeidet gir grunnlag for 

følgende konklusjoner om konsekvensene av å dele Kristiansand kommune: 

• Det vil være en årlig merkostnad for samfunnet ved å endre fra en til tre kommuner. 

Tre enheter fordrer tre ganger politisk og administrativ ledelse, og gir tapte 

stordriftsfordeler i tjenestene. 

• Langsiktige virkninger i form av redusert økonomisk vekst vil finne sted. Effekten av 

redusert økonomisk vekst akkumuleres over tid. Denne effekten har begrenset 

størrelse, antakelig fordi regionen som helhet fortsatt er fragmentert.  

• Dersom delingen skulle føre til redusert befolkningsvekst over tid, vil dette gi 

betydelig større tap enn delingen i seg selv. 

• Vistas analyse av langsiktige virkninger på økonomisk vekst kan også sees i 

sammenheng med drøftingen av kommunens rolle som samfunnsutvikler i kapittel 5.  
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2.7. Beskrivelse av Kristiansand kommunes organisasjon og 

virksomhet 

 

I dette kapitlet gis en oversikt over hvordan Kristiansand kommune i dag er organisert, samt 

av omfang og kompleksitet av tjenesteproduksjonen og virksomheten ellers. Vi ser også helt 

kort på endringer fra 2019 til i dag, og behovet for omstilling av dagens kommune framover 

dersom kommunen fortsetter som nå uten deling. Konsekvenser av å dele kommunen blir så 

drøftet opp mot dette i resten av rapporten.  

 

2.7.1. Kommunens organisasjon 

Kommunens administrative organisering fra og med sammenslåingen i 2020 er vist i figur 

2.16. Kommunen er organisert med fire avdelinger (til venstre i figuren), og tre staber (på 

høyre side i figuren). Disse syv organisasjonsenhetene er igjen delt inn i om lag 40 

kommunalsjefområder.  

 

Bystyret vedtar kommunens budsjett på kommunalsjefnivået, som betyr at administrasjonen 

kan omdisponere bruken av midler innenfor disse om lag 40 områdene, men ikke mellom 

dem. Kommunens samlede netto inntekter er nå om lag 7 mrd. kroner årlig, mens 

kommunes bruttobudsjett, inkludert ulike inntekter i områdene, er om lag 10 mrd kr pr år. 

Områdene Helse og mestring med 43% og Oppvekst med 41% bruker de største delene av 

nettobudsjettet i 2022. Til 2026 har andelen til helse økt med 1,1 prosentpoeng, mens 

oppvekst avtar med 0,5 prosentpoeng. Slik blir de demografiske endringene synlige i 

budsjettutviklingen. 

 
 

Figur 2.16:  Kommunens administrative organisering. Kilde: Kommunens hjemmeside, 2022.  

 

De fleste delene av kommunens organisasjon blir nærmere omtalt i drøftingen av 

kommunens ulike roller i kapittel 4, 5 og 6. Vesentlige aktiviteter under stabsområdet 

Organisasjon drøftes i kapittel 3, og kommunens økonomiarbeid er tema for kapittel 7.  
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Tabell 2.5 viser noen faktaopplysninger som beskriver deler av kommunens tjenestetilbud. 

 

 

Tabell 2.5:  Eksempler på omfanget av kommunens tjenester mm. KOSTRA-data for 2021. Kilde: 

SSB.  

 

Boliger og hytter   

Personer i selveid bolig 72 % 

Bor på landbrukseiendom 1,9 % 

Hytter, antall 3 423 

Barnehage, skole og barnevern   

Andel barn 1-5 år med barnehageplass  93,1 % 

Antall barnehager 111 

Antall elever 1-10 14 169 

Antall skoler 56 

Elever i SFO/AKS 47,5 % 

Elever med skoleskyss 13,1 % 

Barn med hjelpetiltak fra barnevernet, antall ila. året 631 

Barn i fosterhjem, antall ila. året 203 

Barn i institusjon, antall ila. året 30 

Kultur   

Barn med plass i kommunal kulturskole 11,6 % 

Bøker lånt på biblioteket, antall 277 642 

Vei, vann og avløp   

Lengde kommunalvei (km) 547 

Kommunale veier og gater med belysning (km) 498 

Lengde tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for (km) 109 

Andel fornyet kommunalt avløpsvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år 

(prosent) 

0,83 % 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 

(prosent) 

0,67 % 

Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) 31,5 % 

Helse-, omsorg og sosial   

Antall mottakere av hjemmetjenester (ifølge KOSTRA) 4 388 

Antall brukere med personlig brukerstyrt assistanse (BPA) 62 

Andel sosialhjelp 18-66 år 2,13 % 

Andel av mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde  21,40 % 

Andel mottaker uføretrygd  12,10 % 
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2.7.2. Ansatte i kommunen 

Kristiansand kommune har i dag i størrelsesorden 10.000 ansatte. Deres kompetanse, trivsel 

og arbeidsvilkår er avgjørende for hvor godt kommunen kan utføre sine oppgaver. Antall 

stillinger, antall årsverk og antall personer er ulike måter å telle på, som gir litt ulike resultat. 

Det finnes ikke noen helt presis framstilling av utviklingen i antall stillinger og årsverk fra de 

tre kommunene i 2019 fram til i dag. Dette skyldes at organiseringen etter sammenslåing er 

endret innenfor alle sektorer og tjenesteområder, og alle tall som viser sammenligning før og 

etter sammenslåingen må tolkes i lys av dette for å være meningsfulle. Det er også stor 

variasjon i registreringspraksis mellom de tre gamle kommunene. Samtidig vet vi at det ble 

gitt jobb-garanti ved sammenslåingen, ingen ansatte ble sagt opp.  

 

Kommunen oppgir også at det er en normal vekst i antall ansatte på ca 3,5% i året. Ifølge 

rapporteringssystemet KOSTRA var gjennomsnittlig årlig vekst i avtalte årsverk i kommunal 

sektor for hele landet utenom Oslo 2,1% for perioden 2015-2019. Både Kristiansand og Søgne 

har ligget over dette, mens Songdalen har ligget under, og totalen er altså omlag 3,5%. At 

veksten her er større enn landsgjennomsnittet skyldes nok i stor grad at befolkningen vokser 

mer enn i landet som helhet. 

 

Tabell 2.6 viser antall årsverk i de gamle kommunene ett år før sammenslåing, og i ny 

kommune. Det går fram at totalt hadde Songdalen rett under 500 årsverk, Søgne rett under 

700, og Kristiansand  
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Tabell 2.6:  Antall årsverk i før og etter kommunesammenslåingen. Kilde: Oversendelse fra 

kommunen, september 2022.  

 

ANTALL ÅRSVERK   

  

Kristiansa

nd 

1.4.2022  

Kristiansa

nd 

1.4.2020  

Gamle   

kommun

er totalt  

  

Gamle  

Kristiansan

d  

Gamle  

Songdale

n  

Gaml

e 

Søgn

e  

FAST   6 414  6 058  5 871  4 790  478  603  

Fast dagtid  4 430  4 281  4 231  3 387  399  445  

Helse- og sosial  767  681  754  605  82  67  

Kultur  185  187  145  105  28  12  

Oppvekst  2634  2568  2 498  2000  231  267  

Teknisk  634  624  604  505  36  63  

Organisasjon/Økon

omi  
180  188  213  172  14  27  

Samhandling og 

innovasjon  
30  31  -  -  -  -  

Udefinert  -  2  17  -  8  9  

Fast turnus  1 984  1 777  1 640  1 403  79  158  

Helse- og sosial  1938  1735  1 528  1304  78  146  

Kultur  19  16  20  19  -  1  

Oppvekst  13  16  80  72  -  8  

Teknisk  14  10  9  8  -  1  

Udefinert      3    1  2  

MIDLERTIDIG   940  810  803  696  17  90  

Midlertidig dagtid  720  629  628  533  15  80  

Midlertidig turnus  220  181  176  163  2  10  

TOTALSUM  7 354  6 868  6 674  5 486  495  693  

Note: Telletidspunkt for gamle kommuner er 1.1. 2019. Telletidspunkt i 2020 er satt til 1.4. som 

følge av en del oppryddingsarbeid etter kommunesammenslåingen. Lærlinger og lønnede 

tillitsvalgte er utelatt fra oversikten. Antall årsverk er rundet av til hele årsverk. Feil og avvik kan 

forekomme som følge av ulike organisering og ulik registreringspraksis, spesielt om gamle 

kommuner sammenlignes med den sammenslåtte kommunen. Endringer fra 2019 til 2020 på 

sektornivå skyldes også overføring av årsverk (tjenester) mellom sektorene som følge av ny 

organisering.  

 

nesten 5.500 årsverk. Prosentvis er fordelingen av ansatte ganske lik fordelingen av 

innbyggere mellom kommunene i 2019, men likevel slik Songdalen har en litt større og 

Kristiansand litt mindre andel av årsverk enn av innbyggere. Stordriftsfordeler i 

tjenesteproduksjonen kan være en mulig del av forklaringen på dette. 

 

Totalsummen av årsverk i april 2020 er vokst med 2,9% i forhold til starten av 2019. Fra april 

2020 til april 2022 vokser årsverkene med 7,1%. Dette er i overkant av den årlige 

gjennomsnittsveksten for de tre kommunene fra 2015 – 2019 på 2,6 %.  



 

 

Kunnskapsgrunnlaget: Beskrivelse av kommunen og regionen  28 

 

Figur 2.17 viser antall ansatte, eller egentlig antall stillinger, i den nye kommunens system. 

Disse tallene er høyere enn i forrige tabell, men med gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 80% 

og noe dobbeltregning for de som har flere stillinger, så stemmer det likevel noenlunde 

overens. 

 

 
 

Figur 2.17:  Antall ansatte i dagens kommune etter sammenslåing. Antallet er beregnet ut fra 

antall stillinger, ikke antall individer. Det betyr at ansatte med flere deltids-stillinger 

telles tilsvarende det antall stillinger vedkommende har. Kilde: Oversendelse fra 

kommunen, september 2022.  

 

Av de totalt om lag 10.000 ansatte i kommunen er de langt fleste knyttet til en arbeidsplass 

med et avgrenset fysisk virkeområde, som f.eks. en skole, en barnehage, en omsorgsbolig 

eller lignende. Disse kalles stedsavhengige arbeidsplasser. Ved en deling vil de ansatte ved en 

skole normalt bli med over til den nye kommunen som skolen ligger i, og virksomheten vil 

fortsette som før. Også slike enheter vil merke endringer ved en deling. Endringer kan merkes 

særlig på ledernivå, og ved at ulike støttesystemer, og faglig bistand fra kommunen gjennom 

ambulerende team mm., vil kunne endres. Disse ansatte er likevel mindre berørt enn ansatte 

som arbeider med hele dagens kommune, uten å være knyttet til noe geografisk område. 

Disse kalles stedsuavhengige. Slike stedsuavhengige stillinger er typisk 

sentraladministrasjonen, toppledere, staber og spesialiserte fagmiljøer. Disse vil være mest 

utsatt for endringer ved en deling, og de som får den tyngste belastningen med å 

gjennomføre arbeidet med selve delingen tilhører også denne gruppen.  

 

Kommunen har som vist i tabell 2.7 laget en oversikt med prosentvis fordeling av fast ansatte 

på seks kategorier av arbeidsplasser i forhold til denne dimensjonen. De tolv prosentene i 
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kategori SU-1, SU-2 og SU-3 vil bli mest berørt av en deling, mens S-1 og antakelig også S-3 

berøres minst. Gruppen S-2 kan bli mer eller mindre berørt, avhengig av om tjenesten 

omorganiseres ved en deling eller ikke.  

 

 

Tabell 2.7:  Kommunens fast ansatte i 2022 fordelt omtrentlig på 6 kategorier av stedsavhengige 

og stedsuavhengige arbeidsplasser. Kilde: Oversendelse fra kommunen, desember 

2022.  

 

 
 

Ved sammenslåingen la fellesnemda2 føringer for at det skulle være funksjoner i de gamle 

rådhusene på Tangvall og Nodeland. Det er derfor etablert servicetorg med NAV-

representasjon på begge stedene. I tillegg er funksjoner som lønn og regnskap plassert på 

Tangvall, og arkivtjenesten er lokalisert på Nodeland i det nye stasjonsbygget. Totalt er det nå 

i 2022 om lag 310 fast ansatte med kontorplass på Tangvall og om lag 130 på Nodeland. 

Samlet i kvadraturen er tallet om lag 1300. 

 

2.7.3. Ny kommune fra 2020 

Arbeidet med å bygge den nye kommunen ble basert på felles prinsipper som ble vedtatt 

politisk i fellesnemda i 2017. Vedtaket hadde dette som gjennomgående prinsipp: 

Søgne, Songdalen og Kristiansand er ulike, men likevel likeverdige. En helt ny kommune 

skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de tre kommunenes styrker og 

særegenheter. Lokaldemokrati og lokal identitet skal gis høy prioritet. Samarbeidet om 

bygging av en ny og framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og 

forståelse for hverandres ståsted. Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen i den nye 

kommunen. 

 
2 Fellesnemda er det politiske organet som ble opprettet for å lede arbeidet med å slå sammen kommunene, fra juni 
2017 og fram til nye kommunestyrer var konstituert høsten 2019. Ordningen følger av inndelingsloven.  
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Fellesnemnda vedtok også føringer om at  

Nye Kristiansand kommune skal: 

• Ha forvaltnings- og organisasjonsmodeller som fremmer effektiv drift og gode 

tjenester 

• Være en kommune som jobber godt på tvers av fag, profesjoner og tradisjonelle 

sektorer 

• Sikre tidlig innsats, forebygging og bedre folkehelse i alle livsfaser 

• Tilrettelegge for kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene 

• Ta initiativ til og deltar aktivt i forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid 

regionalt, nasjonalt, internasjonalt 

• Være pådriver for framtidsrettede, kunnskapsbaserte og bærekraftige løsninger 

• Involvere ansatte og brukere i innovasjons- og utviklingsarbeid. 

• Innta nasjonal posisjon og være nasjonal pådriver på prioriterte fag- og 

samfunnsutviklingsområder 

• Være klar og aktiv i å overta ansvar for regionale og nasjonale oppdrag og 

oppgaver 

 

Når mindre kommuner slår seg sammen med en mye større kommune, er et mulig veivalg å 

«innlemme» de små i den store, med minst mulig endringer og lavest mulig kostnad. Ved 

byggingen av Nye Kristiansand ble det tatt bevisste valg for å unngå dette. Statsforvalteren 

vurderer at det ble gjort et stort og godt arbeid med å gjennomgå hele kommunens 

organisering. Vedtatte prinsipper og mål ble konkretisert. Dette resulterte blant annet i ny 

avdeling for Kultur og innbyggerdialog, og det nye stabsområdet for Samhandling og 

innovasjon. Dette var aktive grep for å fylle rollen som regionhovedstad og «motor» i 

regionen med innhold. Organisering og vektlegging av klimaoppfølgingen i den nye 

kommunen viser også at det har blitt bygd nytt på et helt avgjørende viktig område. 

 

Statsforvalteren ser det som naturlig at administrative systemer og forvaltningsmodeller 

likevel i større grad bygger på den store kommunens tidligere opplegg enn på de to mindre. 

Størrelse fordrer ofte mer omfattende og gjennomregulerte system. Dette gir gode 

muligheter for å ivareta kompetanse, rettsikkerhet, forutsigbarhet og likebehandling. Bedre 

muligheter til å skille vedtaksmyndighet fra tjenesteproduksjon, og større fagmiljø med 

spesialkompetanse på flere områder er åpenbare fordeler som følger med størrelse. På 

innspillsmøter er det kommet fram at størrelse også kan skape avstand og hindre slik 

fleksibilitet og initiativ som er fordeler i et mindre system. Stivere styringsmetoder, som for 

eksempel innsatsstyrt finansiering funger godt på noen områder, men ikke på alle. Vi går 

nærmere inn på dette i drøftingen av noen av de ulike tjenestene i senere kapitler. 

 

Statsforvalteren har merket seg at dagens ledergrupper på de øverste nivåene, med noen 

viktige unntak, er dominert av ansatte med bakgrunn fra Kristiansand. Kommunens størrelse 

før og etter sammenslåing, i kombinasjon med de juridiske prinsippene ved 

virksomhetsoverdragelse som gjelder i arbeidsretten i Norge, er antakelig en stor del av 

forklaringen på dette. På de neste ledernivåene er det større spredning i ledernes bakgrunn. 
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2.7.4. Samfunnsmessige utfordringer framover 

I Perspektivmeldingen 2021 (Meld. St. 14 (2020–2021)) lagt fram av Regjeringen Solberg ble 

det skissert en rekke overordnede utfordringer vi står foran som samfunn.  Disse 

utfordringene er det bred enighet om.  

 

Stikkordene i utfordringsbildet omfatter 

• Store endringer i befolkningen – flere eldre og færre i arbeid 

• Synkende oljeinntekter 

• Synkende arbeidsproduktivitet 

• Naturkrise - tap og utarming av arter og økosystemer 

• Klimakrise – økte skadekostnader på grunn av endret klima, og økte tiltakskostnader 

for å redusere utslipp, økt migrasjon på grunn av klimaflyktninger i fattige land 

 

I tillegg har vi fått koronapandemien, en ny sikkerhetssituasjon med krig i Europa, energikrise 

og mer usikre økonomiske framtidsutsikter. Regjeringen Støre har pekt på utviklingen av økt 

ulikhet nasjonalt og internasjonalt og en mer spent global situasjon. 

 

Perspektivene er alvorlige, og konsekvensene hvis vi ikke makter å møte utfordringene med 

tilstrekkelige tiltak kan bli smertefulle. Utfordringsbildet viser tydelig at det er stort behov for 

snarlig og løpende omstilling og effektivisering, dersom vi skal kunne opprettholde 

tjenestetilbud og levestandard i årene framover. Vi må endre samfunnet slik at vi kan oppnå 

både økologisk, økonomisk og sosial bærekraft over tid.  

 

Kristiansand kommune la i mai 2021 fram sitt eget dokument kalt Utfordringsbilde 2021, med 

lokale data. Dette inngår i grunnlaget for kommunens planer og tiltak som er konkretisert i 

den årlige økonomiplanen mm. 

 

Kommunesektorens egen organisasjon KS har lansert «Framtidsvertøyet 2040» (KS 2022), 

hvor budskapet er: 

 

«Det er for sent å fikse 2040 i 2040» 

«Hvilke løsninger kan folkevalgte velge? Velger vi smart tidsnok, kan vi lykkes med å få i 

gang prosjekter for å få flere i arbeid, kommune-Norge kan bli langt mer innovativ og vi 

kan lykkes med løsninger som kombinerer effektivitet med kvalitet. Alternativene som ellers 

vil presse seg fram er høyere skatt, mer egenbetaling av helse- og omsorg og redusert 

kvalitet på tjenester vi trenger.» 

 

Sjefsøkonom i KS, Torbjørn Eika, sier det slik: 

«Kommunesektoren er ikke i noen annen båt enn resten av norsk økonomi. Og norsk 

økonomi vil stå i en skvis mellom redusert inntekstvekst, lavere finansieringsbidrag fra 

oljefondet og høyere vekst i behovene. Dette dreier seg om flere eldre, færre yngre, 

klimakrise, naturkrise og nå i det siste økt vekt på sikkerhet, selvberging og forsvar.» 

 

Kristiansand kommune har lagt vekt på dette omstillingsbehovet ved etableringen av ny 

kommune fra 2020. Kommunens ledelse har i dag et tydelig fokus på omstillingsbehovet og 

et apparat som jobber systematisk med innovasjonsprosjekter mm. Kommunen er imidlertid 
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ikke i fremste rekke med å iverksette nye arbeidsmåter og digitalisering mm. på praktisk nivå 

ute i de store etatene. Sammenslåingen og pandemien har bremset muligheten og evnen til å 

jobbe med dette. Kommunen har først utover i 2022, etter at pandemien krever mindre, 

kunnet konsentrere seg om å realisere det planlagte arbeidet, og etter hvert høste de 

ønskede gevinstene av innovasjonsarbeidet.  

 

Kommunens brede fagmiljø arbeider også med ny arealdel til kommuneplanen tilpasset 

utfordringsbildet, og har utviklet et ambisiøst system for regnskap og budsjett for 

klimagassutslipp. 

 

Figur 2.18 og 2.19 viser størrelsen på de kursendringene som er nødvendig, og 

tidsperspektivet. Disse utfordringene må håndteres enten det blir en kommunedeling eller 

ikke.  

 

 

 
 

Figur 2.18:  Endringer i beregnet behov for kommunale tjenester framover som følge av endringer 

i befolkningssammensetningen med flere eldre. Kilde: Fedrelandsvennen, Lørdag 3. 

september 2022.  
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Figur 2.19:  Globale CO2-utslipp og nødvendige reduksjoner framover for å nå målene om 

begrensede skadevirkninger. Kilde: Perspektivmeldingen 2021, figur 6.1, basert på 

UNEP og Finansdepartementet 
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2.8. Samfunnssikkerhet og beredskap 

2.8.1. Kommunens ansvar for beredskap 

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og 

trygghet. Den kommunale beredskapsplikten følger av sivilbeskyttelsesloven vedtatt i 2010, 

og er presisert i forskrift og veiledere på området. Ifølge direktoratet for Samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB) handler samfunnssikkerhet og beredskap om å forebygge uønskede 

hendelser som kan true eller ramme samfunnets verdier. Det handler også om å være 

forberedt på å håndtere slike hendelser, uavhengig av om de inntreffer i fredstid, i krise eller 

væpnet konflikt. For å håndtere dette kreves det et helhetlig og systematisk 

samfunnssikkerhetsarbeid3.  

 

Det kan være flere ulike hendelser som kan true grunnleggende verdier og funksjoner og 

sette liv, helse og miljø i fare. Det kan være store branner, ulykker, flom, skred, ekstremvær, 

tele- og datautbrudd, sabotasje, terror og pandemi. I den senere tid har E-tjenesten og PST 

advart mot økt etterretningstrussel og sammensatte trusler i Norge.  

 

Kommunen har beredskapsansvar innen mange tjenester og funksjoner. Også eksterne 

aktører, som eiere av infrastruktur og tjenesteleverandører, har krav til beredskap i kritisk 

infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner og -tjenester som er lokalisert i kommunen. 

Den kommunale beredskapsplikten er en systembestemmelse som skal bidra til å samordne, 

supplere og skape sammenhenger mellom alle de områdene (funksjonene og tjenestene) 

som er en del av samfunnssikkerhet og beredskap på lokalt nivå. Dette kan illustrert slik: 

 
Figur 2.20:  Illustrasjon av kommunens beredskapsansvar. Kilde: DSB 

 

 

I en situasjon hvor det oppstår uønskede hendelser er det viktig at kommunen har evne til å 

opprettholde egen virksomhet og at tjenesteproduksjonen påvirkes i minst mulig grad. 

Dersom kommunen ikke håndterer krisesituasjoner på en god måte, vil dette kunne få 

betydning både for kommunen og kommunens innbyggere, i verste tilfelle vil det kunne 

utgjøre fare for liv og helse.  

 

 
3 DSB – Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Revidert 2022- versjon 1. 
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2.8.2. Organisering av beredskap 

Tidligere Søgne og Songdalen kommuner hadde beredskapskoordinatorer med forskjellig 

organisatorisk tilhørighet. Ingen av dem hadde dette som full stilling.  I dagens kommune er 

beredskap organisert i kommunalsjefområdet Organisasjon. Kristiansand har egen 

beredskapssjef i full stilling, men beredskapsarbeidet følger ansvarsprinsippet slik at 

sektorene har ansvar for beredskap i eget virksomhetsområde. Det er etablert et 

arbeidsutvalg for beredskap som møtes jevnlig. Dette ledes av beredskapssjefen og består i 

tillegg til ham og beredskapsrådgiver av de beredskapsansvarlige i hver sektor. Ved hendelser 

er kriseledelsen det besluttende leddet og arbeidsutvalget det utøvende leddet, hvis ikke 

hendelsen håndteres i sektoren. 

 

På grunn av sammenslåingen ble det utarbeidet en ny helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) for Kristiansand 2020. Den ble behandlet i Fellesnemda 18.12.2018, 

Kristiansand bystyre 20. mars 2019, Songdalen kommunestyre 20. mars 2019 og Søgne 

kommunestyre 28. mars 2019. Helhetlig ROS er et strategisk virkemiddel for å få et samlet 

grep om kommunens ansvar og roller innen samfunnssikkerhet og beredskap. I forordet til 

den helhetlige ROS-analysen står følgende: «Er det noe vi vet, så er det at vi ikke vet når neste 

krise inntreffer. Men vi vet den kommer.» Ingen visste da hvilke utfordringer den nye 

kommunen snart ville møte med covid-pandemien.  

 

Agder kommunerevisjon utarbeidet i juni 2020 en risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, på oppdrag fra kontrollutvalget i Kristiansand 

kommune. Av denne går det frem: 

 

Kristiansand kommune har utarbeidet overordnet ROS-analyse, overordnet 

beredskapsplan og beredskapsplaner for områdenivå. I tillegg er det utarbeidet en 

klimatilpasningsstrategi som skal følges opp gjennom handlingsplaner. Det er viktig at 

beredskapsplanene er kjent i organisasjonen og at personer med oppgaver har tilstrekkelig 

kompetanse/øving. Det ble i 2019 gjennomført en forvaltningsrevisjon med temaet 

samfunnssikkerhet og beredskap i Songdalen kommune, og Fylkesmannen i Agder førte 

tilsyn med beredskapsplanleggingen i Kristiansand i 2018 og Søgne i 2016. Tilsynene fra 

Fylkesmannen har blitt lukket og revisjonens anbefalinger knyttet til beredskapsarbeidet 

skal følges opp i den nye kommunen. De tre tidligere kommunene har opplevd flere 

hendelser som de senere årene har krevd beredskapsmessige forberedelser, dette har 

samtidig gitt kommunene verdifull erfaring knyttet til egen beredskap. Covid-19 har igjen 

satt den kommunale beredskapen på prøve. 

 

Vurderingen var grunnlag for kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll i valgperioden 2019-20234. I årsrapporten for 2021 går det frem at 

kommunen har gjort overordnede ROS-analyser på beredskap og økonomistyring, og at disse 

er dokumentert i kommunens arkiv. Kommunen gjør i tillegg en årlig vurdering av 

kommunens utfordringsbilde5 knyttet til sentrale områder i samfunnsutviklingen. Overordnet 

ROS skal etter planen revideres i 2023. 

 
4 https://agderkomrev.no/wp-content/uploads/2020/06/Risiko-og-vesentlighetsvurdering-Kristiansand-kommune.pdf 
5https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/8e8917ddfff14af28e3e77d661a8ea4d/utfordringsbilde-
2021_ferdigstilt-mai.pdf  

https://agderkomrev.no/wp-content/uploads/2020/06/Risiko-og-vesentlighetsvurdering-Kristiansand-kommune.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/8e8917ddfff14af28e3e77d661a8ea4d/utfordringsbilde-2021_ferdigstilt-mai.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/8e8917ddfff14af28e3e77d661a8ea4d/utfordringsbilde-2021_ferdigstilt-mai.pdf
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2.8.3. Statsforvalterens erfaring  

Statsforvalteren fungerer som et bindeledd mellom kommunene og andre aktører på 

regionalt og nasjonalt nivå. Det er Statsforvalteren i Agders vurdering at Kristiansand 

kommune har god oversikt over risiko- og sårbarheter i kommunen. Etter vårt syn har 

kommunen god kjennskap til sine innbyggere, hvilke ressurser som finnes og hvordan disse 

benyttes ved uønskede hendelser. Det jobbes for at alle områder i kommunen skal bli en 

integrert del av beredskapsarbeidet, blant annet er det satt fokus på sårbarheter knyttet til 

kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon i Finsland.  

 

Kristiansand var hardt rammet av koronautbrudd, og kommunens beredskap ble prøvet 

under en langvarig og omfattende hendelse. Det er Statsforvalterens vurdering at 

kommunens håndtering av covid-19 pandemien var toneangivende og god. Vi hadde tett 

dialog med kommunen underveis, og dro nytte av deres erfaringer og innspill. Vi registrerte 

at Kristiansand kommune etter hvert også var en ressurs for andre kommuner i fylket i 

håndteringen av pandemien. Dette gjaldt ikke minst i forhold til kommunikasjon til 

innbyggere, juridisk godt begrunnede og fremstilte vedtak, og ordninger for næringslivet mm. 

For mer om smittevernberedskap, se avsnitt om kommuneoverlegen og samfunnsmedisin i 

kapittel 4. 

 

Gjennom tett involvering av sektorene i det løpende beredskapsarbeidet har et allerede 

sterkt beredskapsmiljø blitt videreført i den nye kommunen. Kristiansand er også eneste 

kommune i Agder som har egen beredskapssjef. Vår erfaring er at beredskapsarbeidet stadig 

blir mer komplekst og tidkrevende. I 2022 har vi gått fra global pandemi til krig i Europa. Den 

sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk i løpet av kort tid. Omfanget av 

digitale angrep øker. Vi har behov for en god og samordnet beredskap, og at vi må være 

forberedt på å håndtere kriser. I kommunene må det derfor jobbes helhetlig, systematisk og 

risikobasert med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette arbeidet setter ansatte i kommuner 

som har beredskap i små stillingsprosenter i en svært krevende situasjon.  

Utfordringen for dagens sammenslåtte kommune er å gjøre seg tilstrekkelig kjent med 

områder og tjenester, slik at den lokale kjennskapen er en styrke for beredskapsarbeidet. Vi 

har erfart hvor viktig lokalkunnskapen og korte beslutningsveier kan være i mindre 

kommuner.  
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2.8.4. Oppsummering  

• Det er generelt krevende å håndtere hendelser og drive forebyggende 

samfunnsikkerhetsarbeid for de som har beredskap som en av flere oppgaver i sin 

stilling. Spesielt gjelder dette i en stadig mer kompleks beredskapshverdag.  

• I mindre kommuner med en mindre robust beredskapsorganisasjon, kan større 

nærhet og lokalkunnskap bidra til å bedre den kommunale beredskapsevnen og 

kompensere for mindre ressurser.  

 

2.9.  Interkommunale samarbeid og kommunens eierskap 

 

Norske kommuner kan samarbeide på ulike måter, og opprette og eie selskaper for ulike 

formål, jf. figur 2.20. Alle formaliserte samarbeid er lovregulerte. De fleste er egne juridiske 

enheter og har eget regnskap. Vertskommunesamarbeid er aldri eget rettssubjekt, men en 

del av kommunekassa i vertskommunen. Alle medarbeidere i et vertskommunesamarbeid er 

ansatt i vertskommunen. Interkommunalt politisk råd og Kommunalt oppgavefellesskap er i 

en mellomstilling, og kan både være egne enheter med eget regnskap, eller de kan ligge i 

kommunekassa i en av kommunene. 

 

I dette kapitlet gir vi en kort oversikt hvilke samarbeid og eierskap Kristiansand kommune har 

i dag. Vi ser også helt kort på endringene som ble gjort ved sammenslåingen i 2020, og hvilke 

prinsipper en eventuell deling kan gjøres etter. De økonomiske sidene av dette omtales mer 

utfyllende i økonomikapitlet Det interkommunale samarbeidets betydning for tjenestekvalitet 

og lokaldemokrati mm. omtales flere steder i rapporten der dette er vesentlig. I vedlegg 4 er 

alle samarbeid og eierskap listet opp.  
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Figur 2.20:  Oversikt over de ulike måtene kommuner kan samarbeide og eie selskaper etter ny 

kommunelov. Kilde: Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune, 2020.  

 

Kommunale foretak 

Før sammenslåingen hadde Kristiansand to kommunale foretak, Kristiansand Havn KF og 

Kristiansand Boligselskap KF. Søgne og Songdalen hadde ingen KF. Nåværende organisering 

består av Kristiansand Havn KF som nå i hovedsak er eiendomsbesitter, og Kristiansand Havn 

IKS, som ble etablert 1.1.2021. Boligselskapet ble avviklet 31.12.2019. Havnekapitalen er 

særlovsbeskyttet. Foretaket fremmer egen sak om budsjett og økonomiplan for bystyret og 

det henvises til denne saken for nærmere opplysninger. Kristiansand havn KF vil ved en 

deling i sin helhet tilfalle Kristiansand.  

 

Interkommunale samarbeid etter kommuneloven 

Før sammenslåingen var de tre kommunene ifølge fellesnemdas oversikt6 involvert i 25 

vertskommunesamarbeid (§28 i gml. lov) og ti samarbeid med annen organisering (§27 i gml. 

lov).  

 

Som følge av ny kommunelov har de ti måttet endre formell organisering, og endringer ble 

også gjort ved sammenslåingen. Seks av de ti samarbeidene har fått ny organisering og drives 

videre i dag. Dette gjelder Region Kristiansand interkommunale politiske råd, Areal- og 

transportplanarbeidet i regionen, Friluftsrådet og Sandripheia fritidspark, og 

avløpssamarbeid med Vennesla. De fire siste drives også videre, og nye avtaler er under 

arbeid eller må utarbeides. 

 

 
6 Grunnlagsdokument for etablering av nye Kristiansand. Til behandling i fellesnemda 29. mai 2018, kapittel 5.2. 
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Av de 25 vertskommunesamarbeidene før 2020 var tolv større samarbeid med flere deltakere 

enn de tre, mens syv var mellom de tre kommunene, og seks bare mellom Søgne og 

Songdalen. Kristiansand var vertskommune i alle samarbeid de var med på, unntatt 

arbeidsgiverkontrollen, der Arendal var vertskommune for samarbeid mellom 16 kommuner. 

 

I oversendelse fra kommunen, desember 2022, er det gitt en oppdatert oversikt over status 

for disse samarbeidene pr i dag. Denne oppdaterte oversikten er lagt ved i vedlegg 4. Ved 

sammenslåingen ble samarbeid som bare omfattet to av eller alle tre kommunene avviklet og 

lagt inn i den nye kommunen. To samarbeid er overtatt av staten, og det er kommet til noen 

nye etter sammenslåingen. Ellers synes det meste å være videreført. Barnevernet og ulike 

samarbeid innen helse er vesentlige områder for vertskommunesamarbeid. 

 

Interkommunale selskaper etter IKS-loven 

De tre kommunene var før sammenslåingen eiere i ni interkommunale selskaper etter IKS-

loven. Et av disse var Tronstadvann vannverk IKS, som de tre kommunene eide sammen. 

Dette selskapet ble avviklet ved sammenslåingen, og lagt inn i den nye kommunen. Ved en 

deling, må det lages en ny løsning for dette vannverket. 

 

De øvrige åtte drives videre, med sammenslått eierandel. Ved en deling kan det tas 

utgangspunkt i tidligere eierandeler. Denne gruppen selskaper inkluderer aktiviteter som 

arkiv, revisjon, etablerersenter, brannvesen og kulturtiltak som Kilden kulturhus og Vest-

Agder museet. 

 

Aksjeselskaper 

Fellesnemdas oversikt før sammenslåing viser at de tre kommunene eide aksjer i 22 

aksjeselskaper. Noen av disse er igjen eiere av andre AS. Antallet er i dag om lag det samme, 

jf. vedlegg 4. Viktige selskaper i AS-kategorien er Kristiansand næringsselskap AS (KNAS), 

Avfall Sør Holding AS, Returkraft AS, og ikke minst Agder Energi AS. 

 

Stiftelser 

Fellesnemdas oversikt før sammenslåing oppgir totalt 23 stiftelser. Kommunens hjemmeside 

oppgir at antallet stiftelser hvor Kristiansand kommune i dag har eller har hatt en rolle ift. 

opprettelse eller valg av styre og finansiering/tilskudd er 19. Energiverksfondet Cultiva og 

boligstiftelsen er viktige stiftelser. 

 

 


