
VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER MØTER, INTERVJUER OG MOTTATTE SKRIFTLIGE INNSPILL  

 

Innspill fra lovpålagte råd: 

• Møte med ungdommens bystyre 24. september (om lag 30 ungdommer) 

• Vedtak fra råd for funksjonshemmede av 11. oktober og telefonsamtale 28. oktober med 

leder for råd for funksjonshemmede  

• Telefonsamtale med leder for eldrerådet, 17. november  

 

Innspillsmøter gjennomført i kommunen:  

• 27. september i Songdalen: 

o Aksjonsgruppen Ja til Songdalen i Kristiansand (3) 

o Greipstad skytterlag (Nelfo Sørlandet)  

o Samarbeidsgruppen for Sygna Kultursenter  

o Ledergruppen for Nye Songdalen (4) 

• 28. september i Søgne: 

o Søgne kommune tilbake (påmeldt, møtte ikke) 

o Privat aktør for egne firma (påmeldt, møtte ikke. Sendte skriftlig innspill i etterkant) 

o Folkeaksjonen Ja til Søgne i Kristiansand – Nei til reversering (5) 

o Vil som vil ha Søgne kommune tilbake (5) 

• 29. september i Kristiansand: 

o Representant for Norges Handikapforbund Agder  

o Region Kristiansand Interkommunale politiske råd (3) 

 

Andre møter:  

• Møte med Kartverket, 28. juni  

• Møte med privatperson 15. september, for mottak av bok  

• Møte med enhetsledere/ansatte i Kristiansand kommune, helse og mestring, 1. desember (7) 

 

Intervjuer:  

• 29. september – hovedtillitsvalgt Fagforbundet  

• 29. september – hovedtillitsvalgte Unio (5) 

• 29. september – hovedtillitsvalgt Delta  

• 29. september – hovedtillitsvalgt Akademikerne  

• 10. oktober - direktør for by og stedsutvikling med ledergruppe (8) 

• 10. oktober - ordfører 

• 11. oktober - direktør for kultur og innbyggerdialog med ledergruppe (4)  

• 12. oktober - kommunedirektør 

• 13. oktober – hovedverneombud 

• 13. oktober – organisasjonsdirektør med ledergruppe (8) 

• 14. oktober – kommuneoverlege og smittevernoverlege 

• 17. oktober – direktør for samhandling og innovasjon med ledergruppe (5) 



• 18. oktober – direktør for helse og mestring med ledergruppe (11) 

• 21. oktober – direktør for oppvekst med ledergruppe (8) 

• 3. november – økonomidirektør med ledergruppe (7)  

• 9. november – tidligere rådmann og tidligere økonomisjef i Søgne kommune  

• 9. november – kommunalsjef for eierskap  

• 9. november– tidligere rådmann og tidligere økonomisjef i Songdalen kommune  

• 9. november – tidligere rådmann og tidligere økonomisjef i Kristiansand kommune  

 

Statsforvalteren har bedt om skriftlige innspill fra følgende aktører:  

E-post 26. september fra Statsforvalteren til NHO, LO og KS regionalt. Mottatt innspill fra: 

• NHO Agder  

• LO Agder 

 

E-post 25. oktober fra Statsforvalteren til alle gruppeledere og uavhengige i Kristiansand bystyre. 

Mottatt innspill fra:  

• Tverrpolitisk Folkeliste  

• Arbeiderpartiet  

• Kristelig Folkeparti 

• Høyre  

• Senterpartiet  

• Pensjonistpartiet  

• Sosialistisk venstreparti  

• Venstre  

 

E-post 4. oktober fra Statsforvalteren til regionale statlige aktører etter liste. Mottatt innspill fra: 

• Arkivverket 

• Husbanken Sør  

• Statens vegvesen 

• Skatteetaten 

• Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

• Agder politidistrikt  

• Arbeidstilsynet 

• Sørlandet sykehus HF  

• Universitetet i Agder  

 

E-post 23. oktober fra Statsforvalteren til Agder fylkeskommunen v/fylkeskommunedirektør. Mottatt 

innspill fra: 

• Agder fylkeskommune 

 

 



Skriftlige innspill fra andre berørte parter:  

Informasjon på hjemmesiden til Statsforvalteren i Agder og i media om at andre berørte parter innen 

28. oktober kan sende skriftlig innspill. Vi mottok også skriftlige innspill i innspillsmøtene og i 

etterkant av disse. Mottatte skriftlige innspill fra følgende aktører: 

• Vi som vil ha Søgne kommune tilbake (flere) 

• Ledergruppen for Nye Songdalen  

• ATROP Støtte og ettervernssenter  

• Tidligere kommuneoverlege i Kristiansand 

• Oversendelse fra Søgne Legesenter på vegne av fastlegene i Søgne og Songdalen 

• Kvadraturforeningen & Kvadraturen Gårdeierforening  

• Næringsforeningen i Kristiansand 

• Skolelederforbundet  

• Privatpersoner 

 

Det har vært dialog med Kristiansand kommune og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) 

underveis i prosessen.  


