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Dato 6. desember 2018
Saksnr.: 201712652-100
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 11.12.2018

Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 20.11.18

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 20.11.18.

Camilla B. Dunsæd
Programleder Anne Lise Holand Aabø

Formannskapssekretær

Vedlegg:
Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 20.11.18
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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND

Dato: 20.11.2018
Sted: Formannskapssalen
Behandlede saker: 45/18-48/18
Møtets varighet: Kl. 14.00til 16.20
Møteleder: Leder Harald Furre(H)

Til stede: Forfall:
Harald Furre (H)
Tom Erik Løchen (H)
Ida Grødum (H)
Astrid Margrethe Hilde (AP)
Jan Erik Tønnesland (AP)
Mette Gundersen (AP)
Ingen vararepr. for
Stian Storbukås (FRP)
Grete Kvelland Skaara (KRF) for
Johnny Greibesland (SP)

Egel Terkelsen (FRP)

Jørgen Kristiansen (KRF)

Til stede fra administrasjonen:
Programleder Camilla Dunsæd, nye Kristiansand
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand
Rådmann Kim H. Holum, Søgne
Fung. rådmann Arild Andersen, Songdalen
Kommunikasjonsrådgiver Kristin W. Timenes
Prosjektleder Kjell A. Kristiansen, nye Kristiansand
Formannskapssekretæren
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
Status for arbeidet med grafisk profil  
ved kommunikasjonsansvarlig Kristin Wallem Timenes 

 Status og fremdrift 
 Høyt ambisjonsnivå 
 Noen eksempler 
 Noen utfordringer 
 Mulighetsrommet? Inspirert av Oslo 

 
 
Prosjekt PA3: Hovedutvalgenes navn og fordeling politikkområder  
ved Kjell A Kristiansen 
 

 Politisk modell for nye Kristiansand basert på fagsektorinndeling (fellesnemnda 27.02.18) 
 Oppfølgingsvedtak 27.02.18 
 Prosjektet inngår i porteføljen som et PA-prosjekt 
 Prosjektgruppe, oppstart 11.09.18 
 Hvilke reglementer 
 Leveranser 
 Føringer fra fellesnemndas sak og arbeidsutvalgets rapport om politiske struktur og 

organisering 
 Forslag til navn på hovedutvalg 
 Forslag til ansvarsdeling 
 Administrativt ansvar kommunalområder 
 Integrering – hva er best plassering? 
 PA-4: Anbefalinger fra AU 

 
Deretter runde med spørsmål og innspill. 
 
 

--------------------------------------- 
 
 
45/18 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 23.10.18 
 

Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 23.10.18. 
(Enst.) 
 
 

 
 
46/18 Forslag til møtegodtgjøringsreglement og møtetidspunkt nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Arbeidsutvalget anbefaler fellesnemnda å utsette saken og ber valg- og 
honorarkomiteen nye Kristiansand om å redegjøre grundigere for ulike alternative 
og foreslåtte løsninger. Arbeidsutvalget anbefaler også at det redegjøres for 
andre kommuners modeller. 
(Enst.) 
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Forslag: 
FRP fremmet følgende forslag: 
«1.  Lønnsnivå «A» settes til 100% av Stortingslønn, pluss kroner 150 000,-. 

Lønnsnivå «B» settes til 100% av Stortingslønn. 
Lønnsnivå «C» settes til 90% av Stortingslønn. 

2. Leder av kontrollutvalget frikjøpes 20%.» 
 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Arbeidsutvalget anbefaler fellesnemnda å utsette saken og ber valg- og 
honorarkomiteen nye Kristiansand om å redegjøre grundigere for ulike alternative 
og foreslåtte løsninger. Arbeidsutvalget anbefaler også at det redegjøres for 
andre kommuners modeller.» 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
FRP sine forslag ble ikke votert over. 
 
 

 
 
47/18 Pensjonsleverandør for nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Arbeidsutvalget anbefaler fellesnemnda å utsette saken og be om en helhetlig 
vurdering av konsekvensene av en mulig overgang til KLP, derunder frigjøring av 
kapital, egenkapitalinnskudd, kostnader ved nedleggelse av KKP, lokal 
tilstedeværelse hvis KLP velges og muligheten for å opprette egen 
pensjonskasse igjen hvis KLP velges. 
(5/4) 
 
Forslag: 
H/FRP/SP fremmet følgende forslag: 
«Arbeidsutvalget anbefaler fellesnemnda å utsette saken og be om en helhetlig 
vurdering av konsekvensene av en mulig overgang til KLP, derunder frigjøring av 
kapital, egenkapitalinnskudd, kostnader ved nedleggelse av KKP, lokal 
tilstedeværelse hvis KLP velges og muligheten for å opprette egen 
pensjonskasse igjen hvis KLP velges.» 
 
Votering: 
Ved alternativ votering ble H/FRP/SP sitt felles forslag vedtatt med 5 stemmer, 
mens 4 stemte for programleders innstilling (AP/KRF). 
 
 

 
 
48/18 Lokaliseringsplan for arbeidsplasser og tjenester 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda gir sin tilslutning til programleders forslag til prosess og rammer for 
lokalisering av arbeidsplasser og tjenester 
(Enst.) 

 
Møtet hevet. 
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Dato 30. november 2018
Saksnr.: 201828094-1
Saksbehandler Øyvind Stenvik Andersen

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 11.12.2018
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 18.12.2018

Oversikt over hel- og deleide aksjeselskap, forslag til videre oppfølging
Kristiansand, Søgne og Songdalen er eiere i flere aksjeselskap, enten helt eller delvis. I flere
selskaper er mer enn en kommune eier. Det må derfor vurderes om kommune-
sammenslåingen kan bety noe for fremtidig eierskap og organisering. Det er også
formaliteter som må håndteres i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Kristiansand, Søgne og Songdalen kommune er til sammen eiere av 10 heleide
aksjeselskaper og deleier i 13 aksjeselskaper.

KS advokatene har utformet en rapport som går på selskaper og kommunereform der de ser
på endringer i kommunestrukturen og hvilke konsekvenser det får for selskaper med
kommunalt eierskap, samvirkeforetak og stiftelser.

I rapportens kapittel 5 er det vurdert nærmere hvilke konsekvenser kommune-
strukturendringer har for aksjeselskap. Det er innledningsvis redegjort for skille mellom
kommunesammenslåing og deling. Konsekvensene er forskjellige for eierne avhengig
av om kommunen er eneeier av aksjeselskapet eller det er flere aksjeeiere. Det har
også betydning om alle aksjeeierne eller bare en eller få av aksjeeierne inngår i samme
kommunesammenslåing eller deling.

Kommunesammenslåing innebærer at det oppstår et eierskifte i selskapet. Det samme
kan skje ved deling, men ikke automatisk. Vedtekter eller aksjonæravtale kan inneholde
et forbud mot salg av aksjer. Det er KS advokatenes vurdering at verken vedtekter eller
aksjonæravtale som inneholder forbud mot salg av aksjer stenger for en kommune-
sammenslutning eller deling. Dette begrunnes med at eierskifte ved kommune-
sammenslutning eller deling, ikke skjer ved salg av aksjer.

Det vil normalt ikke være behov for vedtektsendringer ved et eierskifte i et aksjeselskap,
med mindre vedtektene inneholder navn på «gammel kommune». Dette gjelder
uavhengig av om det er en eller flere aksjeeiere. Gjennomgangen av selskapenes
vedtekter viser at det foreligger noen tilfeller der det vil være behov for slike
navneendringer. I tillegg inneholder også enkelte selskaper sine vedtekter andre punkter
som må endres av andre årsaker.

Det er uansett KS advokatenes oppfatning at styret i aksjeselskapet vil ha et ansvar for
å gjøre eierne oppmerksom på eventuelle behov for vedtektsendringer med
utgangspunkt i forvaltningsansvaret dersom eierne selv «glemmer» å følge dette opp.

Inndelingsloven regulerer i utgangspunktet i liten grad hvilke konsekvenser
kommunestrukturendringer får for selskaper og andre organisasjonsformer som kommunene
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er deltagere. Overføring av aksjer følger i hovedsak aksjeloven, men det foreligger en 
unntaksregel i inndelingsloven §16 b vedrørende forkjøpsrett ved eierskifte som sier «Når 
aksjer skifter eier fra en kommune til en annen kommune eller fra en fylkeskommune til en 
annen fylkeskommune som følge av sammenslåing eller deling etter denne loven, gjelder 
ikke reglene i aksjeloven § 4-15 andre og tredje ledd og § 4-19 første ledd.». Det betyr at de 
usikkerheter som er omtalt i den vedlagte rapporten fra KS advokatene er avklart, og det vil 
verken foreligge noen forkjøpsrett for andre eiere når aksjene skifter eier som følge av 
kommunesammenslåing (eks. Torvmoen hvor kun Søgne av K3-kommunene er eier), ei 
heller at samtykke fra selskapet (styret) kan nektes. 

En kreditor vil normalt ikke kunne motsette seg en kommunesammenslåing eller deling. 
Det er også KS advokatenes oppfatning at en kreditor må akseptere at et 
kausjonsansvar (garantiansvar) overtas av ny kommune uavhengig av om det er en 
sammenslåing eller deling. Dette gjelder uavhengig av den nye kommunens 
økonomiske situasjon.  

For selskapet kan eierendringene bety nye eierstrategier å forholde seg til både ved 
kommunesammenslåing og deling. Selskapet fortsetter sin virksomhet som før med mindre 
nye eiere ønsker salg eller oppløsning av selskapet. Dette følger implisitt av reglene om at 
aksjer er omsettelige. Oppsummert betyr det at en kommune-sammenslåing får de samme 
konsekvenser for selskapet som ved andre ordinære aksjeoverdragelser.  
 
Videre fremdrift og endringer som konsekvens av kommunesammenslåingen 
Innhold i alle selskapenes vedtekter må sjekkes. Noen av disse vil inneholde formuleringer 
og beskrivelser som er nødvendig å endre eller rette på som følge av kommune-
sammenslåingen. Videre må alle aksjeselskaper etter 1.1.2020 oppdatere aksjeeierbøkene 
sine, samt melde inn endringene i aksjonærregisteret med den den nye kommunens 
organisasjonsnummer, eventuelt justert for endringer i eierbrøk/-andel.  

I tillegg til dette vil det også kunne foreligge andre dokumenter og avtaler som også bør og 
må oppdateres, eventuelt tilleggsavtaler som bør inngås som følge av kommune-
sammenslåingen. Nedenfor følger en selskapsvis gjennomgang av alle selskapene de 3 
kommunene er eiere i, og hvilke endringer som må gjennomføres som en konsekvens av 
kommunesammenslåingen. Avslutningsvis fremmes det også forslag på enkelte endringer og 
prosesser som det anbefales at det arbeides videre med etter kommunesammenslåingen, 
herunder oppfølging av vedtak i Kontrollutvalget vedrørende kommunelovens § 80. 

 
Forslag til vedtak 

 
1. Fellesnemda tar saken til orientering. 
2. Det vurderes nærmere om Søgne Industriselskap og Torvmoen AS kan være 

aktuelle å se i sammenheng med Kristiansand Næringsselskap AS. 
3. Det arbeides videre med selskapene innen vekst- og attføringsbransjen med 

tanke på strukturelle muligheter og videre samarbeid fremover 
4. Ny/revidert eierskapsmelding for den nye kommunen fremmes for politisk 

behandling i løpet av 1. halvår 2020. 
5. Det tas initiativ til vedtektsendringer i nevnte selskaper i saken som sikrer 

innsyn etter samme ramme som følger av Kommuneloven § 80.  
 
 
Camilla Dunsæd  
Programleder Terje Fjellvang 
 Prosjekteier 
 

 
Vedlegg: Selskaper og kommunereform. Rapport fra KS-advokatene. 
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Bakgrunn for saken 
Kristiansand, Søgne og Songdalen er eiere i flere aksjeselskap, enten helt eller delvis. I flere 
selskaper er mer enn en kommune eier. Det må derfor vurderes om 
kommunesammenslåingen kan bety noe for fremtidig eierskap og organisering. Det er også 
formaliteter som må håndteres i forbindelse med kommunesammenslåingen.  
 
Kristiansand, Søgne og Songdalen kommune er til sammen eiere av 10 heleide 
aksjeselskaper og deleier i 13 aksjeselskaper. 
 
 
Selskap og eier/-andel Kristiansand Søgne Songdalen SUM 

Bredalsholmen Eiendom AS 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

Kanalbyen Utvikling AS* 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

Kjøkkenservice Industrier AS 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

Kristiansand Kino Holding AS 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

Kristiansand Næringsselskap AS 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

M/S Maarten AS 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

Sørlandshallen Eiendom AS 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

ViA Partner AS 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

Songvaar Vekst AS 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 

Søgne Industriselskap AS 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 

Avfall Sør Holding AS 73,30 % 9,10 % 5,50 % 87,90 % 

TSR Kristiansand AS 60,00 % 0,00 % 0,00 % 60,00 % 

Varodd AS 47,90 % 7,37 % 5,89 % 61,16 % 

Gimleveien 28 AS 40,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 

Sørnorsk filmsenter AS 34,80 % 0,00 % 0,00 % 34,80 % 

Agder Kollektivtrafikk AS 20,48 % 0,00 % 0,00 % 20,48 % 

Sørlandets Europakontor AS 18,90 % 0,00 % 0,00 % 18,90 % 

USUS AS 6,84 % 0,63 % 0,42 % 7,89 % 

Agder Energi AS 5,30 % 1,59 % 1,50 % 8,39 % 

Innoventus Sør AS 3,73 % 0,00 % 0,00 % 3,73 % 

Setesdal Bilruter AS 0,88 % 0,00 % 0,00 % 0,88 % 

Rehabiliteringssenter AiR AS 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,05 % 

Torvmoen AS 0,00 % 30,70 % 0,00 % 30,70 % 
 * delegert oppfølging til Havnestyret i Kristiansand kommune jfr. bystyresak 181/10 – Etablering av Kanalbyen 
Utvikling AS – delegering. 
 

I det videre fokuseres det på endringer som følge av kommunesammenslåing, mens 
endringer og forhold rundt deling, ikke omtales i særlig grad da dette ikke angår Kristiansand, 
Søgne og Songdalen kommuner.  

KS advokatene har utformet en rapport1 som går på selskaper og kommunereform der de ser 
på endringer i kommunestrukturen og hvilke konsekvenser det får for selskaper med 
kommunalt eierskap, samvirkeforetak og stiftelser. 

Inndelingsloven regulerer i utgangspunktet i liten grad hvilke konsekvenser kommune-
strukturendringer får for selskaper og andre organisasjonsformer som kommunene er 
deltagere. Overføring av aksjer følger i hovedsak aksjeloven, men det foreligger en 

                                                
1
 https://www.ks.no/contentassets/84c8a7d78f6946c486c8375ea2739c20/selskaper-og-kommunereform-

rapport.pdf 

8



50/18

 

4 
 

unntaksregel i inndelingsloven §16 b vedrørende forkjøpsrett og samtykke ved eierskifte som 
en kommer nærmere inn på lenger nede i saken. 

Under er tatt inn deler av kapittel 5.2 fra KS advokatenes rapport (side 29-34) som tar for seg 
kommunesammenslåing og aksjeselskaper: 

5.2 Kommunesammenslåing    
Inndelingsloven § 16 har regler om frister for blant annet når kommuner og fylkeskommuner 
som er med i interkommunale samarbeid kan si opp et deltagerforhold. Her vises til den 
nærmere omtalen i kapittel 3. Bestemmelsen nevner ikke aksjeselskap, samvirkeforetak eller 
stiftelser. Det betyr at denne bestemmelsen i inndelingsloven ikke kommer til anvendelse der 
interkommunalt samarbeid er organisert i en av disse tre organisasjonsformene.   

Som nevnt i kapittel 4.2 kan et aksjeselskap eies av én eller flere aksjeeiere. Dette innebærer 
at en kommune kan være eier av et aksjeselskap alene eller sammen med flere aksjeeiere. 
Der det er flere aksjeeiere, kan dette være både kommuner, fylkeskommuner, staten og 
private.  Med private menes både enkeltpersoner og andre rettssubjekter.   

Ved sammenslåing oppstår én ny kommune. Spørsmålet er om den nye kommunen 
automatisk overtar aksjene som de «gamle» kommunene måtte ha eierskap til. Nedenfor ser 
vi først på konsekvensene for eierne, deretter hvilke konsekvenser det har for selskapet og til 
slutt hvilke konsekvenser det har for tredjemann.  

5.2.1 Konsekvenser for eierne  
Når vi skal se på hvilke konsekvenser kommunesammenslåing får for eierne av 
aksjeselskapet, må det skilles mellom aksjeselskaper med en aksjeeier og selskaper med 
flere aksjeeiere.   
  
5.2.1.1 Aksjeselskap med én eier  

a)  Overføring av aksjer  

Inndelingsloven regulerer ikke overføring av aksjer. Overføring av aksjer reguleres av 
aksjeloven. Der en kommune eier 100 % av aksjene, vil en sammenslåing med en eller flere 
kommuner normalt være ukomplisert.  I en slik situasjon er det ingen andre aksjeeiere å ta 
hensyn til. Det er ingen aksjeeiere som kan motsette seg en endring på eiersiden. Der det 
kun er én eier i et aksjeselskap ved kommunesammenslåing får dette dermed ingen 
konsekvenser for eierskapet. Ny kommune går inn som ny eier i selskapet. Ny kommune må 
likevel følge reglene i aksjeloven om meldeplikt til selskapet2. 

Spørsmålet er om det samme gjelder dersom selskapsvedtektene inneholder bestemmelser 
om forbud mot aksjesalg. Aksjeloven § 4-15 inneholder regler om aksjers omsettelighet. Det 
følger av aksl. § 4-15 (1) at «Aksjer kan skifte eier ved overdragelse og på annen måte for så 
vidt annet ikke er bestemt i lov, selskapets vedtekter eller avtale mellom aksjeeierne». Videre 
heter det i aksl. § 4-15 (4) at «For omsetnings-begrensninger som er fastsatt i vedtektene 
eller avtale mellom aksjeeierne, gjelder avtaleloven § 36 tilsvarende».  

Vedtektene eller selskapsavtalen kan inneholde begrensninger i form av salgsforbud. Dette 
avhenger av en tolkning av vedtektene. Bestemmelser om salgsforbud av aksjer inntatt i 
vedtektene eller i selskapsavtalen innebærer en begrensning med hensyn til overdragelse av 
aksjer, men når eierskifte kommer som en konsekvens av en kommunesammenslåing, skjer 

                                                
2
 Aksjeloven § 4-12. Meldeplikt ved eierskifte. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om 

sitt aksjeerverv. Dette innebærer i det videre at alle selskaper må oppdatere aksjonærbøkene sine, samt melde 
inn endringene i aksjonærregisteret med den den nye kommunens organisasjonsnummer, og eventuelt justert for 
endringer i eierbrøk/-andel. Siste frist for innsendelse til Aksjonærregisteret er 31. januar hvert år så det er viktig 
at dette blir gjort ila. januar 2020. https://www.altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-aksjeselskap/aksjeeier/ 
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det ingen overdragelse som følge av salg av aksjer. Følgelig stenger verken vedtektene, 
selskapsavtalen eller aksjeloven for at ny kommune trer inn som eier i aksjeselskapet.    

b)  Behov for vedtektsendringer  

Normalt vil det ikke være behov for at vedtektsendringer ved eierskifte i et aksjeselskap. 
Unntak gjelder dersom vedtektene skulle inneholde bestemmelser om 
kommunesammenslåing, men det er trolig lite praktisk av dette er direkte regulert i 
vedtektene, men helt utenkelig er det ikke.   

Videre vil det være et unntak dersom vedtektene inneholder navnet på den «gamle» 
kommunen, eller har en geografisk avgrensning som gjør at ikke hele den nye 
eierkommunen er omfattet av selskapets virksomhet eller annet som kan være knyttet opp 
mot den «gamle» kommunen, eller andre forhold. Eksempel på en geografisk avgrensning, 
vil det være når det fremgår av formålsbestemmelsen for et parkeringsselskap at selskapet 
kun skal drive virksomhet innenfor et angitt område.  Hvis områdeangivelsen i 
formålsbestemmelsen ikke omfatter området som inngår i den nye kommune, og det er 
ønskelig at selskapet skal drive parkeringsvirksomhet innenfor hele den nye kommunen, vil 
det være behov for at formålsbestemmelsen endres.   

Derimot vil det ikke kreves vedtektsendring dersom ny kommune tar det samme navnet som 
den «gamle» aksjeeierkommunen hadde og navnet på kommunen er oppgitt i vedtektene. 
Endres kommunenavnet, må vedtektene endres. Det vil derfor alltid være behov for at den 
nye kommunen sjekker innholdet i selskapets vedtekter.  

5.2.1.2 Flere aksjeeiere  
 
a) Er det forskjell om alle aksjeeierne inngår i samme kommunesammen-

slåingsprosess?  

Når en kommune eier aksjer i et selskap med flere eiere, og samtlige aksjeeiere inngår i en 
felles kommunesammenslåing, får det samme konsekvenser som når det er én aksjeeier. 
Når den nye kommunen oppstår, går en over fra flere parter på eiersiden til én part. Den nye 
kommunen trer inn i de «gamle» kommunenes rettigheter og forpliktelser. Det betyr at denne 
kommunen overtar aksjene fra de «gamle» kommunene og blir ny eneeier i selskapet.  
 
Er situasjonen den at en kommune inngår i en kommunesammenslåing uten at alle 
aksjeeierne inngår i den samme kommunesammenslåingsprosessen, oppstår spørsmålet om 
dette utløser forkjøpsrett for de øvrige aksjonærene. Som et eksempel kan nevnes en 
situasjon der et aksjeselskap eies av tre kommuner og to private selskaper. En av 
kommunene inngår i en kommunesammenslutning med to andre kommuner som ikke er 
aksjeeiere. Det oppstår da en ny storkommune. Vil den nye storkommunen overta aksjene 
som den ene kommunen var eier av? Ja det vil den med mindre det utløes forkjøpsrett. Om 
forkjøpsrett vises til punkt 5.2.1.2 nedenfor.  

b) Utløses forkjøpsrett for øvrige aksjonærer?   

Uavklart punkt når rapporten fra KS advokatene ble ført i pennen våren 2016. Avklart i 
etterkant ved et tillegg til inndelingsloven. Inndelingslovens §16 b vedrørende forkjøpsrett 
ved eierskifte sier «Når aksjer skifter eier fra en kommune til en annen kommune eller fra en 
fylkeskommune til en annen fylkeskommune som følge av sammenslåing eller deling etter 
denne loven, gjelder ikke reglene i aksjeloven § 4-15 andre og tredje ledd og § 4-19 første 
ledd.».  
 
Det betyr at det verken vil foreligge noen forkjøpsrett for andre eiere når aksjene skifter eier 
som følge av kommunesammenslåing, ei heller at samtykke fra selskapet (styret) kan 
nektes. 
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c) Kreve eierskifte samtykke fra selskapet?  
 
Nei (jfr. pkt. b over). I proposisjonen3 til Stortinget (forslag om lovvedtak) om endringer i 
inndelingsloven og kommuneloven (behandling av kommunesammenslåinger  mv.) 
fremkommer det og at samtykke kan bare nektes når det er en saklig grunn for det. 
Kommunesammenslåing vil ikke være å regnes som saklig grunn.  
 
Og det pekes også på i proposisjonen at «det er et viktig moment at ingenting skal være 
uklart når aksjer skifter eier som følge av kommunesammenslåing. Da er det behov for å 
gjøre unntak fra kravet om at selskapet i utgangspunkt skal samtykke når aksjer skifter 
eier». 

d) Er det behov for vedtektsendringer?  
Når det gjelder vedtektsendringer, gjelder det samme som der hvor det er en eneaksjonær, 
men endringer i eiersammensetningen kan ha betydning for om kravet til 2/3 flertall er 
oppfylt. Det er normalt det som skal til for å kunne kreve vedtektsendringer.   
 
Årsaken til at det normalt ikke kreves vedtektsendringer, er at vedtektene i et aksjeselskap 
normalt er kortfattet og inneholder som regel ikke navn på eierne. Dette henger sammen 
med at det vanligvis skal være kurant med skifte av aksjer uten at dette utløser 
vedtektsendringer. Skulle vedtektenes innhold likevel utløse behov for endringer, må 
aksjelovens regler om endring av vedtekter følges, herunder de frister som aksjeloven 
oppstiller. Som nevnt innledningsvis i punkt 5.2 omfattes ikke aksjeselskap av 
inndelingsloven § 16 som angir frister for å kreve vedtektsendringer.   
 
Styret har et forvaltningsansvar for selskapet. Inn under dette hører også å sørge for å gi 
eierne beskjed hvis selskapsavtalen ikke er i tråd med selskapets virksomhet eller det 
styringsverktøyet selskapet skal forholde seg til. I dette ligger antagelig derfor en 
aktivitetsplikt for styret til å gi beskjed til eierne dersom selskapsavtalen ikke er i tråd med 
loven. Styret bør varsle eierne om å endre selskapsavtalen etter kommune-sammenslåing, 
dersom eierne ikke sørger for endring av selskapsavtalen selv.  

5.2.2 Konsekvenser for selskapet  

Når vi skal se på hvilke konsekvenser en kommunesammenslåing har for selskapet, må vi 
skille mellom aksjeselskaper der det er én eier, og aksjeselskaper med flere eiere.   

5.2.2.1 Aksjeselskap med en eier  
For selskapet innebærer en kommunesammenslåing at ny eier trer inn på eiersiden. Det 
betyr at det blir en ny eier å forholde seg til.   
 
Ny kommune skal melde fra om overdragelsen. 
 
Selskapet kan også oppleve at den nye eierkommunen fastsetter andre og nye eierstrategier 
for selskapet som styret må forholde seg til.   
 
Utover dette, fortsetter selskapet sin virksomhet som før med mindre ny eier ønsker å selge 
selskapet til andre eller oppløse selskapet jf. Aksl. § 16-1. Slike beslutninger treffes på 
generalforsamlingen.   
 
Er det behov for vedtektsendringer, vil selskapet få nye retningslinjer å forholde seg til.  
 
Oppsummert betyr det at en kommunesammenslåing får de samme konsekvenser for 
selskapet som ved andre ordinære aksjeoverdragelser.  
                                                
3
 Prop. 76 L. (2015-2016). Endringer i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar  

mv.) https://www.regjeringen.no/contentassets/504afb41eb814c7482487a2d601c092d/nn-
no/pdfs/prp201520160076000dddpdfs.pdf  
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5.2.2.2 Flere aksjeeiere  
Er det to eller flere kommuner som er aksjeeiere i samme aksjeselskap og noen av disse 
eierkommunene eller samtlige av eierkommunene inngår i en felles kommunesammenslåing 
får selskapet færre aksjeeiere å forholde seg til. Et selskap kan eksempelvis gå fra å ha fem 
aksjeeiere til å bli et selskap med en aksjeeier, eller fra fem til tre aksjeeiere. Det vil også si 
at det blir en annen maktfordeling blant eierne som igjen kan påvirke driften av selskapet.  
  
For øvrig får det samme konsekvenser som for aksjeselskap med én aksjonær.   
5.2.3 Konsekvenser for tredjemann  

Med tredjemann menes her selskapers kreditorer og kontraktsparter og andre som selskapet 
har forpliktelser overfor. En kommunesammenslåing betyr et eierskifte. Tredjemann forholder 
seg som hovedregel til selskapet som rettssubjekt, ikke den enkelte eier. Et eierskifte i et 
aksjeselskap er derfor uten betydning for avtaler mellom selskapet og dets kontraktsparter.  
 
Kan en kreditor motsette seg et eierskifte som følge av en kommunesammenslåing?  
 
Det kan tenkes at ny storkommune har vesentlig dårligere økonomi enn den eller de tidligere 
aksjonærkommunene. Dette vil som hovedregel ikke ha noen betydning for selskapets 
kreditorer. Kreditorene kan ikke kreve økonomisk dekning fra aksjonærene for å få dekket 
sine økonomiske forpliktelser. Disse må forholde seg til selskapet. Aksjonærene har 
begrenset ansvar overfor selskapets kreditorer og hefter kun for innskutt kapital. Annet må i 
så fall følge av avtale med den enkelte aksjonær eller kreditor. Kreditor kan derfor ikke 
motsette seg et eierskifte. Dette følger implisitt av bestemmelsene i aksjeloven kapittel 4 om 
at aksjer som hovedregel er omsettelige.  
 
Det er ikke ukjent at kommuner som har inngått et interkommunalt samarbeid gjennom et 
aksjeselskap har stilt garanti for aksjeselskapet. En kreditor, eksempelvis en bank, kan ha 
gitt lånetilsagn med dette som en forutsetning.  Spørsmålet er om en kreditor som har gitt lån 
basert på at aksjonærene har stilt garanti, kan nekte et eierskifte som følge av en 
kommunesammenslåing, dersom ny kommune har vesentlig dårligere økonomi enn 
opprinnelig aksjonær.   
 
Vi snakker her om tilfeller der en kommune som aksjeeier har stilt seg som kausjonist for 
selskapet. Kausjon er et rettslig begrep. I Ot.prp.nr.41 (1998-1999) s. 63 er det gitt en 
oppsummering av hva en kausjonsavtale er:   

”Uttrykket kausjon er i dag ikke gitt noen alminnelig definisjon i lovverket. Det har 
likevel et relativt klart innhold i juridisk terminologi. Vanligvis brukes uttrykket om en 
avtale eller erklæring der en person påtar seg ansvar for en annen persons 
betalingsevne (og betalingsvilje) overfor sin kreditor. Kausjonsløftet kan være et løfte 
om personlig gjeldsansvar eller et løfte om at kreditor kan søke dekning i ett eller flere 
av hans formuesgoder når hovedskyldneren misligholder (realkausjon).   

I juridisk teori er det pekt på ulike momenter som kjennetegner en kausjon. Carsten Smith 
karakteriserer kausjoner på følgende måte i boken, «Garantikrav og garantistvern» (1981) på 
s 5051:  

«(i). Kausjonen er en overenskomst med en annens fordringshaver nettopp i dennes 
egenskap av fordringshaver i et annet kontraktsforhold.  

(ii). Kausjonen er en overenskomst om at kausjonisten skal være ansvarlig sammen 
med skyldneren i hovedforholdet. Det foreligger et samskyldnerforhold, hvor kausjonist 
og hoveddebitor er solidarisk forpliktet.  
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(iii). Kausjonen er en kontrakt med et bestemt formål, nemlig å gi kreditor en større 
sikkerhet for at han får dekning. Kausjonisten garanterer (står inne for) at hoveddebitor 
oppfyller sin forpliktelse»  

Som hovedregel vil kreditor måtte akseptere at kausjonsansvaret overtas av den nye 
kommunen. I motsatt fall må det klart fremgå av garantiavtalen et forbud mot at ansvaret 
overføres i forbindelse med en kommunesammenslåing. I praksis vil det neppe oppstå 
situasjoner der en kreditor vil motsette seg en kommunesammenslåing. Hvilken kommune 
som overtar garantiansvaret er omtalt i punkt 3.1.5.  

Uansett vil en kreditor måtte forholde seg til garantiavtalen. En garanti kan være stilt enten 
som en selvskyldnerkausjon eller simpel kausjon. Ved en selvskyldnerkausjon kan kreditor 
gå direkte på kausjonist med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldner ikke fører 
fram, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Ved simpel kausjon må 
kreditor gjøre innfordringstiltak mot hovedskyldner og stadfeste at det er helt sikkert at denne 
ikke er i stand til å gjøre opp for seg, før kreditor søker kravet dekket hos kausjonist. Det er 
sikker rett at dersom det ikke eksplisitt fremgår av avtalen at det er en selvskyldner kausjon, 
så er garantien gitt som en simpel kausjon. En kreditor må derfor forholde seg til 
garantiavtalen med hensyn til fremgangsmåten uavhengig av kommunesammenslåingen.    

 
Videre fremdrift og endringer som konsekvens av kommunesammenslåingen 
For alle tilfeller foreligger det meldeplikt ved eierskifte jamfør aksjelovens § 4-12. Erververen 
av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv. Dette innebærer i det 
videre at alle selskaper må oppdatere aksjonærbøkene sine, samt melde inn endringene i 
aksjonærregisteret med den den nye kommunens organisasjonsnummer, og eventuelt justert 
for endringer i eierbrøk/-andel. Siste frist for innsendelse til Aksjonærregisteret er 31. januar 
hvert år så det er viktig at dette blir gjort ila. januar 2020.  
 

Videre må innhold i alle selskapenes vedtekter sjekkes. Noen av disse vil inneholde 
formuleringer og beskrivelser som er nødvendig å endre eller rette på som følge av 
kommunesammenslåingen.  
 
I tillegg til dette vil det også kunne foreligge andre dokumenter og avtaler som også bør og 
må oppdateres, eventuelt tilleggsavtaler som bør inngås som følge av kommune-
sammenslåingen. Nedenfor følger en selskapsvis gjennomgang av alle selskapene de 3 
kommunene er eiere i, og hvilke endringer som må gjennomføres som en konsekvens av 
kommunesammenslåingen. Avslutningsvis fremmes det også forslag på enkelte endringer og 
prosesser som det anbefales at det arbeides videre med etter kommunesammenslåingen, 
herunder oppfølging av vedtak i Kontrollutvalget vedrørende kommunelovens § 80. 

 
Bredalsholmen Eiendom AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
 
Kanalbyen Utvikling AS*4 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
 
 

                                                
*

4
 delegert oppfølging til Havnestyret i Kristiansand kommune jfr. bystyresak 181/10 – Etablering av 

Kanalbyen Utvikling AS – delegering. 
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Kjøkkenservice Industrier AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
Må signere ny medfinansieringsavtale på VTA-plasser med NAV/kommune. 
 
Kristiansand Kino Holding AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring som følge av kommunesammenslåingen. Vedtektenes § 2 
Selskapets virksomhet bør endres på selskapet generalforsamling i 2019 som følge av at 
selskapet Barnefilmfestivalen AS er solgt tidligere i år.  
 
Kristiansand Næringsselskap AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
 
M/S Maarten AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
 
Sørlandshallen Eiendom AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring som følge av kommunesammenslåingen. Vedtektene omtaler 
imidlertid tvistemålsloven som er opphevet. Dette bør korrigeres på førstkommende 
generalforsamling i selskapet. 
 
ViA Partner AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
Må signere ny medfinansieringsavtale på VTA-plasser med NAV/kommune. 
 
Songvaar Vekst AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter – selskapets forretningsadresse/kommune må endres fra Søgne til Kristiansand. 
Vi må en vurdere om § 5 er iht. formål/lovverk, og evt. endre denne og ved behov.  
Må signere ny medfinansieringsavtale på VTA-plasser med NAV/kommune. 
 
Søgne Industriselskap AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter – selskapets forretningsadresse/kommune må endres fra Søgne til Kristiansand. 
Selskapsnavn bør også vurderes og sees i sammenheng selskapets definerte 
formålsområde (Søgne kommune) som også må endres. 
 
Avfall Sør Holding AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtektenes § 14 endring av vedtekter må også endres som følge av 
kommunesammenslåingen der det blant annet står at «I tillegg må minst 3 aksjonærer 
stemme for endringene». I tillegg er det noen andre punkter og i vedtektene som må endres 
på. Vedtektenes § 15 omtaler tvistemålsloven som er opphevet. Dette bør korrigeres på 
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førstkommende generalforsamling i selskapet sammen med vedtektenes § 10 der det henger 
igjen en feil hvor selskapet Avfall Sør Husholdning AS står omtalt, og ordet «husholdning» 
må strykes for å være i tråd med de korrekte selskapsnavnene i konsernet nå.  
 
Videre bør aksjonæravtalen oppdateres/inngå ny avtale da en nå går fra 4 til 2 eiere i 
selskapet. Til slutt må også retningslinjer for valgkomitee sørge for å være i 
overensstemmelse med vedtekter og aksjonæravtale. Selskapsnavn i retningslinjer for 
valgkomiteen må også oppdateres/endres jamfør gjennomført endring av selskapsnavn i 
konsernet i desember 2016. 
 
I forbindelse med låneopptak i Kommunalbanken har Avfall Sør AS kommunale garantier  
som sikkerhet for sine lån. Eierkommunene har garantert i form av selvskyldnerkausjon 
tilsvarende sin eierandel selskapet. Svar fra Kommunalbanken vedrørende oppfølging av 
dette:  
 
«Vi forbereder oss på en god del sammenslåinger hos oss, og vi løser tilfellene med 
garantier ved å utstede en erklæring om at garantiansvaret opprettholdes under ny 
kommune, denne erklæringen signeres på administrativt nivå (rådmann) i den nye 
eierkommunen. Dette begrunnes i et kontinuitetsprinsipp, når den kommunale virksomheten 
skal fortsette i den sammenslåtte virksomheten, da innebærer dette overtagelse av 
rettigheter, eiendeler og forpliktelser. 
 
Selskapet må tilpasse vedtekter/selskapsavtale iht. ny kommunestruktur og underrette oss 
om dette.»  
 
TSR Kristiansand AS 
Bystyret i Kristiansand kommune bestemte med knapt flertall på møtet 24.10.2018 at 
kommunen ikke skulle søke om å få arrangere The Tall Ships Races i 2022. Dette betyr at 
det ikke vil være aktivitet i selskapet TSR Kristiansand AS i forhold til Tall Ships Races de 
neste 3-4 årene. Det er heller ikke gitt at kommunen vil bruke dette selskapet ved et 
eventuelt nytt Tall Ships Races. Hverken kommunen eller Næringsforeningen ønsker å 
benytte selskapet TSR til fornuftige oppdrag de neste årene. 
 
Styret anbefaler derfor at selskapet legges ned og gjenværende kapital fordeles når alle 
kostnader er betalt. Det er kalt inn til generalforsamling i selskapet 10. desember 2018 der 
forslaget om å legge ned selskapet skal behandles.  
 
Varodd AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring direkte som følge av kommunesammenslåingen. Selskapet formål 
(nedslagsfelt) gjelder bl.a. å delta i annen virksomhet, som kan føre til økte muligheter til 
sysselsetting av yrkeshemmede, fortrinnsvis fra kommuner i Vest-Agder. Denne må justeres 
pga. pågående region-/fylkesreform.  
Må signere ny medfinansieringsavtale på VTA-plasser med NAV/kommune. 
 
Gimleveien 28 AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
 
Sørnorsk filmsenter AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
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Agder Kollektivtrafikk AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Selskapets vedtekter må justeres på et punkt pga. pågående region-/fylkesreform der Aust- 
og Vest-Agder fylke må erstattes med Agder fylke.  
 
Sørlandets Europakontor AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring som konsekvens av kommunereformen. Selskapets vedtekter er 
ikke endret siden opprettelsen av selskapet i 2008 og det foreligger nå også grunnlag for å 
gjøre noen endringer her. Selskapet er nå tidligere i år blitt et heleid offentlig AS (etter 
Agderforskning ble kjøpt ut). Det åpner muligheten for at eiere kan bruke egenregi fremfor 
offentlige anskaffelser for tjenester fra selskapet, men det krever imidlertid at en endrer noe 
på selskapets vedtekter.  
 
USUS AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
 
Agder Energi AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
Vedrørende aksjonæravtale og viljeserklæring mellom Agdereierne, og evt. behov for 
tilleggsavtaler e.l. rundt dette, er spilt inn som en sak til AU (arbeidsutvalget) blant 
Agdereierne. Dette er også relevant for andre kommunesammenslåinger i region. Dette 
forventes å løse seg på en grei måte. 
 
Innoventus Sør AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
 
Setesdal Bilruter AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
 
Rehabiliteringssenteret AiR AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter ingen endring. 
 
Torvmoen AS 
Meldeplikt om eierskifte for kommunen jamfør aksjelovens § 4-12. 
Selskapet må oppdatere aksjeeierbok og registrere endringen i Aksjonærregisteret. 
Vedtekter – selskapets forretningsadresse/kommune må endres fra Søgne til Kristiansand. I 
tillegg på § 7 endres fra at generalforsamling skal holdes i Søgne kommune til Kristiansand 
kommune. Endret kommune på adresse/forretningskontor gjelder også for det selskapet 
Torvmoen Utbygging AS som Torvmoen AS eier 49 % av. 
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Videre fremdrift, endringer som konsekvens av kommunesammenslåingen og 
prioriterte oppgaver fremover 
For enkelte selskaper er det påpekt endringer og rettelser som ikke kommer som en 
konsekvens av kommunesammenslåingen. Det anbefales at disse følges opp og 
gjennomføres på generalforsamlingene i de aktuelle selskapene i 2019.  

For alle tilfeller foreligger det meldeplikt ved eierskifte jamfør aksjelovens § 4-12, og det 
legges opp til at Nye Kristiansand kommune overholder sin meldeplikt om eierskifte tidlig 
januar 2020 slik at selskapene kan gå videre og oppdatere aksjeeierbøkene sine, og 
registrere endringene i Aksjonærregisteret innen den årlige fristen 31. januar. 

Andre påpekte endringer i vedtekter og annet avtaleverk nødvendig etter egen 
kommunesammenslåing og fylkesreform forutsettes gjennomført 1. halvår 2020 (frist for 
ordinær generalforsamling iht. aksjeloven er 30. juni) 

I forhold til den nye kommunens eierportefølje vil det være enkelte selskaper det kan være 
fornuftig å se nærmere på og vurdere strukturen på sammen. Dette gjelder eksempelvis 
Søgne Industriselskap og Torvmoen AS som kan være aktuelle å se i sammenheng med 
Kristiansand Næringsselskap AS. I tillegg vil det være 4 selskaper innen vekst- og 
attføringsbransjen, herunder 3 heleide selskaper og Varodd AS som den nye kommunen nå 
vil få over 50 % eierskap i. Dette er et område hvor rådmannen i Kristiansand tidligere har 
forsøkt å komme i dialog med selskapene, og startet opp prosesser rundt dette, uten at en 
det har resultert i noe videre endringer enda. Dette vil være et viktig område å arbeide videre 
med fremover (før og etter sammenslåingen). Det pågår for tiden også en egen prosess i 
Kristiansand kommune der en er blitt utfordret av formannskapet på å vurdere muligheten for 
å utvikle arbeidsplasser etter VTA-metodikken. Formannskapet ønsker at en tenker 
utradisjonelt i tilnærming til dette, og at det fanger opp sosialhjelpsmottakere og andre 
stønadsmottakere. I denne prosessen vil en også forsøke å koble på de aktuelle selskapene 
i Kristiansand for å se hva en i sammen kan tilby «på toppen» av allerede eksisterende 
tilbud.  

Kristiansand kommune har en forholdsvis ny overordnet eierskapsmelding fra 2017, mens 
Songdalen (2012) og Søgne kommuner (2009) sine er av noe eldre dato. Det vil være viktig 
å få på plass en ny/revidert eierskapsmelding for den nye kommunen forholdsvis kjapt etter 
sammenslåingen er et faktum (ila.1. halvår 2020) som det nye bystyret kan få et eierforhold 
til. 
 
I tillegg har også bystyret i Kristiansand kommune behandlet selskapskontrollen for Agder 
Kollektivtrafikk AS der det ble fattet vedtak om at «Bystyret ber administrasjonen om å 
utarbeide eiermelding for AKT på lik linje med andre selskaper kommunen er deleier i. 
(Enst.)». Med bakgrunn i pågående kommune- og fylkessammenslåing har rådmannen her 
forutsatt at en vil gå i dialog med fylkeskommunen (-e) på sikt med tanke på utarbeidelse av 
en felles eierskapsmelding for selskapet der anbefalingene fra selskapskontrollen vil bli 
vurdert nærmere i sammen med øvrige eiere i selskapet. Men at dette ventelig ikke vil bli 
gjort før etter pågående fylkes- og kommunesammenslåing er gjennomført.  
  
 
Oppfølging av vedtak i Kontrollutvalget 
Kontrollutvalgene i Kristiansand, Søgne og Songdalen avholdt fellesmøte 05.11.18, hvor 
programleder Camilla Dunsæd og direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye 
Kristiansand, Terje Fjellvang orienterte om arbeidet og prosessen med etableringen av Nye 
Kristiansand kommune.  
 
Kontrollutvalgene fattet slikt vedtak: 
 
«Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 
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Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og 
ber om at det blir gjort i fellesmøte 20.03.19 og 04.09.19». 
 
Kontrollutvalget i Kristiansand kommune fattet i tillegg følgene vedtak:  
 
«Kontrollutvalget vil påpeke viktigheten av innsyn og kontroll i selskap der kommunen er eier 
i sammen med privat og/eller statlig eiere. 
 
Fellesnemda bes vurdere å ta initiativ til vedtektsendring i aksjeselskaper med kommunalt 
deleierskap og datterselskaper av kommunalt heleide aksjeselskap som sikrer innsyn etter 
samme ramme som følger av Kommuneloven § 80». 
 
I henhold til selskapsoversikten ovenfor vil dette gjelde/være aktuelt i selskapene Varodd, 
Gimleveien 28, USUS, Innoventus Sør, Torvmoen, Setesdal Bilruter og 
Rehabibliteringssenteret AiR. Programleder foreslår at det fremmes vedtak om at dette tas 
inn i selskapenes vedtekter på kommende generalforsamlinger i 2019. (unntak 
Rehabibliteringssenteret AiR der vi eier 1 støtteaksje og har aldri møtt på 
generalforsamlingen?). I utgangspunkt vil det være uheldig for selskapets og andre eieres 
omdømme og renomme om man sier nei til dette, men på generalforsamlingene vil det 
antagelig kun være i Varodd man med sikkerhet vil ha flertall for et slikt forslag ut fra 
kommunenes eierfordeling i de nevnte selskapene over. 
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FORORD 

Denne utredningen er skrevet av KS advokatene på oppdrag fra KS Bedrift. 

Med kommuner menes i denne utredningen både kommuner og fylkeskommuner.  

Det fremgår av Kommuneproposisjonen 2015 at regjeringen ønsker å gjennomføre en 
kommunereform i den hensikt å få færre og større kommuner som er mer robuste og kompetente til 
å møte fremtidens oppgaver.  

Lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune og fylkesgrenser (Inndelingsloven) 
har regler for hvordan kommunestrukturendringer skal gjennomføres, herunder regler om oppgjør 
mellom kommuner ved deling av kommuner.   

Inndelingsloven regulerer i liten grad hvilke konsekvenser kommunestrukturendringer får for 
selskaper og andre organisasjonsformer som kommunene er deltagere. Hva skjer med eierskapet i 
selskapene? Hvilke følger får kommunesammenslåing eller en kommunedeling for selskapene? 
Videreføres medlemskap i et samvirkeforetak? Er det behov for endringer i selskapsavtale eller 
vedtekter? Det finnes pr i dag ikke noen samlet gjennomgang der disse og flere andre spørsmål er 
berørt. 

Mange kommuner er i gang med prosesser med siktemål om sammenslåing. En rekke kommuner og 
fylkeskommuner har inngått intensjonsavtaler om sammenslåing, og enkelte kommuner og 
fylkeskommuner har allerede vedtatt sammenslåing.  

I forbindelse med igangsetting av kommunereformen har KS og KS bedrift mottatt en rekke 
enkelthenvendelser med spørsmål knyttet hva som skjer i forhold til eierskap i selskaper og 
deltagelse i andre organisasjonsformer ved en kommunesammenslutning.  

Siktemålet med denne utredningen har vært å søke å få en samlet oversikt over noen sentrale 
problemstillinger knyttet til interkommunalt samarbeid gjennom selskaper og andre 
organisasjonsformer som følge av kommunestrukturendringer. Målet har også vært å gi kommunene 
et verktøy i kommunesammenslåingsprosesser, herunder også delingsprosesser og samtidig gi 
berørte parter en oversikt over konsekvensene av en kommunestrukturendring.  

Utredningen omfatter også stiftelser selv om disse ikke er sammenslutninger, ettersom de hverken 
har eiere eller medlemmer. Stiftelser er tatt med som en konsekvens av at stiftelser ofte er opprettet 
av kommuner, og kommuner har tilknytning til stiftelser gjennom vedtekter eller avtaler.   

 

Oslo 3. mai 2016 

 

Erna Mikalsen Larsen      Jostein Selle 
Advokat       Advokat 
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1 Sammendrag 
Denne FOU-utredningen er skrevet etter oppdrag fra KS Bedrift. Mandatet var å utrede eventuelle 
konsekvenser endring av kommunestrukturen kan ha for selskaper kommuner eier, herunder 
aksjeselskaper, interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeid opprettet som egne 
rettssubjekter etter kommuneloven § 27. Utredningen skulle også omfatte samvirkeforetak og 
stiftelser. Det skulle belyses hvilke konsekvenser endring i kommunestruktur har både for eierne av 
selskapet, selskapet selv og for tredjemann. Med selskaper menes her alle typer av selskaper som 
inngår i denne utredningen, herunder samvirkeforetak og stiftelser. Kommuner og fylkeskommuner 
er i utredningen betegnet i fellesskap som kommune av forenklingshensyn. 

Utredningen er strukturert slikt at vi for hver organisasjonsform først har tatt for oss konsekvenser 
ved kommunesammenslåing, deretter konsekvenser ved deling.  Under hver av disse 
kommunestrukturendringene, har vi først tatt for oss konsekvensene for eierne, deretter for 
selskapet og til slutt konsekvensene for tredjemann.  

I kapitel 2 er det redegjort for bakgrunnen for kommunereformen som grunnlag for igangsetting av 
kommunesammenslåingsprosesser. Det er også redegjort for departementets planlagte prosess for 
gjennomføring av kommunereformen som har sitt utgangspunkt i kommuneproposisjonen, OT.prp.nr 
95 S (2013-2014) og meld. St. 14 (2014-2015). 

I kapitel 3 er Lov av 15. juni 2001 nr. 10 om fastsetjing og endring av kommune og fylkesgrenser 
(inndelingslova) gjennomgått med sikte på å avdekke om denne loven har betydning for 
kommunenes eierskap til selskaper ved kommunestrukturendringer.  

Noen av bestemmelsene i denne loven har betydning for eierskap til selskaper. Loven har imidlertid 
ingen samlet regulering av dette. Rettsvirkninger av endring i kommuneinndelingen for selskaper 
beror slik dels på en vurdering av hva den enkelte selskapslov sier, dels på bestemmelser i 
inndelingsloven, og dels på ulovfestet rett. 

Inndelingsloven regulerer det som med en samlebetegnelse kan kalles «inndelingssaker». Dette 
begrepet har to underkategorier: «fastsettingssaker» og «endringssaker». Hvilke deler av loven som 
gjelder beror på hva slags inndelingssak det er tale om. Fastsettingssaker innebærer å gjøre vedtak 
om å fastsette uklare, omstridte eller tidligere ikke fastsatte grenser mellom kommuner eller fylker. 
Endringssaker dreier seg om å endre fastsatte grenser. Det er en samlebetegnelse som igjen har tre 
underkategorier: Sammenslåing, deling og grensejustering.   

Lovens kapittel IV lyder overskriften «Direkte verknader av grenseendring». Dette kapittelet i loven 
har imidlertid begrenset betydning for vår vurdering.   

For interkommunalt samarbeid i form av IKS eller felles styre etter kommuneloven § 27 har loven i § 
16 regler om forkortet frist for uttreden, og en mulighet til å kreve vedtektsendringer innen en 
bestemt frist. Særreglene gjelder for alle deltakerkommuner, ikke bare de som blir berørt av 
grenseendringen. Bestemmelsen gjelder alle endringssaker. Den kommer imidlertid ikke til 
anvendelse for andre selskaper enn de som er nevnt i bestemmelsen.     

Loven har videre i § 17 bestemmelser som gir Kongen hjemmel til dels å gi nærmere regler for å sikre 
gjennomføring av vedtak om grenseendring, og dels til å fravike gjeldende lov og forskrift dersom det 
er nødvendig for å gjennomføre slikt vedtak. Bestemmelsen har imidlertid liten betydning når det 
gjelder kommunale selskaper. Vi legger i denne utredningen til grunn at dersom den virkning en 
grenseendring har for kommunenes eierskap i selskap i selskaper, selskapet selv, eller for 
tredjepersons forhold til et selskap, følger av selskapslovgivningen eller annen lovgivning (herunder 
forskriftsverket), vil ikke Kongen kunne gi avvikende regler med hjemmel i inndelingsloven § 17.  
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Kapittel V i loven lyder overskriften «Økonomisk oppgjer ved grensejustering og deling av kommunar 
og fylke». Enkelte bestemmelser i dette kapittelet kan ha betydning for selskaper. Selv om 
overskriften bruker utrykket «økonomisk oppgjør», har kapittelet bestemmelser ikke bare om et rent 
økonomisk oppgjør mellom kommuner, men også om fordeling av rettigheter og plikter.  

Ved sammenslåing av kommuner, og ved grensefastsettinger, er det ikke noe behov for å foreta et 
økonomisk oppgjør mellom kommunene. Sammenslåing innebærer at to eller flere kommuner blir 
slått sammen til en ny enhet. Denne enheten overtar både rettigheter og forpliktelser fra de 
kommunene som blir slått sammen. For eierandeler i selskaper fører dette i utgangspunktet til at den 
nye kommunen ved sammenslåing blir eier av alle de tidligere kommunenes eierandeler, og overtar 
alle forpliktelser som knytter seg til eierskapet. Sammenslåing kan også ha virkninger for 
tredjeperson, for eksempel selskapets kreditorer. Inndelingsloven har imidlertid ingen regulering av 
dette.  Disse spørsmålene er drøftet i kap. 5, under de enkelte selskapsformene.    

Når det gjelder grensejustering og deling skal det imidlertid etter inndelingsloven foretas et 
økonomisk oppgjør mellom de kommuner som er berørt, med mindre kommunene finner det 
unødvendig.  

Inndelingsloven slår her fast at det er kommunene selv som avgjør om det er behov for et økonomisk 
oppgjør. I utgangspunktet er det også kommunene selv som avgjør innholdet i det økonomiske 
oppgjøret. Utgangspunktet er altså avtalefrihet. Avtalefriheten omfatter også mulighet til å avtale 
fordeling av rettigheter og plikter. Friheten til å avtale fordeling av rettigheter og plikter kan 
imidlertid være begrenset av tredjemanns rettigheter. Hvis kommunene er enige om det kan de be 
fylkesmannen om hjelp til å forhandle frem en avtale.  

Hvis kommunene ikke blir enige om innholdet i oppgjøret, skal det gjennomføres ved skjønn. 
Inndelingsloven har nærmere regler om sammensetning av skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd. 
Loven oppstiller også materielle regler som skal legges til grunn ved skjønnet. Disse reglene kan 
danne et naturlig utgangspunkt også når kommunene forhandler for å komme fram til omforente 
løsninger, men partene er ikke bundet til å legge lovens løsninger til grunn dersom de blir enige om 
noe annet. Det er bare i de tilfeller hvor det økonomiske oppgjøret gjennomføres av skjønnsnemnda 
at lovens løsninger har direkte rettslig betydning. Dette gjelder også når det økonomiske oppgjøret 
dreier seg om selskaper.  

På denne bakgrunn kan det være grunn til å anbefale at kommunene ved deling og grensejustering 
bør tilstrebe å komme til enighet om fordeling av rettigheter og plikter. Kommunene vil da selv ha 
herredømme over hvordan for eksempel eierskapet til selskaper skal fordeles i slike tilfeller.   

I kapittel 3 i denne utredningen er det også gått noe nærmere inn på hvilke rammer som gjelder for 
nemndas myndighet der saken går til skjønnsbehandling. Reglene er noe forskjellige alt etter om det 
er tale om en deling eller en grensejustering. Bestemmelsene dreier seg både om fordeling av 
eiendom (derunder selskapsandeler), og om fordeling av gjeld og garantiansvar.   

I kapitel 4 er det redegjort generelt for kommunenes adgang til å organisere egen virksomhet 
utenfor kommunen som rettssubjekt. Det er videre redegjort for de enkelte organisasjonsformene i 
følgende rekkefølge: 

Aksjeselskap 

Interkommunalt selskap 

Kl. § 27 selskap 

Samvirkeforetak 
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Stiftelser 

I kapitel 5 er det vurdert nærmere hvilke konsekvenser kommunestrukturendringer har for 
aksjeselskap. Det er innledningsvis redegjort for skille mellom kommunesammenslåing og deling. 
Konsekvensene er forskjellige for eierne avhengig av om kommunen er eneeier av aksjeselskapet 
eller det er flere aksjeeiere. Det har også betydning om alle aksjeeierne eller bare en eller få av 
aksjeeierne inngår i samme kommunesammenslåing eller deling.   

Kommunesammenslåing innebærer at det oppstår et eierskifte i selskapet. Det samme kan skje ved 
deling, men ikke automatisk. Vedtekter eller aksjonæravtale kan inneholde et forbud mot salg av 
aksjer. Det er vår vurdering at verken vedtekter eller aksjonæravtale som inneholder forbud mot salg 
av aksjer stenger for en kommunesammenslutning eller deling. Dette begrunnes med at eierskifte 
ved kommunesammenslutning eller deling, ikke skjer ved salg av aksjer.  

Det vil normalt ikke være behov for vedtektsendringer ved et eierskifte i et aksjeselskap, med mindre 
vedtektene inneholder navn på «gammel kommune». Dette gjelder uavhengig av om det er en eller 
flere aksjeeiere.  

Det er vår oppfatning at styret i aksjeselskapet vil ha et ansvar for å gjøre eierne oppmerksom på 
eventuelle behov for vedtektsendringer med utgangspunkt i forvaltningsansvaret dersom eierne selv 
«glemmer» å følge dette opp. 

Det er uklart hvorvidt det utløses forkjøpsrett etter aksl. §§ 4-15 (3), 4-19(1) og 2-21(1)for øvrige 
aksjonærer i selskap med flere aksjeeiere der ikke alle aksjeeierne omfattes av samme 
kommunesammenslåing eller deling. Dette har resultert i at departementet har foreslått endringer i 
aksjeloven og inndelingsloven etter henvendelse fra KS Advokatene. Det foreligger pr i dag ikke en 
proposisjon fra departementet. 

Det er også uklart om eierskifte ved kommunesammenslåing eller deling krever samtykke fra 
selskapet, jf. aksl. § 4-15(2). Departementet har i høring til endringer av inndelingsloven og 
aksjeloven stilt spørsmål om det bør reguleres inn et unntak i loven ved kommunestrukturendringer.  

Konsekvensene for selskapet er avhengig av om det er en eller flere aksjeeiere. Et selskap vil få ny 
aksjeeier ved kommunesammenslåing. Selskapet vil få færre aksjeeiere ved sammenslåing. Ved 
deling kan selskapet få flere aksjeeiere. Ved grensejustering vil det som hovedregel ikke bli endringer 
på eiersiden. Er kommunen som deles eneeier av aksjene, er det ikke andre aksjeeiere å ta hensyn til. 
Samtlige aksjer kan bli overført til en ny kommune. Det oppstår da ikke flere nye aksjeeiere. Aksjene 
kan også bli fordelt mellom to eller flere kommuner. For selskapet innebærer det flere nye aksjeeiere 
å forholde seg til.  

Hovedprinsippet i inndelingsloven er at aksjefordelingen ved deling skjer ved avtale mellom 
kommunene.  

Er aksjene knyttet til fast eiendom, vil det normale være at aksjene følger kommunen der 
eiendommen ligger. Blir det ikke enighet mellom kommunene, må fordelingen av aksjene i et selskap 
skal skje ved skjønn, jf. loven s§ 18, annet ledd. Slik fordeling mener vi ikke vil være i strid med 
aksjeloven ettersom det er adgang til å inngå en fordelingsavtale fastsatt gjennom rettspraksis. 

Er det behov for vedtektsendringer, får selskapet nye retningslinjer å forholde seg til. 

En kreditor vil normalt ikke kunne motsette seg en kommunesammenslåing eller deling. Det er også 
vår oppfatning at en kreditor må akseptere at et kausjonsansvar (garantiansvar) overtas av ny 
kommune uavhengig av om det er en sammenslåing eller deling. Dette gjelder uavhengig av den nye 
kommunens økonomiske situasjon. 
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Ved deling vil konsekvensene for et selskap med flere aksjeeiere, bli de samme for eierne som ved 
kommunesammenslåing.  

For selskapet kan eierendringene bety nye eierstrategier å forholde seg til både ved 
kommunesammenslåing og deling. Selskapet fortsetter sin virksomhet som før med mindre nye eiere 
ønsker salg eller oppløsning av selskapet. Dette følger implisitt av reglene om at aksjer er 
omsettelige. 

I Kapitel 6 redegjøres for konsekvensene som kommunestrukturendringer har for deltagerne (eierne) 
i et interkommunalt selskap (IKS), for selskapet og for tredjemann. Iksl. § 26 krever at et eierskifte må 
ha samtykke fra alle deltagerne. Det er ikke regulert hvorvidt disse reglene gjelder ved eierskifte som 
følge av kommunestrukturendringer. Reglene om samtykke fra samtlige eiere til et eierskifte, vil 
antagelig ikke gjelde, men dette er uklart. Det kan tenkes at det er behov for en lovendring der det 
fremgår at samtykke ikke gjelder ved kommunestrukturendringer tilsvarende som ved samtykke fra 
selskapets styre i aksjeselskaper. 

Inndelingsloven har egne regler om oppsigelsesfrister og varsling om endring av vedtekter 
(selskapsavtale for et IKS) som fra fraviker Lov av 29.01. 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper 
(IKS-loven).  Fristene er kortere enn det som følger av IKS-loven.  Fristene gir ikke rett til å få endret 
en selskapsavtale, men en rett til å få realitetsbehandlet et krav forutsatt at kravet fremmes innen 
ett år fra kommunestrukturendringen trer i kraft. hvis det er det avtalt en bindingstid, gjelder denne 
ikke ved kommunesammenslåing eller deling. 

Det vil være behov for endring av selskapsavtalen både ved kommunesammenslåing og deling. 
Eksempelvis vil eierbrøken bli endret, og navn på ny kommune vil bli endret. Begge forhold krever 
endring av selskapsavtalen.  

For selskapet vil det bli endringer med hensyn til antall deltagere ved kommunesammenslåing. Ved 
deling tilsvarende som ved eierskifte i et aksjeselskap.  

Selskapet kan risikere å bli oppløst som følge av at alle deltagerne i selskapet slås sammen til en ny 
kommune. Et IKS forutsetter to eller flere deltagere. Ved oppløsning, risikerer de ansatte å bli sagt 
opp, men dersom virksomheten videreføres i den nye kommunen etter sammenslåing, vil de ansatte 
ha rett til tilsetting i den nye kommunen etter reglene om virksomhetsoverdragelse i 
arbeidsmiljøloven kapitel 16. 

Selskapets virksomhet kan bli endret som følge av at maktbalansen endres mellom eierne etter en 
kommunesammenslåing. Det kan også skje ved deling dersom det blir en endring i antall deltagere. 

Selskapet må forholde seg til en endret selskapsavtale. 

På samme måte som vi mener det gjelder en aktivitetsplikt for styret med hensyn til endring av 
vedtekter, mener vi det samme gjelder for styret i et IKS med hensyn til endring av selskapsavtalen. 

Kreditor kan ikke motsette seg et opphør av et IKS. Ved oppløsning vil det skje et oppgjør i tråd med 
avviklingsreglene i IKS-loven. Konsekvensene er de samme ved kommunesammenslåing og deling. 

Der selskapet fortsetter, må kreditor finne seg i endringer på deltagersiden.  

I kapitel 7 har vi tatt for oss § 27 selskaper opprettet som egne rettssubjekter. Inndelingsloven § 16 
om frister gjelder tilsvarende for et § 27 selskap som for et IKS. Se her kapitel 6. Endringer på 
eiersiden vil ikke automatisk utløse krav om endring av vedtektene. Dette beror på innholdet i 
vedtektene. 

Selskapet kan bli oppløst tilsvarende som et IKS. Rettighetene for de ansatte er tilsvarende som 
omtalt i kapitel 6 for et IKS. 
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Selskapet kan få både flere eller færre eiere tilsvarende som et aksjeselskap og et IKS. 

Konsekvensene for kreditor blir samme som for et IKS både ved sammenslåing og deling. 

I kapitel 9 er konsekvensene knyttet til et samvirkeforetak vurdert. Et samvirkeforetak er basert på 
medlemskap. Et medlemskap er ikke omsettelig. Et medlemskap krever søknad og samtykke. 
Spørsmålet er om en kommunesammenslåing eller deling er overføring av medlemskap som krever 
samtykke. Etter vår oppfatning kan en ny kommune etter en kommunesammenslåing eller deling 
ikke få overførtmedlemskapet kun begrunnet i sammenslåingen eller delingen.  En forutsetning for at 
ny kommune kan få overført medlemskapet, er at den nye kommunen får sine interesser ivaretatt 
gjennom samvirkeforetaket. Dette er et grunnleggende krav for medlemskap etter 
samvirkeforetaksloven. Som hovedregel vil ny kommune oppfylle dette kravet og dermed ha 
hjemmel i samvirkeforetaksloven til å få overført medlemskapet. 

Vedtektene kan inneholde begrensinger som kan hindre at ny kommune får overført medlemskapet.  

Dersom medlemskapet overføres, trer ny kommunen inn i rettigheter og forpliktelser knyttet til 
medlemskapet. Dersom medlemskapet ikke overføres, blir verdiene igjen i samvirkeforetaket. Ny 
kommune overtar heller ikke noen økonomiske forpliktelser overfor samvirkeforetaket på grunn av 
begrenset økonomisk ansvar. Overtakelse av et eventuelt ansvar kan imidlertid følge av egen avtale 
mellom gammel kommune og samvirkeforetaket. Her beror det på en tolkning av avtalen. 

Samvirkeforetaket vil få endret vedtektene dersom de øvrige medlemmene ønsker inn en kommune 
som ikke oppfyller gjeldende vedtekter. Dersom alle kommunene som inngår i samvirkeforetaket 
inngår i samme kommunesammenslutning, vil det ny kommune oppfylle samvirkelovens regler for 
medlemskap, og medlemskapet kan ikke nektes overført.  

Medlemskap fra en ny kommune kan påvirke samvirkeforetakets oppgaver og omfang av ytelser 
overfor medlemmene. 

Konsekvensene for tredjemann blir de samme som for aksjeselskap og stiftelser. Ny kommune vil 
ikke ha ansvar her med mindre det følger av en egen avtale. 

Ved en deling vil som hovedregel gammel kommune beholde medlemskapet. Dersom kommunene 
avtaler at medlemskapet skal gå over til en ny kommune, krever dette samtykke. 

I kapitel 9 omtales konsekvenser knyttet til stiftelser. Stiftelser eies ikke av noen, slik at det oppstår 
ingen eierproblematikk. Ny kommune som oppstår ved en sammenslåing eller deling kan oppleve å 
overta et ansvar tidligere kommune hadde overfor en stiftelse enten gjennom stiftelsesvedtektene, 
politisk vedtak eller gjennom egen avtale. Dette kan være forpliktelser av både økonomisk og ikke-
økonomisk art. Eksempelvis kan en kommune gjennom stiftelsesvedtektene ha en forpliktelse til å 
oppnevne eller utpeke to representanter til stiftelsens styre. Denne forpliktelsen vil normalt ny 
kommune overta. Det vil igjen utløse behov for endring av vedtektene fordi navnet på ny kommune 
må endres. 

En stiftelse kan oppleve at avtaler med en kommune kan bortfalle. Dette vil bero på en tolkning av 
avtalen og omstendighetene rundt inngåelsen av avtalen. Den kan også risikere å miste økonomisk 
støtte.  

Stiftelsen kan også oppleve å måtte finne andre løsninger for valg av styremedlemmer fordi ny 
kommunen ikke ønsker å videreføre ordningen i gjeldende vedtekter.  Det i seg selv kan være en 
utfordring for stiftelsen. 
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En kommunesammenslåing eller deling vil normalt ikke påvirke avtaler mellom tredjemann og en 
stiftelse. Et garantiansvar som måtte foreligge, følger med over til ny kommune ved sammenslåing 
eller ved deling der dette avtales eller fastsettes ved skjønn.  

 

2. Kommunereformen 

2.1 Innledning 
Regjeringen har gjennom kommuneproposisjonen, prp. 95S(2013-2014)og Meld. St. 14 (2014-2015) 
«Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner» godkjent i statsråd 20. mars 2015 
fremmet at den ønsker å spre makt, begrense statlig detaljstyring og bygge samfunnet nedenfra. 
Dette ønsker regjeringen å gjennomføre ved å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner 
ved å gjennomføre en kommunereform. Gjennom kommunereformen tas det sikte på å gi 
kommunene flere oppgaver.  

Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. I følge 
regjeringen, må kommunene ha kraft til å møte de utfordringene som venter. For å oppnå målet, 
mener regjeringen det er behov for færre, men større kommuner.  

Stortingsmeldingen gir en gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar 
for. Meldingen varsler også en gjennomgang av den statlige styringen av kommunene, og omtaler 
hvordan større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil kunne påvirke det regionale 
folkevalgte nivået. 

Mange kommuner er i gang med å vurdere sammenslåing. Det er svært forskjellig hvor langt de ulike 
kommunene er kommet i prosessen. Det er heller ikke mulig å forutsi hva som blir resultatet av 
kommunereformarbeidet. Det eneste som er sikkert så langt er at prosessen i enkelte kommuner 
tilsier at vi vil få nye og større kommuner. Spørsmålet i denne utredningen er hvilke konsekvenser 
dette vil få for eierskapet i selskapene og for de enkelte kommunene hadde før sammenslåingen. Vil 
eksempelvis den nye kommunen uten videre overta eierskapet de gamle kommunene hadde? Er det 
eierskap som vil måtte opphøre? Må det gjøres tilpasninger i vedtekter og selskapsavtale?  

Kommunalt eierskap kan være knyttet opp mot heleide selskaper, men også være relatert til 
interkommunalt samarbeid og samarbeid med private. Kommunesammenslåinger vil kunne føre til 
mindre behov for eierskap i selskaper som bygger på interkommunalt eierskap, men det fremgår av 
kommuneproposisjonen at det ikke er ment å legge noen begrensinger på bruken av interkommunalt 
samarbeid, men at kommunen når det inngås slikt samarbeid, må ha kompetanse og kapasitet til å 
kontrollere og håndtere samarbeidet1. 

2.2 Prosessen 
Reformen ble satt i gang i 2014 og varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018. 
Prosessen med endringer i kommuneinndelingen fastsettes etter egne regler i av Lov av 25. 
september 1992 nr. 107 (kommuneloven) § 3 nr. 2. Slike regler er fastsatt i Lov av 15. juni 2001 nr. 70 
om fastsetjing og endring av kommune og fylkesgrenser (inndelingsloven). Regler i Inndelingsloven av 
betydning for kommunalt eierskap, er nærmere gjennomgått i kapittel 3. 

På nettsiden til regjeringen.no, er det kunngjort at regjerningen legger  opp til to ulike løp. Nedenfor 
redegjøres det kort for prosessen. 

                                                           
1 Kommuneproposisjonen 2015 kap 4.6.2 s. 43 
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Løp 1: Kongelig resolusjon 

Vår 2016  
For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til 
rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. I tilfeller hvor 
kommunene er enige har Kongen i statsråd myndighet til å vedta sammenslåing dersom det ikke 
medfører endring av fylkestilknytning for mer enn en kommune.  

Innen sommeren 2016  
Kommunale sammenslåingsvedtak høsten 2015 kan bli vedtatt gjennom kongelig resolusjon. Siste 
frist for vedtak fra kommunene er 1. juli. Lokal enighet er ønskelig, men ikke et krav. 
  
1. januar 201 
Sammenslåinger vedtatt i Kgl. res. kan tre i kraft.  
 

Løp 2: Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 

Vår 2017 
Planlagt tidspunkt for fremleggelse av en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur. 
Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 
2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. 

Sommer 2017 
Nasjonale vedtak om ny kommunestruktur skal være fattet. 

3. Inndelingsloven 

3.1 Innledning 
Lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune og fylkesgrenser (inndelingsloven) 
regulerer hvem som har myndighet til å gjøre vedtak om fastsetting av kommunegrenser og 
endringer i disse. Loven har også regler om hvem som kan ta initiativ i slike saker, regler om 
saksbehandlingen, gjennomføring av vedtak, og om økonomisk oppgjør og andre konsekvenser av 
endringen.  

Noen av bestemmelsene om konsekvensene av inndelingssaker har betydning også for selskaper som 
kommunene eier helt eller delvis. Loven inneholder imidlertid ikke en samlet regulering av dette. 
Rettsvirkninger for selskaper ved endringer i kommuneinndelingen beror slik dels på en vurdering av 
hva den enkelte selskapslov sier, dels på bestemmelser i inndelingsloven, og dels på ulovfestet rett. I 
det følgende er det gått inn på de bestemmelser i inndelingsloven som kan ha betydning for hvilke 
rettsvirkninger endring i kommunegrensene har for selskaper.  

3.2 Begrepene sammenslåing, deling og justering     
Inndelingsloven regulerer både fastsetting og endring av grenser. Det som med en samlebetegnelse 
kan kalles «inndelingssaker» har dermed to underkategorier: «fastsettingssaker» og 
«endringssaker».2 Hvilke deler av loven som gjelder, beror på hva slags inndelingssak det er tale om.   

«Fastsettingssaker» innebærer at blir gjort vedtak om å fastsette uklare, omstridte eller tidligere ikke 
fastsatte grenser mellom kommuner eller fylker.  

                                                           
2 Begrepene er definert i § 3. 
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«Endringssaker» dreier seg om å endre fastsatte grenser. Det er en samlebetegnelse som har tre 
underkategorier: «Sammenslåing», «deling» og «grensejustering».  

Sammenslåing innebærer at to eller flere kommuner eller fylker blir slått sammen til en ny enhet.  

Deling kan innebære to ting: Enten at en kommune blir delt i to eller flere nye enheter – eller at en 
kommune eller fylke blir delt, og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylker.3 

Grensejustering innebærer at et område blir flyttet over fra en kommune til en annen, eller fra et 
fylke til et annet. Begrepet omfatter også at en hel kommune blir flyttet over til et annet fylke. 

De ulike sakstypene kan illustreres med følgende figur:  

 

I pkt. 3.3 - 3.5 er det gått nærmer inn på bestemmelser i inndelingsloven som kan ha betydning for 
selskaper.  

3.3 Konsekvenser for interkommunalt samarbeid      
Kap. IV i loven lyder overskriften «Direkte virkninger av grenseendring». Bestemmelsene i dette 
kapittelet gjelder altså i utgangspunktet for både sammenslåing, deling og grensejustering. Kapittelet 

                                                           
3 I Prop. 76 L (2015-2016) (avgitt 18. mars 2016) er det foreslått enkelte endringer i inndelingslova. Det er blant 
annet foreslått en hjemmel for departementet til å bestemme at en grenseendring i sak om deling etter andre 
ledd bokstav b) skal behandles som en grensejustering, dersom området har en mindre del av innbyggerne i en 
kommune eller et fylke som skal legges til andre kommuner eller fylker. Forslaget er primært begrunnet i 
hensynet til smidige sammenslåingsprosesser, og at dette taler for at de formelle prosessene ikke bør være 
mer omfattende enn nødvendig (jf. proposisjonen side 17). Ettersom spørsmålet om hvorvidt en sak skal dreier 
seg om sammenslåing, deling eller grensejustering ikke bare har betydning for hvilke regler som skal gjelde for 
prosessen, men i enkelte tilfeller også for spørsmålet om hvilke rettsvirkninger grenseendringen skal ha, vil i 
utgangspunktet departementets beslutning her også kunne ha følger for disse rettsvirkningene. Blant annet er 
nemndas kompetanse etter bestemmelsene i lovens kap. V § 18 annet ledd noe ulike alt etter om det er tale 
om en deling eller grensejustering. Det er ikke holdepunkter i proposisjonen for at det skal gjøres noen 
reservasjoner for dette. I proposisjonen side 21 er det generelt vist til at «(ø)konomisk oppgjer etter 
grensejustering og deling av kommunar er regulert i inndelingslova kapittel V.» Vi legger slik til grunn  at der 
bestemmelser i loven beror på om det er tale om en deling eller grensejustering vil departementets beslutning 
etter den nye § 3 tredje ledd nytt tredje punktum være avgjørende.           
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har blant annet regler om skatteplikt o.a., (§ 12), lokale forskrifter, vedtekter og planvedtak (§ 13), 
statlige avgiftskrav (§ 14), økonomisk kompensasjon (§ 15), og interkommunalt samarbeid (§ 16).  

Bestemmelsen om interkommunalt samarbeid i § 16 gir ingen samlet regulering av interkommunalt 
samarbeid, men regulerer frist for uttreden, og gir en mulighet til å kreve vedtektsendringer innen 
samme frist. Den har betydning for interkommunal virksomhet som er organisert etter § 27 i 
kommuneloven, lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), og eventuelt i særlovgivningen. 
Bestemmelsen lyder:   

«Kommunar og fylkeskommunar som er med i interkommunalt samarbeid etter kommunelova 
§ 27, lov om interkommunale selskap eller kommunal særlovgiving, kan innan eitt år frå 
iverksetjing av ei grenseendring seie opp deltakarforholdet sitt med ein frist på seks månader. 
Innan den same fristen kan også kvar av partane krevje at vedtektene for samarbeidet eller 
selskapsavtalen blir vurderte på nytt. Reglane i kommunelova § 27 om å gå ut av 
interkommunalt samarbeid og reglane i lov om interkommunale selskap § 30 om å gå ut av 
interkommunale selskap, gjeld elles tilsvarande i slike tilfelle.» 

For det første forkorter bestemmelsen fristen for uttreden sammenlignet med hovedregelen for IKS i 
lov om interkommunale selskaper § 30. Etter normalregelen i IKS er fristen ett år.4  Tilsvarende 
forkortes fristen for uttreden fra interkommunale samarbeidsordninger organisert med eget styre 
etter kommuneloven § 27 (jf. § 27 nr. 3 første punktum). Fristen forkortes i begge tilfeller til 6 mnd. 
Det er bare fristen som forkortes. De andre reglene i lov om interkommunale selskaper og 
kommuneloven § 27 om prosedyrer for uttreden gjelder også i slike tilfeller, jf. inndelingsloven § 16 
tredje punktum.    

Den forkortede fristen for uttreden forutsetter at deltakerforholdet blir sagt opp innen ett år etter 
iverksetting av grenseendringen. For eksempel vil det der grenseendringen blir iverksatt 1. januar 
2017 være for sent å fremsette et krav om uttreden 2. januar 2018. Kravet om uttreden vil da følge 
de vanlige reglene, uten at den forkortede fristen gjelder.   

Særregelen om forkortet frist gjelder for alle deltakerkommunene, ikke bare de som blir berørt av 
grenseendringen. Om bakgrunnen for dette heter det i Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) (s. 64):  

«Behovet for å kunne seie opp deltaking vil kunne vere like sterkt også for dei partar som ikkje 
er direkte omfatta av grenseendringa. At ein eller fleire kommunar trer ut av eit 
interkommunalt samarbeid, vil dessutan i seg  sjølv kunne føre til så vesentlege endringar i 
føresetnadene til andre kommunar som blir verande att, at det blir vanskeleg å halde fram.»  

For det andre følger det av § 16 annet punktum at deltakerkommunene innen samme frist kan kreve 
at vedtektene blir vurdert på nytt. Bestemmelsen innebærer ikke noe krav på bestemte endringer i 
vedtektene eller selskapsavtalen, bare at et krav om endringer ikke kan avvises på formelt grunnlag. 
Dette innebærer trolig at forslag til endringer i avtalen/vedtektsendringer må realitetsbehandles hos 
kompetent organ i hver av deltakerkommunene.5   

De vanlige krav til flertall og alle øvrige prosedyrer for øvrig for endringer i vedtekter/avtale som 
følger av lov eller avtale må følges. For eksempel hovedregelen om krav til 2/3 flertall for endring av 
selskapsavtalen i IKS, jf. IKS-loven § 4.  

Siden reglene gjelder ved «grenseendringer» generelt, vil ikke bare sammenslåing og deling, men 
også saker om grensejustering innebære forkortet frist for uttreden og rett til å kreve ny vurdering av 
vedtektene. Bestemmelsen er i forarbeidene begrunnet med at grenseendringer kan endre 
forutsetningene for interkommunalt samarbeid. Særlig ved grenseendringer som har et visst omfang 
                                                           
4 Det kan fastsettes en annen frist i selskapsavtalen.  
5 Slik også Jan Fridtjof Bernt i merknader på «Gyldendal rettsdata».   
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vil dette være tilfellet.6 Det er i loven likevel ikke gjort noen reservasjon for mindre endringer. I 
utgangspunktet vil derfor en ganske beskjeden grensejustering gi rett til å kreve at endring av 
vedtekter/selskapsavtale blir vurdert. På samme måte som for uttreden må slikt krav fremmes innen 
ett år etter iverksetting av grenseendringen.     

Bestemmelsene gjelder ikke for andre sammenslutningsformer, som aksjeselskaper og 
samvirkeforetak, eller for stiftelser. Vedtektene for slike sammenslutninger kan måtte endres som 
følge av grenseendringer. Men slike endringer må følge de alminnelige reglene for disse 
organisasjonsformene, uten at inndelingsloven fører til noen særskilt rett til å ta opp spørsmålet. Her 
vil de vanlige frister som følger av lov eller vedtekter gjelde.   

I forarbeidene er dette begrunnet slik7: 

«Når det gjeld samarbeid på selskapsrettsleg grunnlag, til dømes aksjeselskap, fann 
departementet det ikkje formålstenleg å føreslå særreglar i samanheng med  grenseendringar. 
I slike selskap kan ofte kommunar vere deltakarar saman med private rettssubjekt. Ein regel 
om oppløysing eller reorganisering på grunn av endring av kommunale grenser kan ha utilsikta 
og lite føreseielege konsekvenser for eit selskap som byggjer på privatrettsleg grunnlag.   

Bestemmelsen gjelder etter sin ordlyd heller ikke for interkommunalt samarbeid i form av 
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens kap. 5A. Dette kan virke lite naturlig på bakgrunn av 
at både samarbeid etter kommuneloven § 27, IKS-loven samt interkommunalt samarbeid etter 
særlov er omfattet. Det er likevel trolig neppe grunnlag for å tolke bestemmelsen utvidende. På 
samme måte som det for interkommunalt samarbeid i aksjeselskaper, samvirkeforetak mv. vil kunne 
være nødvendig å endre vedtekter som følge av grenseendringer, vil det kunne være aktuelt for 
vertskommunesamarbeid. Slike endringer må i så fall følge reglene i kommuneloven kap. 5A, uten at 
inndelingsloven fører til noen særskilt rett til å ta opp spørsmålet. Tilsvarende vil fristen for uttreden 
fra et vertskommunesamarbeid være ett år, med mindre noe annet er avtalt.8  

3.4 Fullmakt for Kongen til å gjøre unntak fra lov og forskrift, og til å gi 
nærmere regler  

Bestemmelsen i inndelingsloven § 17 gir fullmakt for Kongen til å gi nærmere regler for å iverksette 
vedtak og til å gjøre unntak fra gjeldende lover og forskrifter. Bestemmelsen lyder:  

«Kongen kan gi nærmare reglar for å sikre gjennomføring av vedtak om grenseendring etter 
denne lova.  

Når det blir rekna som nødvendig for å gjennomføre vedtak om grenseendring, kan Kongen 
dessutan gjere unntak frå gjeldande reglar i lov eller forskrift. Unntak frå lov må knyttast til 
følgjande forhold:  

a) reglar om lovpålagde organ i stat, fylkeskommune eller kommune 

b) reglar om lovfesta fristar, saksbehandlingsreglar o.a. 

c) reglar om forhold og vilkår for arbeidstakarar i stat, fylkeskommune eller kommune 

d) reglar om fristar og vilkår for å krevje inn eigedomsskatt.» 

Bestemmelsen gjelder grenseendringer generelt, det vil si både sammenslåinger, delinger og 
grensejusteringer.  
                                                           
6 Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) side 60. 
7 Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) side 60.  
8 Jf. kommuneloven § 28-1i nr. 2. 
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Spørsmålet her er om denne bestemmelsen gir hjemmel for Kongen til å gi nærmere regler om hvilke 
konsekvenser grenseendringer skal ha for selskaper.  

Kongen kan med hjemmel i § 17 første ledd gi nærmere regler «for å sikre gjennomføring av vedtak 
om grenseendring etter denne lova.»  

Forarbeidene er forholdsvis knappe når det gjelder hva som nærmere ligger i dette. I spesialmotivene 
fra Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) s. 106, fremgår at bestemmelsen er en videreføring av gjeldende rett, 
men at området for Kongens fullmakt er noe snevret inn, som følge av at bestemmelsene om direkte 
virkninger av grenseendringer og prosedyrer ved sammenslåing og deling ble vesentlige utvidet 
sammenlignet med loven fra 1956.  

De eksemplene som forarbeidene gir på forhold som det kan være nødvendig å gi nærmere regler 
om med hjemmel i denne bestemmelsen gir liten veiledning når det gjelder forholdet til selskaper. 
De eksemplene som forarbeidene nevner tyder ikke på at man har sett for seg at bestemmelsen skal 
brukes til å regulere materielle rettsvirkninger av grenseendringer.  Blant eksempler som er nevnt er 
nytt navn på kommunen, dato for ekstraordinært kommunestyrevalg, frister for harmonisering av 
lokalt regelverk, og sikring av arkivmateriale mv.    

I Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) er det på side 65-66 gitt en kortfattet omtale av det som i praksis opp til 
da hadde vært tatt med i gjennomføringsresolusjoner med hjemmel i § 17 første ledd. Det dreier seg 
i hovedsak om forhold som har vært nødvendig å avklare i perioden mellom vedtakstidspunktet og 
selve iverksettingen av vedtaket. Disse eksemplene viser at bestemmelsen heller ikke i praksis har 
vært brukt til å regulere materielle rettsvirkninger av grenseendringer.    

Det fremgår som nevnt i Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) at bestemmelsen i § 17 er en videreføring av 
gjeldende rett. Den tilsvarende bestemmelsen sto i § 17 i den tidligere lov om kommunal inndeling av 
21. desember 1956 nr. 3. Bestemmelsen lød:  

«Kongen kan treffe de bestemmelser som er nødvendige for gjennomføring av 
inndelingsendringer. Han kan herunder foreta nødvendige lempninger i anvendelsen av 
gjeldende lov.» 

Bestemmelsen fikk denne ordlyd ved endringslov av 7. juni 1968 nr. 7. Forarbeidene til denne 
lovendringen gir ikke særlig veiledning om hvor langt bestemmelsen rekker. I Ot. prp. nr. 44 (1967-
68) heter det følgende: 

«I lov om endring i kommunal inndeling er det bl.a. bestemt at Kongen, når han foretar endring 
i kommuneinndelingen, kan fastsette nødvendige lempninger i anvendelsen av gjeldende lov (§ 
17). Loven inneholder imidlertid ikke uttrykkelig fullmakt for Kongen til å treffe bestemmelser 
som ellers er nødvendige for gjennomføring av inndelingsendringer. Bl. a. gjelder dette i 
forbindelse med valg av kommunestyre i ny eller vesentlig utvidet kommune, hvor f. eks. 
ekstraordinært valg må holdes dersom gjennomføring av inndelingsendring ikke faller sammen 
med overgangen til ny valgperiode. Videre gjelder det fastsettelse av antall representanter i det 
nye kommunestyret, konstituering av kommunestyret, bemyndigelse for nyvalgte kommunale 
organer til å utøve myndighet som er nødvendig for å forberede og gjennomføre 
inndelingsendringer, vedtakelse av budsjett, utskrivning av eiendomsskatt og fortsatt gyldighet 
inntil videre av tidligere kommuners alminnelige vedtekter og forskrifter innen vedkommende 
områder av nye eller utvidet kommune. Endelig gjelder det bestemmelser om forskuttering og 
fordeling av utgifter som påløper i forbindelse med endring i inndelingen, herunder eventuelle 
utgifter til valg. 

Departementet antar at fullmakt for Kongen til å treffe de bestemmelser som er nødvendige 
for gjennomføring av inndelingsendring, klart bør komme til uttrykk i lovteksten, jfr. Utkast til 
ny § 17.»    
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Eksemplene som fremgår av forarbeidene tyder på at bestemmelsen i hovedsak er tenkt brukt for å 
regulere forhold som har vært nødvendig å avklare i perioden mellom vedtakstidspunktet og selve 
iverksettingen av vedtaket. Også forarbeidene til  den tidligere bestemmelse (i 1956-loven) indikerer 
dermed at bestemmelsen ikke skal forstås slik at den er tenkt brukt til å regulere varige materielle 
rettsvirkninger av grenseendringer i form av fordeling av rettigheter mellom involverte kommuner.  

Vi legger etter dette til grunn at bestemmelsen i § 17 første ledd har liten betydning ved vurderingen 
av rettsvirkninger for selskaper ved endringer i kommunestrukturen.  

Spørsmålet blir likevel om bestemmelsen i § 17 annet ledd kan ha betydning. Bestemmelsen gir 
Kongen hjemmel til å gjøre unntak fra gjeldende regler i lov eller forskrift når det blir regnet som 
nødvendig for å gjennomføre vedtak om grenseendring. Dette er en såkalt «derogasjonsfullmakt». 

Kongens myndighet etter denne bestemmelsen er imidlertid klart begrenset. Bestemmelsen gir bare 
hjemmel for å gjøre unntak fra lov og forskrift i de tilfeller som er nevnt i bokstav a – d.  

Unntak fra lov må knyttes til følgende forhold:  

a) Regler om lovpålagte organer i stat, fylkeskommune eller kommune 

b) Regler om lovfestede frister, saksbehandlingsregler o.a.  

c) Regler om forhold og vilkår for arbeidstakere i stat, fylkeskommune eller kommune 

d) Regler om frister og vilkår for å kreve inn eiendomsskatt. 

Disse bestemmelsene er lite aktuelle når det gjelder virkningen for selskaper. Dette innebærer etter 
vårt syn at dersom den virkning en grenseendring har for kommunenes eierskap i selskaper, 
selskapet selv, eller for tredjepersons forhold til et selskap, følger av selskapslovgivningen eller annen 
lovgivning (herunder forskriftsverket), vil ikke Kongen kunne gi avvikende regler med hjemmel i 
inndelingsloven § 17 annet ledd. 

Samlet sett har slik § 17 liten betydning når det gjelder kommunale selskaper. Virkningen for 
selskaper vil enten følge av andre bestemmelser i inndelingsloven, annen lovgivning, eller ulovfestet 
rett.   

3.5 Økonomisk oppgjør ved grensejustering og deling  

3.5.1 Innledning 

Som nevnt i pkt. 3.3 har inndelingsloven i kap. IV bestemmelser om «direkte virkninger av 
grenseendringer». Med unntak av regler om forkortet frist for uttreden og krav om 
vedtektsendringer for visse interkommunale selskaper har imidlertid disse reglene liten betydning for 
selskaper.  

Inndelingsloven kap. V kan imidlertid ha mer generell betydning for selskaper. Kap. V har regler om 
«økonomisk oppgjer ved grensejustering og deling av kommunar og fylke».  

Overskriften for kapittel V i loven bruker uttrykket «økonomisk oppgjør». I realiteten dreier det seg 
imidlertid  ikke bare om et rent økonomisk oppgjør mellom kommunene, men både om fordeling av 
rettigheter og plikter i slike tilfeller, og et eventuelt økonomisk oppgjør etter at slik fordeling er gjort.  

Ved sammenslåing av kommuner, og ved grensefastsettinger, er det ikke noe behov for å foreta et 
økonomisk oppgjør mellom kommunene. Sammenslåing innebærer at to eller flere kommuner blir 
slått sammen til en ny enhet. Denne enheten overtar både rettigheter og forpliktelser fra de 
kommunene som blir slått sammen. For eierandeler i selskaper fører dette i utgangspunktet til at den 
nye kommunen ved sammenslåing blir eier av alle de tidligere kommunenes eierandeler, og overtar 
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alle forpliktelser som knytter seg til eierskapet. Spørsmålet om hvorvidt dette utløser forkjøpsrett for 
andre eiere er drøftet i kap. 5. Sammenslåingen kan også ha konsekvenser for selskapet, blant annet 
ved at vedtekter mv. må endres. Sammenslåing kan også ha virkninger for tredjeperson, for 
eksempel selskapets kreditorer. Inndelingsloven har imidlertid ingen regulering av dette.  Disse 
spørsmålene er drøftet i kap. 5, under de enkelte selskapsformene.    

Når det gjelder grensejustering og deling skal det imidlertid etter inndelingsloven foretas et 
økonomisk oppgjør mellom de kommuner som er berørt, med mindre kommunene finner det 
unødvendig. Inndelingsloven har en rekke bestemmelser om dette oppgjøret. Spørsmålet i det 
følgende er om disse reglene har betydning for kommunenes eierskap i selskaper.  

3.5.2 Oversikt over reglene om økonomisk oppgjør – avtale eller skjønnsnemnd 

Det er kommunene selv som avgjør om det er behov for et økonomisk oppgjør. Det vil ikke alltid 
være nødvendig, for eksempel der grensejusteringen er liten. Dette følger av bestemmelsen i 
inndelingsloven § 18. Bestemmelsen lyder:  

«Ved grensejustering og deling av kommunar og fylke skal det gjennomførast økonomisk 
oppgjer mellom kommunane og fylkeskommunane, dersom dei ikkje finn det unødvendig. 
Kommunane kan be Fylkesmannen om hjelp til å forhandle fram ein avtale om det økonomiske 
oppgjeret. 

Dersom partane ikkje blir samde om det økonomiske oppgjeret, skal det gjennomførast ved 
skjønn. Ved skjønnet skal reglane i §§ 19-22 leggjast til grunn.» 

I utgangspunktet er det de berørte kommunene selv som avgjør innholdet i det økonomiske 
oppgjøret. Utgangpunktet er nemlig avtalefrihet. Hovedregelen er altså at kommunene selv 
forhandler seg fram til enighet om det økonomiske oppgjøret. Hvis kommunene er enige om det kan 
de be fylkesmannen om hjelp til å forhandle frem en avtale.  

Friheten til å avtale innholdet i det økonomiske oppgjøret kan være begrenset av tredjemanns 
rettigheter, for eksempel selskapets kontraktsparter, kreditorer mv. Dette er nærmere omtalt i kap. 5 
under de enkelte selskapsformer.   

Dersom kommunene ikke blir enige om innholdet i oppgjøret, skal det gjennomføres ved skjønn, jf. § 
18 annet ledd. Loven har nærmere regler om sammensetningen av skjønnsnemnd og 
overskjønnsnemnd i § 23. I §§ 19 – 22 oppstiller loven materielle regler og kriterier som skal legges til 
grunn ved skjønnet.9   

Disse reglene kan danne et naturlig utgangspunkt også når kommunene forhandler for å komme 
fram til omforente løsninger, men partene er ikke bundet til å legge lovens løsning til grunn dersom 
de blir enige om noe annet. Det er altså bare i de tilfeller hvor det økonomiske oppgjøret 
gjennomføres av en skjønnsnemnd at lovens bestemmelser i §§ 19 – 22 har direkte rettslig 
betydning.  Dette gjelder også når det økonomiske oppgjøret dreier seg om selskaper. 

Nedenfor er de bestemmelser i kap. V som etter vår vurdering kan ha betydning for selskaper 
behandlet nærmere. Situasjonen ved grensejustering er behandlet i pkt. 3.5.3 og deling i pkt. 3.5.4. I 
tillegg er det gått nærmere inn på bestemmelsen om garantier i pkt. 3.5.5.  

3.5.3 Grensejusteringer 

3.5.3.1 Oversikt  

Bestemmelsen i § 19 gir nærmere regler om økonomisk oppgjør ved grensejusteringer.  

                                                           
9 jf. § 18 annet ledd andre punktum.   

35



50/18

 
 

14 
 

Grensejustering innebærer at et område blir flyttet over fra en kommune til en annen, eller fra et 
fylke til et annet. Begrepet omfatter også det tilfelle at en hel kommune blir flyttet over til et annet 
fylke. Det er med andre ord tale om flytting av grenser mellom to eksisterende enheter, samtidig 
som disse to enhetene forsetter å eksistere etter endringen av grensen.     

Bestemmelsen i § 19 lyder slik:  

«Blir eit område skilt ut frå ein kommune eller eit fylke og lagt til ein annan kommune eller eit 
anna fylke, skal den retten som den første kommunen eller fylkeskommunen har til vegar, 
gater, bruer, offentlege plassar og annan forvaltningseigedom som fullt ut eller i svært stor 
grad tener vedkomande område, overførast til den andre kommunen eller fylkeskommunen. 

Annan eigedom kan fordelast mellom kommunane eller fylkeskommunane, eller påbydast 
nytta i fellesskap, dersom dette er rimeleg og formålstenleg ut frå kommunale eller 
fylkeskommunale omsyn.  Skjønnsnemnda, jf § 23, avgjer i kva forhold delinga eller 
samarbeidet skal gå føre seg, og kan fastsetje nærmare vilkår. 

Skjønnsnemnda kan avgjere at gjeld som ein kommune eller fylkeskommune har stifta i 
samband med kjøp av eller påkostnad på eigedom som nemnt i første og andre ledd, heilt eller 
delvis skal takast over av den kommunen eller fylkeskommunen eigedommen blir overført til. 
Eventuelt kan det fastsetjast at vedkomande kommune eller fylkeskommune skal betale 
vederlag for eigedommen i pengar.  

Dersom det ikkje blir teke særskilt avgjerd, skal rettar og plikter som ikkje er fordelte etter 
første til tredje ledd i denne paragrafen, bli att hos den opphavlege kommunen eller 
fylkeskommunen.» 

Bestemmelsen skiller mellom «forvaltningseigedom» og «annan eigedom».  

Det fremgår av første ledd at der et område blir skilt ut fra en kommune eller et fylke og lagt til en 
annen kommune eller fylke, skal den retten som den første kommunen eller fylkeskommunen eller 
fylkeskommunen har til «vegar, gater, bruker offentlege  plassar og annen forvaltningseigedom (vår 
understrekning) som fullt ut eller i svært stor grad tener vedkommande  område, overførast til den 
andre kommunen eller fylkeskommunen.» 

Av annet ledd følger at «Annan eigedom (vår understrekning) kan fordelast mellom kommunane eller 
fylkeskommunane, eller påbydast nytta i fellesskap, dersom dette er rimeleg og formålstenleg ut fraå 
kommunale eller fylkeskommunale omsyn.»  

Av tredje ledd følger at gjeld som er stiftet i forbindelse med anskaffelse eller «påkostnad» av 
eiendom kan nemnda bestemme at helt eller delvis skal overtas av den kommunen eiendommen 
overføres til, eventuelt at mottakerkommunen skal betale et pengevederlag. Dette gjelder enten det 
er tale om forvaltningseiendom eller annen eiendom.  

Hovedregelen fremgår (indirekte) av bestemmelsen i fjerde ledd. Det er der slått fast at med mindre 
det blir truffet avgjørelse om fordeling av retter og plikter etter første til tredje ledd, tilligger 
rettigheter og plikter fortsatt den kommunen de lå til før grensejusteringen. Men med dette er det 
også utgangspunktet og hovedregelen slått fast, nemlig at rettigheter og plikter blir værende hos den 
kommunen som hadde rettighetene og pliktene før grensejusteringen.  

Dette fremgår også av forarbeidene (Ot. prp. nr. 41 side 109):  

«For å gjere det heilt klart at all eigedom og alle pliktar som det ikkje er gjort særskilt vedtak 
om, blir att hos den opphavlege kommunen, er dette presisert i fjerde ledd. Det same prinsippet 
må gjelde når kommunane eller fylkeskommunane har kome til semje om ein avtale.»  
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Som det fremgår av pkt. 3.5.2 kan kommunene avtale at rettigheter og plikter skal overføres til en 
annen kommune. Alminnelige begrensninger for avtalefriheten vil her gjelde. Blant annet kan det 
ligge begrensninger i at overføring av rettighet eller forpliktelse berører tredjemanns rettsstilling. 
Avtalen kan også gå ut på at retter og plikter skal bli værende i den opprinnelige kommunen, i tråd 
med utgangspunktet og hovedregelen.    

Dersom kommunene ikke blir enige, kan skjønnsnemnda bestemme fordeling av rettigheter og 
plikter, så langt § 19 gir hjemmel til det.  

På denne bakgrunn kan det generelt være grunn til å anbefale at kommunene bør tilstrebe å komme 
til enighet. Kommunene vil da selv ha herredømme over hvordan eierskapet til selskaper skal 
fordeles. Dersom oppgjøret skal behandles av en nemnd vil kommunene miste rådigheten over 
dette.     

Vi har nedenfor gått nærmere inn på hvilke muligheter nemnda har til å bestemme fordeling av 
rettigheter og plikter, i den utstrekning det har betydning for selskaper. 

3.5.3.2 Forvaltningseiendom 

Bestemmelsen i § 19 første ledd gjelder «forvaltningseiendom».  Av ordlyden fremgår at 
bestemmelsen gjelder kommunens eiendom, jf. formuleringen «retten som (…) kommunen (…) har». 
Selskaper er egne rettssubjekter, som selv har retter og plikter, herunder eiendomsrett. Eiendom 
som tilhører selskaper kommunen har eierandeler i, er ikke nevnt i første ledd. Bestemmelsen 
regulerer slik etter sin ordlyd ikke forvaltningseiendom som eies av et selskap kommunene eier. 
Denne tolkningen understøttes også av at eierandeler i aksjeselskaper etter forarbeidene skal høre 
under bestemmelsen i annet ledd om «annan eigedom», jf. Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) s. 108.  

På denne bakgrunn må det etter vårt syn legges til grunn at bestemmelsen i første ledd ikke 
regulerer fordeling av rettigheter og plikter som ligger til selskaper som kommunen eier. En viss 
usikkerhet kan likevel knytte seg til eierandeler i IKS, siden andre selskapsandeler enn aksjer ikke er 
nevnt i forarbeidenes merknader til annet ledd. Det vil imidlertid i utgangspunktet være lite naturlig å 
la selskapsformen være avgjørende for om eiendom som ligger til et selskap skal behandles etter 
første eller annet ledd. Dette taler for at første ledd bare omfatter forvaltningseiendom som 
kommunen eier direkte. Vi legger slik til grunn at eierandeler i selskaper følger bestemmelsen om 
«annan eigedom» i annet ledd, enten det er tale om eierandeler i aksjeselskaper eller andre 
selskaper.  

Samtidig fremgår det av forarbeidene at skillet mellom forvaltningseiendom og annen eiendom ikke 
er skarpt, og at oppregningen i første ledd av eksempler på forvaltningseiendom ikke er 
uttømmende. Jf. ot. prp. nr. 41 (2000-2001) s. 108:  

«Reglane  er vidareføring av gjeldande rett. Skiljet mellom forvaltningseigedom og annan 
eigedom i første ledd er ikkje skarpt, men er ført vidare sidan konkret bruk kviler anten på 
avtale eller avgjerd av ei skjønnsnemnd. Opprekninga av forvaltningseiegedom er ikkje 
uttømmande og kan til dømes også omfatte skulebygg som tener ein enkelt skulekrins, lokale 
idrettsanlegg og leikeplassar.» 

Selv om bestemmelsen i § 19 gjør et skille mellom hvilken kompetanse nemnda har ved fordeling av 
eiendomsrett til forvaltningseiendom og annen eiendom ved at de første skal følge grunnen, og at de 
øvrige kan fordeles, vil det likevel etter vårt syn ikke ha rettslig betydning der eiendommen eies av et 
selskap.  

Det fremgår av første ledd at eiendom som der nevnt «skal» overføres til den andre kommunen. 
Isolert sett kan dette gi inntrykk av at dette er en bindende løsning også der kommunene selv avtaler 
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det økonomiske oppgjøret. Det følger imidlertid av sammenhengen med § 18 annet ledd at denne 
regelen bare er bindende for nemnda, når oppgjøret gjennomføres ved skjønn.  

I forarbeidene fremgår også at reglene ikke begrenser kommunenes avtalefrihet. I Ot. prp. nr. 41 
(2000-2001) heter det slik i redegjørelsen for gjeldende rett i den dagjeldende lovs §§ 4-7 (som det 
på dette punkt ikke ble foreslått endringer i) (s. 77):  

«Reglane i gjeldande lov §§ 4-7 skal leggjast til grunn under eit eventuelt skjønn. Reglane gjeld 
ikkje direkte når kommunane søkjer å komme fram til ei minneleg ordning. Det vil likevel ofte 
vere naturleg å bruke desse reglane som eit utangspunkt også ved etablering av avtalebaserte 
ordningar.»  

I merknader på Gyldendal Rettsdata10 (v/Jan Fridtjof Bernt) er det, noe mer kategorisk, gitt uttrykk 
for det samme. I merknadene til § 18 annet ledd heter det:  

(…) Materielle regler og kriterier som skal legges til grunn ved skjønnet er formulert i §§ 19-22. 
Det er naturlig at også kommunene og fylkeskommunene, og ev. Fylkesmannen, tar 
utgangspunkt i disse reglene når de arbeider med å komme fram til en avtale. De er imidlertid 
selvsagt ikke bundet til å legge disse til grunn ved en avtale hvis andre løsninger fremtrer som 
mer fornuftige og rettferdige i den konkrete sammenhengen.»      

Vi legger slik til grunn at bestemmelsen i første ledd om forvaltningseiendom bare har betydning der 
det økonomiske oppgjøret går til nemndsbehandling. Når nemnda skal avgjøre fordelingen vil dette 
da innebære at forvaltningseiendom skal følge grunnen den står på. Jf. Ot. prp. nr. 28 (1955) s. 21.  

På denne bakgrunn legger vi til grunn at det i denne utredningen – som dreier seg om effektene for 
selskaper - ikke er av stor betydning å skille mellom «forvaltningseiendom» og «annen eiendom». 
Kommunene har for begge typer eiendom anledning til selv å avtale hva som skal skje med begge 
typer eiendom. I de tilfeller kommunene ikke blir enige kan skjønnsnemnda bestemme. Selv om det 
trolig må legges til grunn at nemnda har en viss skjønnsfrihet til å beslutte hvilken kategori en 
eiendom hører til, vil dette neppe ha betydning der eiendommen eies av et selskap. Det er da 
selskapsandelene som må fordeles, og da etter annet ledd om «annan eigedom», hvor nemnda har 
betydelig skjønnsfrihet til å bestemme fordelingen etter hva som er «rimelig og formålstjenlig», se 
nærmere i pkt. 3.5.3.3 nedenfor.  

3.5.3.3 Annen eiendom  

Innledning 

Når det gjelder annen eiendom enn forvaltningseiendom har nemnda kompetanse til å gjøre en 
nærmere skjønnsmessig vurdering av fordelingen. Dette kan innebære at aksjer og selskapsandeler 
for øvrig blir besluttet fordelt mellom kommunene etter en vurdering av hva som for nemnda 
fremstår som den mest rimelige og hensiktsmessig løsningen. Med andre ord kan nemnda med 
hjemmel i denne bestemmelsen fordele eierskapet i selskaper mellom kommunene. Bestemmelsen 
er videreført fra den tidligere lov.  

Fordeling av eiendom  

Utgangspunktet er at den «forminskede» kommunen beholder eiendom som ikke er «så nøye 
forbundet  med det terreng som overføres at den må anses som en del av dette, og som heller ikke er 
så nøye og uløselig knyttet til det territorium og den befolkning som blir skilt ut, at den bør følge 
med». Jf. Ot. prp. nr. 28 (1955) s. 22. Det bemerkes samme sted at det «fra denne hovedregel bør 
gjøres visse unntak. Når en kommune mister en vesentlig del av sitt område og sin befolkning, og 
kommunens eiendeler og midler blir større enn et rimelig behov tilsier, og når videre disse eiendeler 

                                                           
10 Sist hovedrevidert 2008. 
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med letthet vil kunne deles eller drives i felleskap av de endrede kommuner, bør deling kunne påbys 
når almene hensyn tilsier det.»  

Om bestemmelsen i dagens lov heter det følgende i spesialmotivene i Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) s. 
108:   

«Annan eigedom» i andre ledd kan vere til dømes aksjar, verdipapir, skatterestanser, kinoer, el-
verk eller sentralinstitusjoner og anlegg som tener heile kommunen eller ein større del av 
denne. Døme på det siste kan være administrasjonsbygg, sjukehus og liknande. Såkalla 
finansformue er óg omfatta, det vil seie verdiar av privatøkonomisk art som er omsetjeleg og 
inntektsgivande. Det kan nemnast skog– og landeigedommar, sporvegar og annan fast 
eigedom som ikkje er kjøpt for å tene forvaltningsmessige formål. 

Departementet føreset at skjønnsnemnda berre unntaksvis kan påby deling av eigedom som 
ikkje følgjer grunnen, slik andre ledd opnar for. Etablering av interkommunalt samarbeid vil 
ofte vere ei betre løysing. Formålet med samarbeidsløysingar må vere å ordne forholda i ein 
overgangsperiode, ikkje å etablere permanente arrangement. Skjønnsnemnda bør såleis ikkje 
etablere tingrettsleg sameige eller selskap eller interkommunalt samarbeid utan at det er 
fastsett ei nærmare tidsramme for samarbeidet. Om interkommunalt samarbeid er ønskjeleg 
ut frå nasjonale omsyn, kan Kongen påby det med heimel i kommunelova § 27.» 

Nemnda vil altså i slike tilfeller ha mulighet til å fordele blant annet selskapsandeler etter et 
forholdstall som nemnda fastsetter. Som det fremgår er bestemmelsen en unntaksregel, som krever 
at det må foreligge et rimelig behov ut fra allmenne hensyn.  

Påbud om interkommunalt samarbeid 

Det fremgår av § 19 annet ledd at annen eiendom kan «påbydast nytta i fellesskap, dersom dette er 
rimeleg eller føremålstenleg ut frå kommunale eller fylkeskommunale omsyn». Lovbestemmelsen sier 
ikke noe nærmere om i hvilken form utnyttelsen i felleskap skal skje. I forarbeidene synes det 
forutsatt at både tingsrettslig sameie, selskap eller interkommunalt samarbeid i annen form kan 
være aktuelt.  

Det er imidlertid noe usikkert om bestemmelsen i § 19 i seg selv gir hjemmel for nemnda til å pålegge 
etablering av et slikt samarbeid, eller om det forutsetter at slik hjemmel finnes i lovgivningen for 
øvrig. I spesialmotivene er det som det fremgår gitt uttrykk for at «(o)m interkommunalt samarbeid 
er ønskjeleg ut frå nasjonale omsyn, kan Kongen påby det med heimel i kommunelova § 27.» Det er 
noe usikkert hvordan denne merknaden skal forstås. Isolert sett kan det se ut til at det her er 
forutsatt at det må være hjemmel i annen lov enn inndelingslova for at interkommunalt samarbeid 
skal kunne påbys. 

 Etter vår vurdering taler de beste grunner for at et pålegg om etablering av et selskap eller annen 
form for interkommunalt samarbeid vil kreve klar hjemmel i lov. Det er etter vår vurdering svært 
tvilsomt om inndelingslova § 19 gir slik hjemmel i seg selv.  

Samme standpunkt (med en reservasjon for midlertidig samarbeid) synes å være inntatt i merknader 
på Gyldendal Rettsdata (Jan Fridtjof Bernt) i note 107 til inndelingslova, hvor det heter: «Hvis dette 
nødvendiggjør etableringen av et mer permanent samarbeid, kan det være nærliggende å gjøre det i 
form at et påbud om å etablere et interkommunalt samarbeid. I og med at slikt påbud kan gis av 
Kongen i medhold av koml. § 27 første og annet ledd, er det imidlertid neppe rimelig å oppfatte loven 
slik at den gir skjønnsnemnda kompetanse til å gi et slikt påbud.»  

Mandatet for vårt oppdrag er å redegjøre for virkningen av grenseendringer for eksisterende 
selskaper. Vi legger til grunn at det ligger utenfor vårt mandat å drøfte nærmere hvilken mulighet 
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nemnda har til å bestemme at nye selskaper skal opprettes. Vi går derfor ikke nærmere inn på 
spørsmålet om hvilket hjemmelsgrunnlag som er nødvendig for dette.   

3.5.3.4 Gjeld  

Når det gjelder fordeling av gjeld følger det av bestemmelsen i tredje ledd at nemnda kan bestemme 
at gjeld som er stiftet i forbindelse med «kjøp» eller «påkostnad» på eiendom som er nevnt i første 
og annet ledd, helt eller delvis skal tas over av den kommunen eiendommen blir overført til. 
Bestemmelsen omfatter altså både gjeld som er stiftet ved kjøp av forvaltningseiendom og gjeld 
knyttet til anskaffelse av annen eiendom (herunder selskapsandeler). Gjeld stiftet i forbindelse med 
anskaffelse av selskapsandeler må anses lite praktisk, slik at bestemmelsen i all hovedsak vil ha 
betydning for gjeld knyttet til ervervelse av fast eiendom.    

Bestemmelsen gjelder bare gjeld som er stiftet av en kommune. Gjeld som påhviler et selskap vil ikke 
være omfattet. Slik gjeld følger selskapet.   

I spesialmotivene i Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) s. 109 heter det følgende i merknadene til § 19: 

Tredje ledd gir skjønnsnemnda rett til å fastsetje at gjeld som kommunen har stifta i samband 
med kjøp eller påkostnad på eigedom, skal takast over av den kommunen der eigedommen ligg 
etter grenseendringa. Dette vil truleg vere det mest naturlege i dei fleste situasjonar. At dette 
ikkje er slått fast som allmenn regel, er for å kunne gi fleksible løysingar i situasjonar der det til 
dømes er tatt opp gjeld kort tid før grenseendringa. Som eit anna alternativ kan det fastsetjast 
at det skal betalast pengevederlag for eigedommen som blir overført.» 

Dersom det ikke blir truffet bestemmelse om overføring av gjeld av nemnda, vil gjelda fortsatt hvile 
på den opprinnelige kommunen. Dette utgangspunktet gjelder også for andre forpliktelser, jf. 
omtalen av «Forholdet utad – til debitorer og kreditorer» i Ot. prp. nr. 28 (1955), hvor det på side 32 
heter om dette: 

«K o m i t é e n bemerker at det i samsvar med forutsetningen om at den minskede kommune 
beholder sine rettigheter og forpliktelser, er antatt at kreditor må holde seg til denne. Han kan 
ikke gjøre noe krav gjeldende mot det utskilte område eller mot den utvidede kommune. Han 
må etter norsk lov være forberedt på at den kommune kan få sitt område minsket. Tilsvarende 
kan debitor fri seg ved å betale sin gjelde til den minskede kommune.»     

3.5.4 Deling  

Det som skiller delinger fra grensejusteringer er at ved delinger oppstår to eller flere nye enheter – 
eller delene blir lagt til allerede eksisterende enheter. Ved deling opphører altså en kommune eller 
fylkeskommune å eksistere. Det blir da nødvendig å foreta et fullstendig «booppgjør», med fordeling 
av alle rettigheter og plikter.11  

Bestemmelsen i § 20 har nærmere regler om det økonomiske oppgjøret ved deling av kommuner.  

Hovedregelen er også her at kommunene kan avtale oppgjøret. Bestemmelsen i § 20 regulerer 
skjønnsnemndas kompetanse, og oppstiller regler som det kan være naturlig å ta utgangspunkt i når 
kommunene skal forhandle frem en avtale, men bestemmelsen binder ikke kommunene til en 
bestemt løsning dersom de blir enige om noe annet.  

Bestemmelsen i § 20 lyder lyder:  

                                                           
11 Kommunene må altså foreta et fullstendig «skifte» hvor alle økonomiske rettigheter og plikter fordeles. Se 
nærmere om dette i ot. prp. nr. 28 (1955) s. 23 flg.  
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«Blir ein kommune eller eit fylke delt, jf. § 3 andre ledd, skal § 19 første ledd tilsvarande gjelde 
forvaltningseigedom som fullt ut eller i svært stor grad tener eitt bestemt område. 

Annan eigedom og andre plikter blir å fordele mellom dei kommunar eller fylkeskommunar 
områda blir lagde til. Fordelinga blir gjort på grunnlag av eit forholdstal som blir rekna ut etter 
skatteinntektene i dei siste fem åra i kvart av områda, med mindre skjønnsnemnda av særlege 
grunnar fastset noko anna. Så framt det er mogleg, skal oppgjeret gjennomførast slik: 

1. Fast eigedom blir lagt til den kommunen eller fylkeskommunen som må reknast som mest 
rettkomen til den ut frå folketalet og innbyggjarane sine behov og plasseringa av 
eigedommen - også i høve til andre anlegg.  

2. Gjeld blir fordelt i forhold til dei omsetjelege verdiane som blir overtekne.  

3. Andre tilgodehavande og plikter blir overtekne av den kommunen eller fylkeskommunen 
som etter forholda blir rekna som nærmast til å overta dei.  

4. Anlegg med rettar og plikter som det etter delinga ikkje er rimeleg at nokon enkelt 
kommune eller fylkeskommune tek over, kan påbydast nytta i fellesskap av to eller fleire 
av kommunane eller fylkeskommunane.  

Har nokon kommune eller fylkeskommune ved fordelinga av rettar og plikter teke over meir 
eller mindre enn det som følgjer av forholdstalet, skal det jamnast ut i pengar.» 

Nedenfor er det gått nærmere inn på rammene for nemndas kompetanse til å fordele rettigheter og 
plikter: 

For forvaltningseiendom som i hovedsak tjener et bestemt område fremgår det av første ledd at § 19 
første ledd tilsvarende. Ved direkte eierskap til fast eiendom er løsningen altså klar; eiendommen 
overføres til den kommunen som får overført grunnen eiendommen står på. Når det gjelder 
spørsmålet om hva som skal skje der slik eiendom eies av et selskap vises til drøftelsen ovenfor.  

Annet ledd omfatter: «Annan eigedom og andre plikter». Dette kan være aksjer, selskapsandeler mv. 
Etter lovens ordlyd skal slik eiendom fordeles – jf. «blir å fordele» - mellom kommunene som 
området blir lagt til. Fordelingen skal skje på grunnlag av et forholdstall som blir regnet ut etter 
skatteinntektene de siste fem år i hvert av områdene. Skjønnsnemnda kan fravike en slik fordeling, 
hvis særlige grunner foreligger.  

Hovedregelen er altså her at nemnda skal fordele blant annet selskapsandeler forholdsmessig etter 
skatteinntekter i de områdene som overføres.  

Bestemmelsene i annet ledd nr. 1 – 4 gir nærmere regler om hvordan ulike aktiva skal fordeles. Disse 
reglene skal gjelde «så langt det er mogleg». Forarbeidene gir begrenset veiledning om hva som 
ligger i dette. Av ot. prp. nr. 41 (2000-2001) heter det følgende (s. 110):  

«Skjønnsnemnda kan likevel fråvike denne regelen dersom det føreligg særlige grunnar til å 
fastsette noko anna. Det kan vere at skatteinntektene ikkje alltid gir det beste og mest 
rettferdige utgangspunktet for utrekninga.»      

Dette gir mer anvisning på en rimelighetsvurdering enn at det skal være nødvendig å dokumentere 
«særlige grunner». På bakgrunn av lovens ordlyd må det trolig kunne påvises at andre hensyn relativt 
klart taler mot å legge det nevnte forholdstallet til grunn, for at det skal kunne gjøres avvik fra dette.   

Av nr. 1 følger at fast eiendom skal legges til den kommunen som det etter en nokså bred og 
helhetlig vurdering er mest rimelig å legge den til. Bestemmelsen kan ikke antas å gjelde eierandeler i 
selskaper.  
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Av nr. 2 følger at gjeld skal fordeles etter markedsverdien på den eiendel gjelden knytter seg til. Det 
kan altså se ut til at det her er tenkt en annen fordeling enn etter skatteinntektene i de respektive 
områder. Hvorvidt gjelden skal fordeles forholdsmessig etter andelen av de verdiene den konkret 
knytter seg til, eller til den samlede verdien av de overtatte verdier er noe uklart.  

Uansett må det her kunne legges til grunn at bestemmelsen ikke omfatter gjeld som påhviler 
selskaper kommunene eier, men bare gjeld som påhviler kommunen selv. Som nevnt ovenfor vil det 
være lite praktisk at det knytter seg gjeld til selskapsandeler. Bestemmelsen har derfor liten 
betydning for selskaper. Når det gjelder kommunenes ansvar for gjeld som eiere i selskaper se 
nedenfor under omtalen av nr. 3.  

Forholdet til kreditor er ikke nærmere regulert i inndelingslova. Av forarbeidene framgår at dette er 
bevisst valgt. Om dette heter det følgende i Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) s. 84:  

«Departementet gjorde i høyringsnotatet framlegg om lovfesting av kreditor si stilling i 
samband med  det økonomiske oppgjeret. Etter ei nærmare vurdering har departementet 
funne at det ikkje er naturleg å regulere allmenne privatrettslege tilhøve i denne lova. 
Departementet har heller ikkje kjennskap til særskilde problem som gjer lovregulering 
ønskjeleg. Framlegget er såleis stroke.»  

Etter dette må det legges til grunn at forholdet til kreditorer og avtaleparter må løses ut fra den 
øvrige lovgivning og alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.  

Når det gjelder virkningen for kreditor fremgår av forarbeidene til 1956-loven (Ot. prp. nr. 28 (1955) 
s. 32, at de nye kommunene blir solidarisk ansvarlige:  

«Ved deling av en kommune opphører denne å bestå. Selv om det skulle være bestemt i 
delingsvedtaket at den ene av de nye kommuner skal tre inn i den gamle kommunes rettigheter 
og forpliktelser, må kreditor kunne holde seg til hvilken som helst av de nye kommuner eller til 
begge to. Disse må nemlig anses solidarisk ansvarlig overfor kreditor. Derimot må kreditor 
neppe kunne gå videre og forlange gjeldsforholdet avviklet. De beste grunner synes nemlig å 
tale for at kreditor må være tilfredsstilt ved at han kan holde seg til begge kommuner in 
solidum. Debitor må kunne forlange legitimasjon for at den kommune han betaler til, er 
berettiget til å kvittere.»  

Av nr. 3 fremgår at andre tilgodehavender og plikter blir overtatt av den kommunen som etter 
omstendighetene blir regnet som nærmest til å overta dem. Denne bestemmelsen må antas å 
omfatte også selskapsandeler. Den gir en temmelig vid ramme for nemndas skjønn.  
 
Et særlig spørsmål oppstår når det gjelder forpliktelsene som ligger i det eieransvaret kommuner har 
i IKS og virksomheter organisert etter kommuneloven § 27. Eierne er her ansvarlig for virksomhetens 
forpliktelser overfor tredjemann. IKS-loven § 26 regulerer hva som skal gjelde ved eierskifte i 
selskapet. Av denne bestemmelsen framgår blant annet at erververen og overdrageren hefter 
solidarisk overfor kreditor, inntil kreditor kan anses for å ha fritatt overdrageren for ansvar. Det vil 
være naturlig å legge denne bestemmelsen til grunn også der eierandeler eventuelt går over som 
følge av nemndas beslutning etter inndelingslova § 20.   

Av nr. 4 inneholder en bestemmelse som gir mulighet til å påby «nytta i fellesskap» anlegg med 
rettighet og plikter som det ikke er rimelig at noen enkelt kommune tar over. En tilsvarende 
bestemmelse fantes i loven av 1956. Om bakgrunnen for bestemmelsen i dagens lov heter det 
følgende i Ot. prp. nr. 41 (2000-2001) s. 84:  

«Departementet ser at det kan oppstå vanskelege delingsforhold under lovforslaget § 20 andre 
ledd nr. 4 (….) og at det er vanskeleg å finne eit fordelingsgrunnlag som kan høve for alle 
tilfelle. Som KS Telemark viser til, er forholda på område som til dømes industrikonsesjon, 
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vassdragsregulering og kraftsektoren kompliserte. Departementet er likevel av den oppfatning 
av lovregulering vanskelig kan løyse dette, og meiner at spørsmåla kan løysast best i tilknyting 
til konkrete saker.»  

Dette gir nemnda et forholdsvis vidt rom for skjønn. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt 
bestemmelsen i nr. 4 gir hjemmel til å påby oppretting av selskaper eller andre former for 
interkommunalt samarbeid oppstår de samme spørsmål som for § 19 annet ledd, og det vises  til 
drøftelsen ovenfor.  

Det vises også her til merknader på Gyldendal Rettsdata (Jan Fridtjof Bernt) i note 107 til 
inndelingslova, hvor det heter: «Hvis dette nødvendiggjør etableringen av et mer permanent 
samarbeid , kan det være nærliggende å gjøre det i form at et påbud om å etablere et 
interkommunalt samarbeid. I og med at slikt påbud kan gis av Kongen i medhold av koml. § 27 første 
og annet ledd, er det imidlertid neppe rimelig å oppfatte loven slik at den gir skjønnsnemnda 
kompetanse til å gi i et slikt påbud.»  

Av samme grunn som nevnt under drøftelsen under § 19 går vi ikke nærmere inn på dette.  

3.5.5 Særlig om garantier 

Bestemmelsen om garantier i § 22 gjelder i utgangspunktet både ved grensejustering og deling.  

Bestemmelsen lyder:  

«Kommunal eller fylkeskommunal garanti for gjeld eller plikter som er knytte til fast eigedom 
eller bedrift, skal ved grensejustering og deling takast over av den kommunen eller 
fylkeskommunen der eigedommen eller bedrifta ligg etter grenseendringa. 

Ved deling av kommunar eller fylkeskommunar skal garantiar for gjeld eller plikter som ikkje er 
knytte til fast eigedom eller bedrift, fordelast mellom dei nye kommunane eller 
fylkeskommunane etter forholdstalet for det økonomiske oppgjeret i det heile.» 

Bestemmelsen i første ledd gjelder garantier for «gjeld eller plikter» som er knyttet til «fast 
eigedom» eller «bedrift». Garantien skal både ved grensejustering og deling overtas av den 
kommune hvor «eigedommen eller bedrifta ligg (vår understreking) etter grenseendringa». 
Bestemmelsens ordlyd indikerer at det avgjørende er fysisk/geografisk beliggenhet. Det vil si at 
garantien overføres sammen med eiendommen eller grunnen bedriften står på.  

Ved deling skal garantier for gjeld eller plikter som ikke er knyttet til fast eiendom eller bedrift 
fordeles etter forholdstallet for det økonomiske oppgjøret, jf. annet ledd.   

I spesialmotivene (Ot. prp. nr. 41 (2000-2001), side 111, heter det følgende om denne 
bestemmelsen:  

«Når ein kommune eller fylkeskommune blir delt, må ein óg fordele garantiansvar som ikkje er 
knytt til objekt som kan lokaliserast geografisk. Slike garantiar skal fordelast etter forholdstalet 
for det økonomiske oppgjeret i det heile og etter ei konkret vurdering av risiko i kvart enkelt 
garantiforhold».   

Det fremgår her at bestemmelsen skal forstås slik at den skiller mellom garantier for eiendommer 
som kan lokaliseres geografisk og eiendommer hvor dette ikke er mulig. 

For eiendommer – eller bedrifter – som kan lokaliseres geografisk skal den kommune som overtar 
eierskapet også overta garantien, jf. første ledd. Dette gjelder både ved grensejustering og deling.    
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Garanti for eiendom som ikke kan lokaliseres geografisk skal etter annet ledd ved deling fordeles 
mellom de nye kommunene etter forholdstallet for det økonomiske oppgjøret som helhet. Videre 
fremgår av forarbeidene at forholdstallet ikke er avgjørende, men at det i tillegg skal gjøres en 
vurdering av risiko. Hva som ligger i at det skal gjøres en vurdering av risiko er ikke klart. Det fremgår 
ikke av lovteksten at det skal gjøres en vurdering av risiko. Vi antar på denne bakgrunn at merknaden 
i forarbeidene på dette punkt ikke kan tas helt på ordet.   

Spørsmålet i forhold til virkninger for selskaper blir her om uttrykket «garanti» omfatter forpliktelser 
knyttet til eieransvar i selskaper, eller om det bare er tale om «enkeltgarantier». Spørsmålet er 
aktuelt for IKS og interkommunalt samarbeid etter § 27.  

Deltakeransvaret/eieransvaret i selskaper kan imidlertid ikke overføres uavhengig av eierposisjonen. 
Dette er etter vårt syn et avgjørende argument for at garanti her må forstås som enkeltgaranti. Vi 
legger etter dette til grunn at bestemmelsen bare omfatter enkeltgarantier.  

Bestemmelsen kan slik ha betydning når det er stilt en garanti for et selskaps forpliktelser. I praksis er 
det kommunale garantier for aksjeselskaper som da er aktuelle. Garanti for forpliktelsene til et IKS 
eller et styre etter kommuneloven § 27 er ikke praktisk, ettersom kommunene uansett som eiere har 
ubegrenset ansvar for disse virksomhetenes forpliktelser.12  

Det finnes flere typer garantier. De deles gjerne inn i tre hovedgrupper: Selvstendige garantier, 
egengarantier, og tredjemannsgarantier.13 Selvstendige garantier er ikke knyttet til noen bestemt 
fordring. Et eksempel kan være at en kommune har gitt løfte til et idrettslag om å dekke et eventuelt 
underskudd ved et idrettsarrangement. Egengarantiene er garantier som er avgitt for egen 
oppfyllelse. Tredjemannsgarantiene er knyttet til en annen fordring. Denne fordringen hviler ikke på 
garantisten, men på en annen – det er altså en tredjeperson inne i bildet. De klassiske tilfellene av 
kausjon for en annens låneopptak i en bank er et eksempel på en slik garanti.   

Inndelingslova sier ikke noe om hvilket garantibegrep som er lagt til grunn. Uten noen avgrensning 
må det etter vårt syn legges til grunn at begrepet i utgangspunktet omfatter alle de nevnte typer 
garantier.  

Bestemmelsen reiser en del spørsmål knyttet til kreditorers rettigheter der en garanti overføres etter 
bestemmelsene i § 22.  

Ved deling av en kommune opphører den opprinnelige kommunen å eksistere. Det er unødvendig å 
innhente kreditors samtykke til deling av en kommune. Det følger av loven at Kongen eller Stortinget 
kan beslutte deling. Dersom den opprinnelige kommunen har garantert for forpliktelser, må det 
trolig legges til grunn at kreditor får to eller flere solidarskyldnere å forholde seg til, jf. Ot. prp. nr. 28 
(1955) side 32 flg.  

Det samme vil trolig gjelde dersom nemnda i forbindelse med en grensejustering innebærer at en ny 
kommune overtar et garantiansvar. Dette innebærer at den kommunen som overtar området blir 
ansvarlig sammen med den opprinnelige kommunen. Utgangspunktet vil ellers her være at den 
opprinnelige (forminskede) kommunen beholder ansvaret.  

Både kommunenes avtalefrihet, og nemnda kompetanse kan imidlertid trolig være begrenset i 
forhold til tredjemanns rettigheter. Jf. ovenfor hvor det er pekt på at det i Ot. prp. nr. 41 (s. 84) 

                                                           
12 En slik enkeltgaranti kan likevel ha en viss verdi i den forstand at den gir løfte om innfrielse av hele beløpet 
hos én kommune, mens ansvarsformen pro-rata i IKS-loven innebærer at kreditor vil måtte gå på hver enkelte 
kommune for den andel av beløpet hver enkelt kommune skal være ansvarlig for. Vi antar likevel at slik garanti 
er lite praktisk.   
13 Se Ot. prp. nr. 43 (1999-2000) s. 90 flg. om kommunelovens garantibegrep.   
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fremgår at det ikke har vært ment å lovregulere forholdet til kreditorer i inndelingslova. Vi anser det 
for å ligge utenfor rammen for vår utredning å gå nærmere inn på dette.      

4. De enkelte organisasjonsformene 

4.1 Innledning 
Gjeldende kommunelov, Lov om kommuner og fylkeskommuner av 1992-09-25 nr. 107 gir 
kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet. Dette innebærer at 
kommunene kan velge å organisere delet av sin virksomhet utenfor kommunen i selvstendige 
rettssubjekter. Aktuelle organisasjonsformer for en kommune er følgende:   

• Aksjeselskap 

• Interkommunalt selskap 

• Kl. § 27 selskap  

• Samvirkeforetak 

• Stiftelser 

Nedfor i pkt. 4.2 og følgende gis en kort oversikt over de ulike organisasjonsformene. 

4.2 Aksjeselskap 
Aksjeselskap styres av lov om aksjeselskaper14 og er et eget rettssubjekt. Dette følger implisitt av at 
det er et selskap, jf. aksjeloven (aksl) (§1-2). Det betyr at et aksjeselskap kan stå som eier, at 
selskapet kan pådra seg forpliktelser, og være part i avtaler og prosesser.  

Eier i et aksjeselskap omtales som aksjonær. Det kan være flere eiere i et aksjeselskap. Eierne kan 
være både juridiske rettssubjekter og enkeltpersoner. Et aksjeselskap kan ha både offentlige og 
private eiere.  

Ved opprettelsen av et aksjeselskap skal selskapet ha en minimumskapital på NOK 30 000,- og 
aksjekapitalen fordeles på flere aksjer. Aksjekapitalen finansieres av aksjonærene. Dette kan være 
enten som kapitalinnskudd eller tingsinnskudd. 

Eierrettighetene er knyttet til aksjer og hver aksje skal ha lik kroneverdi15. Aksjene kan eies av en eller 
flere eiere, og det er ingen begrensninger i hvor mange aksjer en eier kan eie, med mindre annet 
fremgår av vedtektene. En aksje gir som regel like rettigheter i selskapet (§ 4-1). Ettersom antall 
aksjer styrer den enkelte eiers påvirkningsmuligheter overfor selskapet, betyr det at en eier som har 
mer enn 50 % av aksjene også har majoriteten av stemmene på generalforsamlingen. Annet kan 
fastsettes i vedtektene innenfor aksjelovens rammer. 

Eierne har begrenset ansvar for aksjekapitalen (§1-2). En aksjonær kan fritt overdra sin aksje til andre 
med mindre annet er avtalt. 

Etter aksjeloven § 3-4 skal selskapet til en hver tid ha en forsvarlig egenkapital og likviditet ut fra 
risikoen ved om omfanget av virksomheten i selskapet.  

                                                           
14 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 1997-06-13-44, sist endret med virkning fra 01.01. 2016. 
15 Aksjeloven § 3-1 
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Et aksjeselskap skal ha vedtekter som grunnlagsdokument. Vedtektene skal angi selskapets 
virksomhet16. 

Aksjeselskapsformen er først og fremst tiltenkt virksomhet som har økonomisk formål, men kan også 
benyttes for virksomhet med ideelt formål. Dersom selskapet ikke har økonomisk formål, er 
selskapet unntatt fra aksjeloven etter § 1-1, tredje ledd nr. 2.  

Øverste organ er generalforsamlingen, med alminnelig instruksjons- og omgjøringsrett overfor andre 
selskapsorganer, men med unntak for utbytte. Det er styret som vedtar utbytte, og 
generalforsamlingen kan ikke vedta høyere utbytte enn styret har foreslått.17 

Styret er selskapet øverste ledelse, og forvaltningen av selskapet hører under styret (§ 6-12). Styrets 
medlemmer velges av generalforsamlingen (§ 6-3) og styret skal bestå av ett eller flere medlemmer 
(§ 6-1). Styret representerer selskapet utad (§ 6-30). 

Daglig leder ansettes av styret (§ 6-2), med mindre myndigheten gjennom vedtektene er lagt til 
generalforsamlingen. 

Et aksjeselskap kan stille garantier for andre selskaper. Eksempelvis stilles ofte garantier fra et 
morselskap til datterselskap. 

Et aksjeselskap kan ikke omdannes til annet enn et allmennaksjeselskap etter aksjelovens kapittel 15. 
Eierne kan derfor ikke beholde kontinuitet dersom selskapet ønskes omdannet til eksempelvis et 
interkommunalt selskap (IKS), se omtale i kapittel 4.3. 

Et aksjeselskap kan oppløses og avvikles etter vedtak i generalforsamlingen. Dette er regulert i lovens 
kapittel 16. 

4.3 Interkommunalt selskap 
Interkommunalt selskap reguleres av lov om interkommunale selskaper18 og har IKS i navnet.  

Et IKS er et eget rettssubjekt på lik linje med et aksjeselskap. Dette følger av § 2 hvor det fremgår at 

«Interkommunale selskap kan ha rettigheter, forpliktelser og partsstilling overfor en domstol og 
andre myndigheter».  

Eierne i et IKS omtales som deltagere og det må være minimum to deltagere for å kunne opprette et 
IKS. Dette følger av reglene om oppløsning § 32, tredje ledd hvor det heter at «Selskapet skal 
oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av uttreden eller utelukkelse». 

I motsetning til et aksjeselskap kan private ikke være deltagere i et IKS.  Det er bare kommuner, 
fylkeskommuner og andre IKS-selskaper som kan være deltagere. Dette følger av direkte av § 1.  

Deltagerne har til sammen ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser19, i motsetning til 
aksjeselskap der eierne har begrenset ansvar. Den enkelte deltagers ansvar svarer til eierandelen, 
med mindre det er avtalt noe annet i selskapsavtalen, jf. § 3. En selskapskreditor må først gjøre sitt 
krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager 
regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren. 

                                                           
16 Aksjeloven § 2-2 første ledd nr. 3 
17 Aksjeloven § 8-2 
18 Lov om interkommunale selskaper av 29.januar 1999 nr. 6 
19 Lov om interkommunale selskaper § 3 
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Et IKS styres av selskapsavtalen20 som blant annet skal angi formålet med virksomheten. 

Selskapets organer består av representantskapet som øverste organ, et styre, der medlemmene 
velges av representantskapet og en daglig leder. Eierne utøver sine eierinteresser gjennom 
representantskapet der flertallsavgjørelser er bindende for deltagerne med mindre annet fremgår av 
lov eller selskapsavtalen. Hvem som møter på representantskapet fra den enkelte deltager, 
bestemmer av det enkelte kommunestyre som velger medlemmer til representantskapet (§ 6, annet 
ledd). 

Styret forvalter selskapet på vegne av deltagerne og skal føre tilsyn med daglig leder, jf. § 13. 

Daglig leder tilsettes av styret med mindre annet er bestemt i selskapsavtalen, jf. § 14. 

Et IKS bygger på mange av de samme prinsippene som et aksjeselskap, men er tenkt mer tilpasset 
kommunal virksomhet. I prinsippet kan alle typer oppgaver legges til et IKS. Lov om interkommunale 
selskaper har ingen begrensinger med hensyn til hvilke oppgaver som kan legges til et IKS. Eventuelle 
begrensinger for lovpålagte oppgaver vil måtte følge av en fortolkning av den enkelte lov som 
oppgavene hører inn under. 

Selskapsformen er mye brukt av kommunene til å løse kommunale oppgaver. Dette gjelder innenfor 
en rekke virksomheter, særlig innenfor arkiv, renovasjon og brann- og redningstjenester. 

Det gjelder ikke et kontinuitetsprinsipp ved omdanning av et IKS til et aksjeselskap eller til en annen 
selskapsform. Dersom deltagerne ønsker å endre selskapsformen, må selskapet oppløses og nytt 
selskap må opprettes.  

Med kontinuitetsprinsippet i selskapsrettslig sammenheng menes eiendels- og rettighetskontinuitet. 
Det vil si at det overtakende selskap trer inn i det overdragende selskapets eiendeler og rettigheter 
som eier. At eiendeler og rettigheter kan overføres, følger også av alminnelig kontraktsrett. Et 
eksempel på kontinuitet i kontraktsretten finner vi innenfor husleieområdet, der husleieloven åpner 
for at en leietaker kan fremleie leieobjektet.  

Et krav om kontinuitet ved overføring av rettigheter har betydning for at selskapet skal kunne 
fortsette driften. Kontinuitet ved fisjon, fusjon, eller omdanning av selskaper krever lovhjemmel. Slik 
lovhjemmel foreligger ikke ved omdanning av et IKS til en annen selskapsform. Det betyr at dersom 
deltagerne i et IKS ønsker å drive selskapet i en annen selskapsform, må selskapet oppløses, og et 
nytt selskap må opprettes.  

I stedet for å oppløse selskapet, kan deltagere velge å tre ut av selskapet. Dersom det blir bare en 
deltager tilbake, må selskapet oppløses, jf. kravet til at det må være to eller flere deltagere i et IKS.  

Ved uttreden fra et IKS, må dette varsles skriftlig med ett års varsel. Annet kan avtales i 
selskapsavtalen. Det kan også i selskapsavtalen avtales tvungen deltagelse i et begrenset tidsrom.21 
Det vil si at en deltager ikke kan tre ut av selskapet før det begrensede tidsrommet et utløpt.  

Selskapet kan oppløses etter bestemmelsene i lovens § 32. Som hovedregel skjer oppløsning etter 
enighet mellom deltagerne.  

4.4 Felles styre etter kommuneloven § 27 (§ 27 selskap) 
Et interkommunalt samarbeid kan opprettes og organiseres etter kommuneloven § 27. Her heter det 
at to eller flere kommuner kan opprette « et eget styre til løsning av felles oppgaver».  Et slikt styre 
kan delegeres oppgaver som i følge loven er å betegne som « drift og organisering». Innenfor denne 
                                                           
 
21 Lov om interkommunale selskaper § 30 
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rammen er det store muligheter for å delegere beslutningsmyndighet til styret. Det er imidlertid ikke 
adgang til å legge oppgaver som innebærer offentlig myndighetsutøvelse til et slikt styre. 

Det er ikke regulert i loven hvorvidt et § 27 samarbeid er et eget rettssubjekt eller ikke. Dette vil 
måtte bero på en tolkning av den enkelte virksomhet. Styrets selvstendighet vil være et av flere 
momenter i en slik vurdering. Ofte vil det fremgå av vedtektene at virksomheten er et selvstendig 
rettssubjekt, men ikke alltid. Vedtektsbestemmelse om dette er imidlertid ikke avgjørende i seg selv. 

Dersom virksomheten er et selvstendig rettssubjekt vil deltagerne hefte solidarisk overfor 
virksomhetens kreditorer for de samlede forpliktelsene samarbeidet har påtatt seg. Er det ikke eget 
rettssubjekt, vil samarbeidet være en juridisk del av en deltagerkommunens virksomhet.  Det følger 
av § 27 at et interkommunalt styre kan gis mulighet for å pådra samarbeidet økonomiske 
forpliktelser ved at styret gjennom vedtektene kan gis myndighet til å oppta lån.22 

Loven krever ikke at samarbeidet skal ha andre organer enn et styre. Deltagerne står imidlertid fritt 
til å organisere samarbeidet med både er et eierorgan og daglig leder. I praksis vil et slikt samarbeid 
som regel ha en daglig leder til å forestå det praktiske arbeidet. Der man har daglig leder, vil denne 
være underlagt styret. 

Det forholdet at loven har få krav til hva vedtektene for et § 27 samarbeid skal inneholde, gir 
kommunene relativt stor frihet med hensyn til hvordan samarbeidet skal organiseres. I prinsippet vil 
det bety at denne friheten er større enn det som gjelder for et IKS. En ulempe med det knappe 
regelverket for § 27 samarbeid, er at det kan oppstå flere uklare tolkningsspørsmål knyttet til et § 27 
selskap enn et IKS. 

Det skal fastsettes vedtekter for samarbeidet. Loven fastsetter et minimum av hva vedtektene skal 
inneholde.  Vedtektene skal ha bestemmelser om styrets sammensetning og hvordan medlemmene 
velges, området for styrets virksomhet, om det skal gjøres innskudd i virksomheten, hvorvidt styret 
kan oppta lån eller på annen måte pådra deltagerne økonomiske forpliktelser, og bestemmelser om 
uttreden og avvikling av samarbeidet.  Deltagerne kan velge å regulere inn andre forhold i 
vedtektene utover lovens minstekrav. Eksempelvis kan deltagerne avtale at det skal kunne utbetales 
utbytte av overskuddet.  

 4.5 Samvirkeforetak 
Et samvirkeforetak er ikke et selskap men en egen organisasjonsform styrt av lov om 
samvirkeforetak23. I forarbeidene til loven NOU 2002:6 s. 246, er det presisert at et samvirke er ikke 
en «variant av selskap eller forening».  

Samvirkeforetak er en organisasjonsform som i prinsippet kan nyttes for alle former av økonomisk 
virksomhet. Et samvirke er nærmere definert i § 1(2). Med samvirke menes «en sammenslutning 
med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser ved at disse deltar aktivt i foretakets 
virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på lignende måte».  Tankegangen er at de som 
driver samvirketjenestene/produksjonen eller nyttiggjør seg denne, også skal lede samvirket og ta 
del overskuddet, i motsetning til et aksjeselskap der en aksjeeier ikke behøver å ta noen del i eller på 
noen måte engasjere seg i virksomheten.  

Samvirkeloven oppstiller fem hovedelementer som må være oppfylt for at det skal være tale om et 
samvirke, jf. lovens § 1(2). Samtlige vilkår må være oppfylt.24 

                                                           
22 Om ansvar overfor tredjemenn, vises til FOU Interkommunalt samarbeid om IKT s. 42. 
23 Lov om samvirkeforetak(samvirkeloven) av 29.juni 2007 nr. 8 
24 Ot.prp.nr.21(2006-2007)s.50 
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Et krav er at samvirkeforetaket må være en sammenslutning. I det ligger at det må være minimum to 
stiftere for å opprette et samvirke og det må være minimum to medlemmer. Dette kan 
sammenlignes med et IKS som har krav om minimum to deltagere.  

Et samvirke skal også ha et økonomisk formål. Det betyr ikke et krav om at foretaket må være egnet 
til å oppnå overskudd slik det er definert i selskapsloven § 1-1 første ledd. Kravet om økonomisk 
formål, utelukker derfor ikke at foretaket gjennom vedtektene kan ha et «ideelt» formål. 25 

Et samvirke skal ha vedtekter, og loven oppstiller visse minimumskrav til hva vedtektene skal 
inneholde, jf. § 10.  

Loven oppstiller et krav om at det skal være en viss omsetning eller samhandling mellom samvirke og 
medlemmene. Hvordan samhandlingen bør foregå, bør beskrives i vedtektene. 

Medlemmene hefter ikke for samvirkeforetakets forpliktelser. Dette følger av § 1 annet ledd hvor det 
heter «Ikkje nokon av medlemmane har personleg ansvar». Dette samsvarer med reglene om 
begrenset ansvar i aksjeloven og skal forstås på samme måte.26 

Deltagelse i et samvirke er basert på medlemskap, ikke eierskap.  Målet er at man gjennom 
medlemskapet får dekket et felles behov. Som hovedregel er det åpent medlemskap, men dette kan 
innskrenkes gjennom vedtektene ved at medlemmene har stor frihet til å fastsette bestemmelser i 
vedtektene utover lovens minimumskrav til innhold. 

Hovedregelen er at medlemmene ikke har krav på utbytte, jf. § 31, første ledd sammenholdt med § 
26. Det vil si at overskuddskapital forblir i foretaket. Dersom vedtektene åpner for utdeling av 
overskudd, skal dette skje på grunnlag av omsetning med selskapet, ikke på grunnlag av innskutt 
kapital som i et aksjeselskap. 

Et samvirke er basert på demokratisk kontroll og et likhetsprispipp, jf. § 17.. Det vil si at hvert 
medlem har en stemme hver, jf. § 38, første ledd.  Det kan gjøres unntak fra dette, dog slik at 
stemmene knyttes opp mot omsetningen med foretaket og at ingen av medlemmene kan ha mer enn 
50 % av stemmene. Unntaket fraviker likhetsprinsippet, noe § 17, andre setning åpner for når det er 
«saklig grunn». I dette tilfelle følger det direkte av loven at det kan gjøres avvik fra likhetsprinsippet, 
jf. loven § 38, annet ledd. 

Årsmøte er øverste organ i et samvirkeforetak, jf. § 35 og samsvarer med generalforsamlingen i et AS 
og representantskapet i et IKS. Alle medlemmene har møterett på årsmøte, § 36(1), og stemmerett 
dersom ikke annet fremgår av vedtektene. 

Et samvirke skal ha et styre på minimum tre medlemmer, jf. § 64(1), og en daglig leder, § 65(1), med 
mindre annet er bestemt i vedtektene. 

Et samvirke kan omdannes til et aksjeselskap og på den måten beholde sin kontinuitet. Bakgrunnen 
for denne ordningen er nærmere omtalt i Ot. prp. nr. 21 (2006-2007) s. 203. Derimot åpner ikke 
loven for omdanning til annen organisasjonsform som eksempelvis fra samvirke til IKS.  

Et samvirke kan oppløses etter reglene i lovens kapittel 10. Oppløsning bestemmes av medlemmene 
på årsmøte med to tredjedels flertall dersom ikke vedtektene fastsetter strengere regler, jf. § 127, jf. 
54(1). 

                                                           
25 Se boken « Samvirkeforetak-reglene om økonomiforhold, skatt og avgift1» utgave 2014 av Tore Fjørtoft og 
Ole Gjems-Onstad kap. 2.3, særlig s. 34 og 35. 
26 Ot.prp. nr. 21 (2006-2007) s. 242. 
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4.6 Stiftelser 

En stiftelse er regulert av lov av 15. juni 2001 nr. 59 (Stiftelsesloven). Lovens § 2 definerer hva en 
stiftelse er. Her heter det at «Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller 
annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, 
kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art». 

En stiftelse kjennetegnes altså ved at en formuesverdi ved en rettslig disposisjon selvstendig blir stilt 
til rådighet for et bestemt formål. Den rettslige disposisjonen som utgjør grunnlaget for opprettelsen 
av stiftelsen kan for eksempel være et testament eller et gavebrev.  

Et vesentlig skille mellom en stiftelse og de øvrige organisasjonsformene som er omtalt, er at ved 
opprettelsen av stiftelsen oppgir oppretteren eiendomsretten til formuesverdien, som overtas av 
stiftelsen. Det vil si at ingen kan «eie» en stiftelse.  Oppretteren mister kontrollen med hvordan 
formuesverdiene forvaltes, og oppretteren kan ikke tilgodeses med utdelinger fra stiftelsen, jf. § 19 
hvor det heter «Det kan ikke foretas utdelinger til oppretteren, til oppretterens nærstående etter § 5 
bokstav a, eller til selskap der noen av disse hver for seg eller til sammen har slik bestemmende 
innflytelse som nevnt i § 4 tredje ledd. Hvis det foreligger særlige grunner, kan Stiftelsestilsynet gjøre 
unntak fra første punktum». Det fremgår av forarbeidene til lovbestemmelsen at Stiftelsestilsynets 
adgang til å gjøre unntak er ment som en snever unntaksbestemmelse. 27  

Stiftelser er i likhet med selskaper og samvirkeforetak egne juridiske personer. Dette følger implisitt 
av stiftelsens selvstendighetskriterium i lovens § 2.  

Som det fremgår av definisjonen,( § 2), kan en stiftelse ha alle slags typer formål. Oppregningen gir 
bare eksempler på hvilke formål stiftelser kan ha.  

Det finnes to typer stiftelser, alminnelige stiftelser og næringsdrivende stiftelser. Loven § 4 definerer 
nærmere når en har med en næringsdrivende stiftelse å gjøre. Dette har bare betydning ved at det er 
enkelte bestemmelser i loven som bare gjelder for næringsdrivende stiftelser. 

Stiftelser skal registreres i et eget stiftelsesregister, jf. § 8, første ledd som skal være koblet opp mot 
Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. Stiftelsesregisteret administreres av et 
offentlig tilsynsorgan for stiftelser, Stiftelsestilsynet. 

En stiftelse skal ha vedtekter som angir stiftelsens formål, navn, hvilke organer stiftelsen skal ha, og 
antall medlemmer i styrets og hvordan styremedlemmene skal velges, samt størrelsen på 
grunnkapitalen, jf. § 10. Grunnkapital skal ved opprettelsen av stiftelsen være på minimum NOK 
100 000,-.28Mangler grunnkapital ved opprettelsen, vil disposisjonen ikke kunne godkjennes som 
stiftelse, med mindre Stiftelsestilsynet aksepterer å fravike kravet, jf. § 14 annet ledd. 

Stiftelser skal opprettes med et styre (§ 26). Utover dette kan det bestemmes i vedtektene at 
stiftelsen skal ha andre organer som kommer i tillegg til styret. Dette følger direkte av § 10 første 
ledd bokstav d). 

Det er ikke et lovpålagt krav at stiftelsen skal ha daglig leder, med mindre det er en næringsstiftelse 
med en grunnkapital på mer enn 3 mill. Er det ikke fastsatt noe annet i vedtektene velger styret selv 
om stiftelsen skal ha daglig leder (§ 34). 

                                                           
27 Ot.pr. nr. 15 (2000-2001) om lov om stiftelser (Stiftelsessloven) s. 98. 
28 Lov av 15.06. 2001 nr. 59 (stiftelsesloven) § 14 
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En stiftelse kan oppheves og avvikles, (§45) men det skal svært mye til for å få avviklet en stiftelse 
(§46). Loven stiller svært strenge krav til avvikling av en stiftelse. I realiteten er det få stiftelser som 
på grunn av det strenge regelverket blir opphevet og avviklet. Opphevelse og avvikling krever 
Stiftelsestilsynets samtykke med mindre denne avgjørelsen er lagt til andre i vedtektene, men en 
oppretter vil aldri kunne ha myndighet til å avvikle en stiftelse (§ 48). 

5. Konsekvenser av kommunestrukturendringer for aksjeselskap (AS) 

5.1 Generelt – skille mellom kommunesammenslåing og deling 
Når en skal se på konsekvenser av kommunestrukturendringer for de ulike organisasjonsformene må 
det skilles mellom kommunesammenslåing og deling av en kommune eller fylkeskommune. Dette 
gjelder for hver enkelt organisasjonsform.  

Kommunesammenslåing er regulert i Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser 
(inndelingsloven).29 Om begrepet sammenslåing vises til nærmere omtale i kap. 3. Ved sammenslåing 
oppstår et nytt rettssubjekt. Dette følger direkte av inndelingsloven § 3, første ledd som omtaler den 
nye kommunen som «ei ny eining».   

Ved deling av kommuner eller fylkeskommuner, blir en kommune eller fylkeskommune delt opp i to 
eller flere nye enheter, jf. inndelingsloven § 3 annet ledd a, eller de enkelte deler blir lagt til andre 
kommuner eller fylker, jf. inndelingsloven § 3, annet ledd b.  

I den videre gjennomgangen, har vi for hver enkelt organisasjonsform først tatt for oss konsekvenser 
ved kommunesammenslåing. Deretter har vi sett på hvilke konsekvenser deling har for den enkelte 
organisasjonsform.  

Dersom det det kun foretas en grensejustering, består den opprinnelige kommunen. En 
grensejustering får derfor normalt ingen konsekvenser for selskapsorganiseringen og behandles 
derfor ikke i den nærmere utredningen.  

5.2 Kommunesammenslåing   
Inndelingsloven § 16 har regler om frister for blant annet når kommuner og fylkeskommuner som er 
med i interkommunale samarbeid kan si opp et deltagerforhold. Her vises til den nærmere omtalen i 
kapittel 3. Bestemmelsen nevner ikke aksjeselskap, samvirkeforetak eller stiftelser. Det betyr at 
denne bestemmelsen i inndelingsloven ikke kommer til anvendelse der interkommunalt samarbeid er 
organisert i en av disse tre organisasjonsformene.  

Som nevnt i kap. 4.2 kan et aksjeselskap eies av én eller flere aksjeeiere. Dette innebærer at en 
kommune kan være eier av et aksjeselskap alene eller sammen med flere aksjeeiere. Der det er flere 
aksjeeiere, kan dette være både kommuner, fylkeskommuner, staten og private.  Med private menes 
både enkeltpersoner og andre rettssubjekter.  

Ved sammenslåing oppstår én ny kommune. Spørsmålet er om den nye kommunen automatisk 
overtar aksjene som de «gamle» kommunene måtte ha eierskap til. Nedenfor ser vi først på 
konsekvensene for eierne, deretter hvilke konsekvenser det har for selskapet og til slutt hvilke 
konsekvenser det har for tredjemann. 

 5.2.1 Konsekvenser for eierne 

Når vi skal se på hvilke konsekvenser kommunesammenslåing får for eierne av aksjeselskapet, må 
det skilles mellom aksjeselskaper med en aksjeeier og selskaper med flere aksjeeiere.   
                                                           
29 Lov av 15.06. 2001 nr. 70 (inndelingsloven) § 3 
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5.2.1.1 Aksjeselskap med én eier 

a) Overføring av aksjer 

Inndelingsloven regulerer ikke overføring av aksjer. Overføring av aksjer reguleres av aksjeloven. Der 
en kommune eier 100 % av aksjene, vil en sammenslåing med en eller flere kommuner normalt være 
ukomplisert.  I en slik situasjon er det ingen andre aksjeeiere å ta hensyn til. Det er ingen aksjeeiere 
som kan motsette seg en endring på eiersiden. Der det kun er én eier i et aksjeselskap ved 
kommunesammenslåing får dette dermed ingen konsekvenser for eierskapet. Ny kommune går inn 
som ny eier i selskapet. Ny kommune må likevel følge reglene i aksjeloven om meldeplikt til 
selskapet.30 

Spørsmålet er om det samme gjelder dersom selskapsvedtektene inneholder bestemmelser om 
forbud mot aksjesalg. Aksjeloven § 4-15 inneholder regler om aksjers omsettelighet. Det følger av 
aksl.§ 4-15 (1) at «Aksjer kan skifte eier ved overdragelse og på annen måte for så vidt annet ikke er 
bestemt i lov, selskapets vedtekter eller avtale mellom aksjeeierne». Videre heter det i aksl.§ 4-15 (4) 
at «For omsetningsbegrensninger som er fastsatt i vedtektene eller avtale mellom aksjeeierne, gjelder 
avtaleloven § 36 tilsvarende». 

Vedtektene eller selskapsavtalen kan inneholde begrensninger i form av salgsforbud. Dette avhenger 
av en tolkning av vedtektene. Bestemmelser om salgsforbud av aksjer inntatt i vedtektene eller i 
selskapsavtalen innebærer en begrensning med hensyn til overdragelse av aksjer, men når eierskifte 
kommer som en konsekvens av en kommunesammenslåing, skjer det ingen overdragelse som følge 
av salg av aksjer. Følgelig stenger verken vedtektene, selskapsavtalen eller aksjeloven for at ny 
kommune trer inn som eier i aksjeselskapet.   

b) Behov for vedtektsendringer 

Normalt vil det ikke være behov for at vedtektsendringer ved eierskifte i et aksjeselskap. Unntak 
gjelder dersom vedtektene skulle inneholde bestemmelses om kommunesammenslåing, men det er 
trolig lite praktisk av dette er direkte regulert i vedtektene, men helt utenkelig er det ikke.  

Videre vil det være et unntak dersom vedtektene inneholder navnet på den «gamle» kommunen, 
eller har en geografisk avgrensning som gjør at ikke hele den nye eierkommunen er omfattet av 
selskapets virksomhet eller annet som kan være knyttet opp mot den «gamle» kommunen, eller 
andre forhold Eksempel på en geografisk avgrensning, vil det være når det fremgår av 
formålsbestemmelsen for et parkeringsselskap at selskapet kun skal drive virksomhet innenfor et 
angitt område.  Hvis områdeangivelsen i formålsbestemmelsen ikke omfatter området som inngår i 
den nye kommune, og det er ønskelig at selskapet skal drive parkeringsvirksomhet innenfor hele den 
nye kommunen, vil det være behov for at formålsbestemmelsen endres.  

Derimot vil det ikke kreves vedtektsendring dersom ny kommune tar det samme navnet som den 
«gamle» aksjeeierkommunen hadde og navnet på kommunen er oppgitt i vedtektene. Endres 
kommunenavnet, må vedtektene endres. Det vil derfor alltid være behov for at den nye kommunen 
sjekker innholdet i selskapets vedtekter. 

5.2.1.2 Flere aksjeeiere 

a) Er det forskjell om alle aksjeeierne inngår i samme kommunesammenslåingsprosess? 

Når en kommune eier aksjer i et selskap med flere eiere, og samtlige aksjeeiere inngår i en felles 
kommunesammenslåing, får det samme konsekvenser som når det er én aksjeeier. Når den nye 
kommunen oppstår, går en over fra flere parter på eiersiden til én part. Den nye kommunen trer inn i 

                                                           
30 Aksjeloven § 4-12 

52



50/18

 
 

31 
 

de «gamle» kommunenes rettigheter og forpliktelser. Det betyr at denne kommunen overtar aksjene 
fra de «gamle» kommunene og blir ny eneeier i selskapet. 

Er situasjonen den at en kommune inngår i en kommunesammenslåing uten at alle aksjeeierne 
inngår i den samme kommunesammenslåingsprosessen, oppstår spørsmålet om dette utløser 
forkjøpsrett for de øvrige aksjonærene. Som et eksempel kan nevnes en situasjon der et aksjeselskap 
eies av tre kommuner og to private selskaper. En av kommunene inngår i en 
kommunesammenslutning med to andre kommuner som ikke er aksjeeiere. Det oppstår da en ny 
storkommune. Vil den nye storkommunen overta aksjene som den ene kommunen var eier av? Ja 
det vil den med mindre det utløes forkjøpsrett. Om forkjøpsrett vises til punkt 5.2.1.2 nedenfor. 

b) Utløses forkjøpsrett for øvrige aksjonærer?  

Aksjeloven § 4-15 (3) og 4-19 (1) bestemmer at aksjeeierne har rett til å ta over en aksje som har 
skiftet eier med mindre annet er fastsatt i vedtektene. Etter aksjeloven § 2-21 (1) utløses forkjøpsrett 
ved alle former for eierskifte. Eierskifte ved kommunesammenslåing er ikke omtalt i forarbeidene til 
aksjeloven, og er heller ikke regulert i inndelingsloven. Vi er heller ikke kjent med at spørsmålet om 
kommunesammenslåing er å anse som «eierskifte» i aksjelovens forstand er kommentert i juridisk 
teori. Rettstilstanden knyttet til forkjøpsrett ved eierskifte i kommunereformsammenheng er uklar. 
KS advokatene tok dette opp med Kommunal – og moderniseringsdepartementet i brev av 16.04. 
2015. I svarbrev av 10.06.2015 til Kommunesektorens organisasjon argumenter departementet for at 
forkjøpsrett ikke utløses ved sammenslåing.  For sikre at forkjøpsrett ikke utløses, har departementet 
foreslått endringer i inndelingsloven. Dette ble tatt opp i høringsnotatet «Endring av inndelingslova i 
samband med kommunereforma og einskilde endringar i kommunelova» som hadde høringsfrist 1. 
oktober 2015. Her foreslår departementet å lovfeste at forkjøpsrett ikke skal gjelde. Det foreslås en 
ny § 16b med følgende lovtekst:  

«Når aksjar skiftar eigar frå ein kommune til ein annan kommune eller frå eit fylke til eit anna 
fylke som følgje av samanslåing eller deling etter denne lova, gjeld ikkje reglane om 
forkjøpsrett i aksjelova §§ 4-15 (3) og 4-19(1).» 

Proposisjon om endringer i inndelingsloven ble fremmet i 18. mars i år31 Pr i dag er det dermed ikke 
vedtatt noen lovendring som slår fast at forkjøpsrett ikke skal gjelde ved kommunesammenslåing. 
Det vil si at det er ikke avklart om forkjøpsretten for andre aksjeeiere vil tre inn, selv om det er gode 
argumenter for at forkjøpsrett ikke gjelder i slike situasjoner. Hensynet bygger på et 
kontinuitetsprinsipp etter samme mal som ved fusjon og fusjon av aksjeselskaper.  

c) Kreve eierskifte samtykke fra selskapet? 
 

Det følger også av aksjeloven § 4-15 (2) at et eierskifte krever samtykke fra selskapet. Etter 
aksjeloven § 4-16 (1) er det i prinsippet styret som avgjør om samtykke skal gis. Det innebærer i 
prinsippet at styret i selskapet kan nekte en overgang av aksjer ved kommunesammenslåing. Dette 
kan være ødeleggende for kommunereformprosesser. I ovennevnte høringsnotat fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet stiller departementet spørsmål til høringsinstansene om det bør 
legges til rette for et unntak fra samtykkekravet ved kommunereformprosesser.  Resultatet av 
høringsprosessen er pr i dag ikke kjent. Foreløpig foreligger det ikke noen proposisjon fra 
departementet. 

d) Er det behov for vedtektsendringer? 

                                                           
31 Prop. 76 L (2015–2016) «Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.)» 
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Når det gjelder vedtektsendringer, gjelder det samme som der hvor det er en eneaksjonær, men 
endringer i eiersammensetningen kan ha betydning for om kravet til 2/3 flertall er oppfylt. Det er 
normalt det som skal til for å kunne kreve vedtektsendringer.  

Årsaken til at det normalt ikke kreves vedtektsendringer, er at vedtektene i et aksjeselskap normalt 
er kortfattet og inneholder som regel ikke navn på eierne. Dette henger sammen med at det vanligvis 
skal være kurant med skifte av aksjer uten at dette utløser vedtektsendringer. Skulle vedtektenes 
innhold likevel utløse behov for endringer, må aksjelovens regler om endring av vedtekter følges, 
herunder de frister som aksjeloven oppstiller. Som nevnt innledningsvis i punkt 5.2 omfattes ikke 
aksjeselskap av inndelingsloven § 16 som angir frister for å kreve vedtektsendringer.  

Styret har et forvaltningsansvar for selskapet. Inn under dette hører også å sørge for å gi eierne 
beskjed hvis selskapsavtalen ikke er i tråd med selskapets virksomhet eller det styringsverktøyet 
selskapet skal forholde seg til. I dette ligger antagelig derfor en aktivitetsplikt for styret til å gi beskjed 
til eirene dersom selskapsavtalen ikke er i tråd med loven. Styret bør varsle eierne om å endre 
selskapsavtalen etter i kommunesammenslåing, dersom eierne ikke sørger for endring av 
selskapsavtalen selv. 

5.2.2 Konsekvenser for selskapet 

Når vi skal se på hvilke konsekvenser en kommunesammenslåing har for selskapet, må vi skille 
mellom aksjeselskaper der det er én eier, og aksjeselskaper med flere eiere.  

5.2.2.1 Aksjeselskap med en eier 

For selskapet innebærer en kommunesammenslåing at ny eier trer inn på eiersiden. Det betyr at det 
blir en ny eier å forholde seg til.  

Ny kommune skal melde fra om overdragelsen. Det betyr at selskapet ved styret skal samtykke til 
eierskifte etter gjeldende regler i aksjeloven32 Hvorvidt samtykkereglene trer inn er omtalt ovenfor 
under punkt 5.2.1.2 c).  

Selskapet kan også oppleve at den nye eierkommunen fastsetter andre og nye eierstrategier for 
selskapet som styret må forholde seg til.  

Utover dette, fortsetter selskapet sin virksomhet som før med mindre ny eier ønsker å selge 
selskapet til andre eller oppløse selskapet jf. aksl § 16-1. Slike beslutninger treffes på 
generalforsamlingen.  

Er det behov for vedtektsendringer, vil selskapet få nye retningslinjer å forholde seg til. 

Oppsummert betyr det at en kommunesammenslåing får de samme konsekvenser for selskapet som 
ved andre ordinære aksjeoverdragelser. 

5.2.2.2 Flere aksjeeiere 

Er det to eller flere kommuner som er aksjeeiere i samme aksjeselskap og noen av disse 
eierkommunene eller samtlige av eierkommunene inngår i en felles kommunesammenslåing får 
selskapet færre aksjeeiere å forholde seg til. Et selskap kan eksempelvis gå fra å ha fem aksjeeiere til 
å bli et selskap med en aksjeeier, eller fra fem til tre aksjeeiere. Det vil også si at det blir en annen 
maktfordeling blant eierne som igjen kan påvirke driften av selskapet. 
 
For øvrig får det samme konsekvenser som for aksjeselskap med én aksjonær.  

                                                           
32 Jf. aksjeloven §§ 4-15 (2) og 4-16(1) 
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5.2.3 Konsekvenser for tredjemann 

Med tredjemann menes her selskapers kreditorer og kontraktsparter og andre som selskapet har 
forpliktelser overfor. En kommunesammenslåing betyr et eierskifte. Tredjemann forholder seg som 
hovedregel til selskapet som rettssubjekt, ikke den enkelte eier. Et eierskifte i et aksjeselskap er 
derfor uten betydning for avtaler mellom selskapet og dets kontraktsparter. 

Kan en kreditor motsette seg et eierskifte som følge av en kommunesammenslåing? 

Det kan tenkes at ny storkommune har vesentlig dårligere økonomi enn den eller de tidligere 
aksjonærkommunene. Dette vil som hovedregel ikke ha noen betydning for selskapets kreditorer. 
Kreditorene kan ikke kreve økonomisk dekning fra aksjonærene for å få dekket sine økonomiske 
forpliktelser. Disse må forholde seg til selskapet. Aksjonærene har begrenset ansvar overfor 
selskapets kreditorer og hefter kun for innskutt kapital. Annet må i så fall følge av avtale med den 
enkelte aksjonær eller kreditor. Kreditor kan derfor ikke motsette seg et eierskifte. Dette følger 
implisitt av bestemmelsene i aksjeloven kapittel 4 om at aksjer som hovedregel er omsettelige. 

Det er ikke ukjent at kommuner som har inngått et interkommunalt samarbeid gjennom et 
aksjeselskap har stilt garanti for aksjeselskapet. En kreditor, eksempelvis en bank, kan ha gitt 
lånetilsagn med dette som en forutsetning.  Spørsmålet er om en kreditor som har gitt lån basert på 
at aksjonærene har stilt garanti, kan nekte et eierskifte som følge av en kommunesammenslåing, 
dersom ny kommune har vesentlig dårligere økonomi enn opprinnelig aksjonær.  

Vi snakker her om tilfeller der en kommune som aksjeeier har stilt seg som kausjonist for selskapet. 

Kausjon er et rettslig begrep. I Ot.prp.nr.41 (1998-1999) s. 63 er det gitt en oppsummering av 
hva en kausjonsavtale er:  

”Uttrykket kausjon er i dag ikke gitt noen alminnelig definisjon i lovverket. Det har likevel et 
relativt klart innhold i juridisk terminologi. Vanligvis brukes uttrykket om en avtale eller 
erklæring der en person påtar seg ansvar for en annen persons betalingsevne (og betalingsvilje) 
overfor sin kreditor. Kausjonsløftet kan være et løfte om personlig gjeldsansvar eller et løfte om 
at kreditor kan søke dekning i ett eller flere av hans formuesgoder når hovedskyldneren 
misligholder (realkausjon).  

I juridisk teori er det pekt på ulike momenter som kjennetegner en kausjon. Carsten Smith 
karakteriserer kausjoner på følgende måte i boken, « Garantikrav og garantistvern» (1981) på s 50-
51: 

« (i). Kausjonen er en overenskomst med en annens fordringshaver nettopp i dennes egenskap 
av fordringshaver i et annet kontraktsforhold. 

(ii). Kausjonen er en overenskomst om at kausjonisten skal være ansvarlig sammen med 
skyldneren i hovedforholdet. Det foreligger et samskyldnerforhold, hvor kausjonist og 
hoveddebitor er solidarisk forpliktet. 

(iii). Kausjonen er en kontrakt med et bestemt formål, nemlig å gi kreditor en større sikkerhet 
for at han får dekning. Kausjonisten garanterer (står inne for) at hoveddebitor oppfyller sin 
forpliktelse» 

Som hovedregel vil kreditor måtte akseptere at kausjonsansvaret overtas av den nye kommunen. I 
motsatt fall må det klart fremgå av garantiavtalen et forbud mot at ansvaret overføres i forbindelse 
med en kommunesammenslåing. I praksis vil det neppe oppstå situasjoner der en kreditor vil 
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motsette seg en kommunesammenslåing. Hvilken kommune som overtar garantiansvaret er omtalt i 
punkt 3.1.5. 

Uansett vil en kreditor måtte forholde seg til garantiavtalen. En garanti kan være stilt enten som en 
selvskyldnerkausjon eller simpel kausjon. Ved en selvskyldnerkausjon kan kreditor gå direkte på 
kausjonist med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldner ikke fører fram, uavhengig av 
om vedkommende rent faktisk kan betale. Ved simpel kausjon må kreditor gjøre innfordringstiltak 
mot hovedskyldner og stadfeste at det er helt sikkert at denne ikke er i stand til å gjøre opp for seg, 
før kreditor søker kravet dekket hos kausjonist. Det er sikker rett at dersom det ikke eksplisitt 
fremgår av avtalen at det er en selvskyldner kausjon, så er garantien gitt som en simpel kausjon. En 
Kreditor må derfor forholde seg til garantiavtalen med hensyn til fremgangsmåten uavhengig av 
kommunesammenslåingen.   

5.3 Konsekvenser ved deling 
Tilsvarende som ved kommunesammenslåing, må det også ved deling skilles mellom aksjeselskaper 
som har én eier og aksjeselskaper med flere eiere. Det skilles også mellom konsekvenser for eierne, 
selskapet og for tredjemann. 

Tilsvarende som ved sammenslåing, regulerer ikke inndelingsloven forholdet til aksjeselskaper ved 
deling.  

5.3.1 Konsekvenser for eierne 

Ved deling av en kommune, oppstår to eller flere nye kommuner, jf. inndelingsloven § 3, annet ledd 
a), eller de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylker, jf. § 3 annet ledd b).  

5.3.1.1 En aksjeeier 

En deling betyr at aksjene skal fordeles, fordi opprinnelseskommunen opphører. Enten overtar en av 
de nye kommunene alle aksjene, eller aksjene blir fordelt på flere nye kommuner.  

Ved grensejustering, skjer det ingen overføring av aksjer. Opprinnelig kommune forblir som 
hovedregel fortsatt eneeier av aksjeselskapet. Det vises her til den nærmere gjennomgangen av det 
økonomiske oppgjøret i kapittel 3. 

Der en kommune deles i to eller flere nye kommuner, eller fordeles mellom bestående kommuner, 
må den gamle kommunen anses utslettet. Det er ingen kommune igjen. I slike tilfeller er det naturlig 
at rettigheter og forpliktelser blir fordelt, jf. gjennomgangen i kapitel 3. Hvis dette er situasjonen, vil 
det måtte skje en aksjeoverføring mellom flere kommuner som da blir eiere av aksjeselskapet.  Det 
betyr at ved deling av en kommune, kan det skje at aksjene blir fordelt på flere aksjeeiere.  

Der kommunen som blir delt, eier 100 % av aksjene, vil en deling normalt være ukomplisert. Det er 
også ukomplisert for selskapet. Enten overtar en av de nye kommunene alle aksjene i selskapet, eller 
aksjene i selskapet fordeles mellom kommunene uten at det er andre aksjeeiere å ta hensyn til. Det 
er ingen aksjeeiere som kan motsette seg en endring på eiersiden. Den eller de nye kommunene går 
inn som ny eier i selskapet. Ny kommune må likevel følge reglene i aksjeloven om meldeplikt til 
selskapet på samme måte som ved sammenslåing. 

Om hvordan fordelingen av forpliktelser og rettigheter skal skje, vises til kapittel 3. Inndelingsloven 
åpner for at det kan inngås avtale mellom kommunene om fordelingen, jf. lovens § 18, annet ledd, 
sitat: «Dersom partane ikkje blir samde om det økonomiske oppgjøret, skal det gjennomførast ved 
skjønn».  

En avtale mellom kommunene kan innebære at eiendeler og rettigheter som det etter forholdene er 
rimelig eller naturlig følger området de hører til.  Der aksjer kan være knyttet til eierskap til en 
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eiendom i kommunen, vil det kunne være naturlig at rettighetene til aksjene følger eiendommens 
plassering. Det vil si at den kommunen eiendommen ligger i, også blir eier av aksjene i selskapet som 
eier eiendommen. 

Aksjeloven vil ikke være til hinder for at kommunene avtaler en fordeling. Aksjeloven bygger på et 
prinsipp om at eierne kan inngå en fordelingsavtale av aksjer. Dette følger av en sak fra Rt-1961-699 
som omhandlet blant annet et spørsmål om det var inngått en fordelingsavtale mellom aksjeeierne 
som hindret overdragelse til en tredjepart. 

For selskaper som ikke er knyttet til fast eiendom følger det av inndelingsloven § 20, annet ledd at 
ved deling av en kommune, skal oppgjøret av finansformuen, der verdipapirer inngår, fordeles etter 
et forholdstall basert på utliknet skatt over de siste 5 år og folketallet med mindre skjønnsnemnda 
bestemmer noe annet. 

Dersom kommunene i en delingsprosess ikke blir enige om fordelingen av aksjene, skal avgjørelsen 
overlates til skjønnsnemnda, jf. inndelingsloven 18, annet ledd.  

5.3.1.2 Flere aksjeeiere 

Er det flere aksjeeiere, vil spørsmålet om forkjøpsrett for aksjeeierne som ikke omfattes av 
delingen oppstå på samme måte som ved kommunesammenslåing. Er alle aksjeeierne 
kommuner som omfattes av delingen, vil fordelingen av aksjene skje enten ved avtale 
mellom kommunene eller ved skjønn.  

5.4 Konsekvenser for selskapet 
For selskapet kan en deling innebærer at en eller flere nye eiere trer inn på eiersiden, jf. punkt 5.3 og 
5.3.1.1. Normalt vil det ikke skje noen endringer for selskapet, utover det forholdet at selskapet får 
nye eiere å forholde seg til. 

5.4.1 En aksjeeier 

Ny kommune skal melde fra om overdragelsen på samme måte som ved sammenslåing. Det betyr at 
selskapet ved styret skal samtykke til eierskifte etter gjeldende regler i aksjeloven  

Selskapet kan også oppleve at den nye eierkommunen fastsetter andre og nye eierstrategier for 
selskapet som styret må forholde seg til, tilsvarende som ved kommunesammenslåing. 

Utover dette, fortsetter selskapet sin virksomhet som før med mindre ny eier ønsker å selge 
selskapet til andre eller oppløse selskapet jf. aksl § 16-1. Slike beslutninger treffes på 
generalforsamlingen.  

Er det behov for vedtektsendringer, vil selskapet få nye retningslinjer å forholde seg til. 

Oppsummert betyr det at en deling av en kommune får de samme konsekvenser som ved andre 
ordinære aksjeoverdragelser. Det kan bli flere aksjeeiere enn det som var før delingen. Det blir enten 
en eller flere nye eiere avhenger av hvordan aksjene fordeles.  

5.4.1.1 Flere aksjeeiere 

Er det flere aksjeeiere i samme aksjeselskap og en av eierkommunene blir delt, får det normalt ikke 
andre konsekvenser enn at selskapet får nye eiere å forholde seg til. Et selskap kan eksempelvis gå 
fra å ha to aksjeeiere til å bli et selskap med tre eller flere aksjeeiere. 

For øvrig får det samme konsekvenser som for aksjeselskap med en aksjonær. Det får ingen 
betydning for selskapets virksomhet.  
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5.5 Konsekvenser for tredjemann 
Situasjonen blir som ved sammenslåing. Det skjer en aksjeoverføring også ved deling av en 
kommune. Se for øvrig punkt 5.2.3 om konsekvenser for tredjemann ved sammenslåing.  

6. Konsekvenser av kommunestrukturendringer for Interkommunalt 
selskap (IKS) 

6.1 Kommunesammenslåing 
Inndelingsloven § 16 har regler om frister for blant annet når kommuner og fylkeskommuner som er 
med i interkommunale samarbeid kan si opp sin deltagelse i samarbeidet. Det legges til grunn at 
bestemmelsen kommer til anvendelse på de samarbeidsformene som er nevnt i bestemmelsens 
ordlyd.  Interkommunalt selskap (heretter benevnt IKS) er direkte nevnt i lovteksten. Inndelingsloven 
§ 16 kommer derfor direkte til anvendelse på virksomheter organisert som et IKS. Se nærmere 
omtale i kapittel 3. 

6.1.1 Konsekvenser for eierne 

Eierskap i et IKS, omtales i lov om interkommunale selskaper som deltagelse. Deltagelse vil derfor 
hovedsakelig bli benyttet om eierskap i den videre omtalen av IKS i dette kapittelet med noen unntak 
som eierbrøk. 

Iksl. § 26 har regler om eierskifte og gjelder alle typer av eierskifte.  Ved kommunesammenslåing 
skjer det en form for eierskifte ved at ny kommune overtar rettigheter og forpliktelser fra den eller 
de kommunene som inngår i den nye kommunen.  Så langt er dette i tråd med Iksl. § 26, annet ledd. 

6.1.1.1 Kreves det samtykke 

Spørsmålet er om de øvrige deltagerne kan motsette seg et eierskifte ved en 
kommunesammenslåing. Iksl § 26, første ledd krever samtykke fra samtlige eiere når det skjer et 
eierskifte. Inndelingsloven har ikke regler som regulerer dette spørsmålet.  Det er uklart hvorvidt 
reglene i § 26 om samtykke kommer til anvendelse. Spørsmålet er om en kan legge til grunn at 
reglene ikke kommer til anvendelse på samme måte som departementet legger til grunn for 
forkjøpsrett etter aksjeloven.  Forskjellen er at departementet foreslår en lovendring for 
forkjøpsretten til aksjer, men har ikke foreslått en lovendring i forhold til iksl. § 26. Det kan tenkes at 
det er behov for en lovendring på samme måte som for forkjøpsrett etter aksjeloven, der det foreslås 
lovfestet at forkjøpsretten ikke kommer til anvendelse ved en kommunesammenslåing. Se her punkt 
5.2.1.2 b). For den som ikke ønsker den nye kommunen inn som deltager vil et alternativ være å tre 
ut av selskapet, og benytte de korte oppsigelsesfristene som følger av inndelingsloven § 16. 

6.1.1.2 Frister for oppsigelse og krav om vurdering av selskapsavtalen 

En kommune vil alltid kunne si opp sitt deltagerforhold i et IKS. Dettefølger av reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30, 1 ledd. Oppsigelsesfristen er ett år dersom ikke annet er avtalt i 
selskapsavtalen. Det kan ikke avtales lengre oppsigelsesfrist enn ett år, men det kan avtales en 
bindingstid, der avtalen ikke kan sies opp.33Reglene i inndelingsloven § 16, første punktum innebærer 
at kommuner som er deltagere i et IKS, der noen av deltagerne har fått endret sine grenser, får en 
kortere frist til å si opp sitt deltagerforhold i selskapet enn det som følger av lov om interkommunale 
selskaper § 30, første ledd. Fristen er 6 måneder i stedet for ett år. 

                                                           
33 Ot.prp.nr.53 (1997-1998) Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m.m (kommunalt 
og fylkeskommunalt foretak) kap 9.1 merknader til § 30. 
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Om fristene for oppsigelse vises til omtalen i kapittel 3.  

For kommuner som er med i et IKS der det er avtalt en bindingstid, betyr bestemmelsen at 
bindingstiden ikke gjelder. Kommunen kan si opp avtalen med en frist på 6 måneder. For kommuner 
som er med i et IKS der det i selskapsavtalen er avtalt en oppsigelsestid på 6 måneder, fører 
inndelingsloven ikke til noen endringer med hensyn til oppsigelsesfristen. 

For kommuner som er deltagere i et IKS etter en kommunesammenslåing, angir inndelingsloven § 16, 
annet punktum en frist på 6 måneder til å kreve at selskapsavtalen blir vurdert på nytt. Dette er et 
valg den enkelte deltagerkommune kan benytte seg av. Bestemmelsen har kun betydning i forhold til 
fristen for å kreve en ny vurdering av selskapsavtalen. Den gir ikke rett til å kreve å få selskapsavtalen 
endret, men den gir den kommunen som krever å få vurdert selskapsavtalen en rett til å få 
realitetsbehandlet kravet. For å få realitetsbehandlet kravet, må kravet fremsettes innen ett år etter 
at kommunesammenslåingen ble iverksatt. Denne fristen er den samme som når det kreves 
oppsigelse eller uttreden fra selskapet.  

Det er altså kun fristene i lov om interkommunalt samarbeid § 30 og eventuelle frister i 
selskapsavtalen det er gitt særregler om i inndelingsloven § 16. Utover de fristene som 
inndelingsloven § 16 angir, så må kommunene følge reglene om uttreden og endring av 
selskapsavtalen som følger av lov om interkommunalt samarbeid og eventuelle bestemmelser i 
selskapsavtalen.  

6.1.1.3 Drift av virksomheten etter en kommunesammenslåing 

Et interkommunalt selskap forutsetter at det må være én eller flere deltagere for å kunne opprette 
og drive et IKS. Der alle deltagerne i et IKS slår seg sammen må ny kommune drive virksomheten 
innenfor kommunen som rettssubjekt. Ønsker den nye kommunen å drive virksomheten utenfor 
egen kommune, uten å inngå interkommunalt samarbeid, må det skje i form av et 100 % eid 
aksjeselskap.  Ønsker den nye kommunen å drive virksomheten videre i et IKS, må den invitere inn 
andre deltagere i selskapet.  

6.1.1.4 Behov for endring av selskapsavtalen 

Ved kommunesammenslåing vil eierbrøken bli en annen. Det blir færre deltagere i selskapet og dette 
påvirker eierbrøken. Eierbrøken vil kreve endring av selskapsavtalen. Det følger av iksl. § 4, tredje 
ledd nr. 7 at eierandelen skal fremgå av selskapsavtalen. Det betyr at deltagerne må sørge for å få 
endret selskapsavtalen etter en kommunesammenslåing. 

Spørsmålet er om det er fra det tidspunkt selskapsavtalen endres, eller fra det tidspunkt 
kommunesammenslåingen trer i kraft at endring av eierbrøken trer i kraft. Verken inndelingsloven 
eller lov om interkommunale selskaper løser dette spørsmålet. 

Hvis selskapsavtalen ikke blir endret, vil den i mellomperioden frem til den endres være i strid med 
loven. Realiteten er likevel at eierbrøken må anses endret fra det tidspunkt 
kommunesammenslåingen trer i kraft, selv om det tar tid før selskapsavtalen er endres.  

Endring av eierbrøken kan også bety en endring av maktfordelingen blant deltagerne på samme måte 
som ved endringer på eiersiden i et aksjeselskap.  Dersom stemmeretten i selskapsavtalen er knyttet 
opp mot eierbrøken, vil maktbalansen mellom eierne kunne bli vesentlig endret. Dette kan få 
betydning for de øvrige deltagerne på slik en måte at det kan utløses et behov for å si opp 
deltagerforholdet dersom deltagerne ikke blir enige om en ny fordeling av stemmeretten. 

Et annet eksempel som kan endre maktbalansen og som er vesentlig forskjell fra aksjeselskaper, er 
der hvor stemmeretten er gjort uavhengig av eierandelene. I et aksjeselskap er hovedregelen at én 
aksje gir én stemme. Det betyr at en kommune som eier flere aksjer vil ha flere stemmer. I et IKS er 
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vanligvis ikke antall stemmer knyttet opp mot eierandelene. Hvis selskapsavtalen angir at hver eier 
skal kun ha én stemme, uavhengig av eierandelene, vil en nye stor-kommune ikke få med seg 
stemmene til de kommunene som inngår i kommunesammenslåingen. Den nye stor-kommunen vil 
bare få én stemme. Dette betyr at det relativt sett vil skje en endring i maktbalansen mellom 
kommunene etter en kommunesammenslåing og som kan utløse behov for endring av 
selskapsavtalen.  

Dette kan eksemplifiseres med et IKS med fem eierkommuner og en selskapsavtale som gir hver 
eierkommune én stemme hver. Hvis én kommune ønsker flertall for et vedtak, kreves det at tre av 
fem kommuner stemmer for vedtaket. Dersom tre av eierkommunene slår seg sammen til en ny 
kommune, vil antall eierkommuner bli redusert til tre eierkommuner i selskapet. For å oppnå flertall 
etter kommunesammenslåingen, kreves det at to av tre kommuner stemmer for vedtaket. Relativt 
sett har de tre tidligere kommunene tapt på kommunesammenslåingen dersom selskapsavtalen 
forblir uforandret med hensyn til stemmeantallet. Det er heller ikke enkelt å endre selskapsavtalen. 
Endring krever som hovedregel enstemmighet jf. lov om interkommunale selskaper § 4. 

Et annet forhold som vil utløse behov for endring av selskapsavtalen er endring av navn på 
deltagerne i selskapet.  At navneendringer krever endring av selskapsavtalen, følger av iksl. § 4, 
tredje ledd nr. 2. Her fremgår det at navnet på eierne skal fremgå av selskapsavtalen. 

Kommunesammenslåing betyr opphør av enkelte kommuner, og det oppstår en ny kommune. Det vil 
innebære navneendringer. Noen navn vil bortfalle, og ny kommune kan enten beholde navnet fra en 
av de gamle kommunene, eller få et helt nytt navn.   

6.1.2 Konsekvenser for selskapet 

6.1.2.1 Alle deltagerne inngår i en ny kommune 

I en situasjon der samtlige av deltagerkommunene i et IKS inngår i en kommunesammenslåing til en 
felles ny kommune, må IKS’et oppløses etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 32.  Ved 
opphør av selskapet i en slik situasjon, vil det ikke bli noen fordeling av gjeld og eierandeler mellom 
deltagere 

Både rettigheter og forpliktelser overtas av den nye kommunen så langt det ikke skjer et oppgjør i 
forbindelse med avviklingen av selskapet.   

Spørsmålet er forholdet til de ansatte. Vil de ansatte risikere å miste jobben sin? Når selskapet 
opphører og virksomheten overføres til kommunen, må det legges til grunn at reglene om 
arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16 trer inn. De 
ansatte følger da med over til kommunen som ny arbeidsgiver. Ingen kan sies opp som følge av selve 
overdragelsen34 35. Dersom virksomheten ikke overtas av kommunen, skjer det ingen 
virksomhetsoverdragelse. De ansatte har da ingen rettigheter til ansettelse i kommunen. Det vil 
kreve egen avtale mellom selskapet og kommunen, eller mellom kommunen og den enkelte ansatte. 

6.1.2.2 Situasjonen der ikke alle deltagerne inngår i ny kommune 

Selskapet fortsetter dersom to eller flere av deltagerne ønsker å fortsette som eiere.  

Hvis selskapet må oppløses, skjer dette etter avviklingsreglene i lov om interkommunale selskaper. 

                                                           
34 Arbeidsmiljøloven § 16-4 
35 Om konsekvenser for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse ved kommunesammenslåing vises til FOU 
«Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger» utarbeidet av KS advokatene og KS 
Forhandling 2015. Denne omtaler ikke direkte virksomhetsoverdragelse fra et selskap til en kommune, men 
prinsippene er de samme.  
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Hvis selskapet fortsetter, får selskapet færre eiere å forholde seg til.  

Selskapets virksomhet kan bli endret som følge av ny maktbalanse mellom eierne. 

Selskapet må forholde seg til en ny selskapsavtale, jf. punkt 6.2.3.  

Det fremgår ikke av verken inndelingsloven eller direkte av lov om interkommunale selskaper at 
styret har en aktivitetsplikt knyttet til kommunesammenslåing. Styret har likevel et 
forvaltningsansvar for selskapet tilsvarende som for aksjeselskaper. Det vil si at det hører inn under 
styret å sørge for å gi eierne beskjed hvis selskapsavtalen ikke er i tråd med selskapets virksomhet 
eller det styringsverktøyet selskapet skal forholde seg til og eierne ikke sørger for endring av 
selskapsavtalen selv, jf. kapittel 5.2.1.2 d) om aksjeselskaper. 

6.1.3 Konsekvenser for tredjemann 

Deltagerne har ubegrenset ansvar. I praksis er derfor garantiansvar ikke aktuelt. 

Kreditorer kan ikke motsette seg opphør av et IKS. Det gjelder uavhengig av om opphør skjer som 
følge av at alle deltagerne slår seg sammen til en ny kommune, eller fordi det ikke lengre vil være 
tilstrekkelig antall deltagere som ønsker å drive selskapet videre etter en kommunesammenslåing.  

I en slik situasjon vil forpliktelsene overfor kreditor gjøres opp i samsvar med reglene om avvikling i 
lov om interkommunale selskaper. 

Der selskapet fortsetter, kan kreditor ikke motsette seg endringene på eiersiden.  Ny eier overtar 
forpliktelsene og rettighetene som de «gamle» kommunedeltagerne hadde. 

6.2 Konsekvenser ved deling 

6.2.1 Konsekvenser for eierne 

Det kan bli flere eiere i selskapet ved at den delte kommunens eierandeler kan bli fordelt på flere 
kommuner. Dette kan igjen påvirke maktbalansen mellom eierne, avhengig av hva som er avtalt om 
stemmeretten. Se blant annet punkt 6.2.3. 

Retten til uttreden fra selskapet, kan føre til at den faktiske endringen blir færre kommuner.  
I realiteten kan det også skje at eierne må avvikle hele selskapet fordi det ikke blir mer enn en 
deltager tilbake som ønsker å videreføre selskapet.  
Fortsetter selskapet, blir det en ny ansvarsfordeling mellom eierne. Det betyr at det må fastsettes en 
ny eierbrøk og denne må inn i vedtektene. 

For øvrig blir konsekvensene tilsvarende som ved kommunesammenslåing. Se punktene under 
kapittel 6. 2. 

6.2.2 Konsekvenser for selskapet 

Selskapet får flere eiere å forholde seg til, men kan også få færre eiere eller selskapet opphører, jf. 
punkt 6.5.1.  

Selskapet vil få endret selskapsavtale. 

For øvrig vises her til punkt 6.3.1 og 6.3.2 

6.2.3 Konsekvenser for tredjemann 

Konsekvensene for kreditor kan bli de samme som ved kommunesammenslåing, jf. punkt 6.1.3, men 
tredjemann kan også oppleve å få flere solidarskyldnere dersom eierandelene fordeles mellom flere 
av de nye kommunene som oppstår etter en deling.  
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7. Konsekvenser av kommunestrukturendringer for § 27 selskap 

7.1 Konsekvenser ved kommunesammenslåing 

7.1.1 Innledning 

Med § 27 selskap menes her kun samarbeider opprettet som egne rettssubjekter. Samarbeid 
opprettet etter denne bestemmelsen som ikke er egne rettssubjekter ligger utenfor vårt mandat å 
utrede. 

7.1.2 Konsekvenser for eierne 

Konsekvensene blir i stor utstrekning de samme som i et IKS. Det følger av inndelingsloven § 16 at 
den også gjelder tilsvarende som for IKS-selskap. De samme fristene gjelder derfor for denne type 
selskaper. Se her punkt 6.1.1.2. Utover de fristene som gjelder i inndelingsloven § 16, så må eierne 
følge reglene i kommuneloven § 27 og vedtektene for selskapet så langt disse har regler som berører 
spørsmål knyttet til endringer på eiersiden. 

Eksempelvis blir det færre eiere, eller selskapet kan oppløses som følge at bestemmelsene om 
uttreden. Eierandelene endres på samme måte som for aksjeselskaper og IKS-selskaper. 
Maktbalansen kan også bli endret. Her vil bestemmelser i vedtektene være avgjørende. 

Kl. § 27 krever ikke at vedtektene inneholder navn på deltagerne eller har bestemmelser om 
fordeling av eierandeler, kun bestemmelser om at det skal stå hvorvidt eierne skal gjøre innskudd i 
selskapet eller ikke. Inneholder ikke vedtektene navn på deltagerkommunene eller har bestemmelser 
om eierfordelingen, så kreves heller ikke endring av vedtektene ved en kommunesammenslåing. I 
praksis vil nok vedtektene inneholde navn på deltagerkommunene. Derfor vil det oppstå behov for 
vedtektsendringer. Her må kommunene gå gjennom vedtektene for selskapet for å sjekke hvorvidt 
kommunesammenslåingen utløser behov for vedtektsendringer. 

Vedtektene må endres hvis eierne etter sammenslåing ønsker endring i styresammensetningen eller 
hvordan eierne utpekes. Det følger av kl. § 27 nr. 2 a) at vedtektene skal ha bestemmelser om 
styresammensetningen. Det vil være ikke være en direkte konsekvens av kommunesammenslåingen, 
men en etterfølgende konsekvens.  

Dersom selskapet oppløses og virksomheten videreføres i ny kommune vil kommunen måtte overta 
arbeidsgiveransvaret for ansatte i selskapet. Det vises her til omtalen i punkt 6.1.2.1. 

7.1.3 Konsekvenser for selskapet 

Selskapet får færre eiere å forholde seg til, eller selskapet oppløses som en konsekvens av retten til 
uttreden. Uttreden kan være aktuelt av flere grunner. Å gå inn på ulike grunner for uttreden som 
følge av en kommunesammenslåing ligger utenfor vårt mandat å utrede.  

Selskapet kan få endrede vedtekter å forholde seg til, jf. punkt 7.1.1 ovenfor. Det må forutsettes også 
en viss aktivitetsplikt fra styret i et § 27 om å si fra til eierne dersom vedtektene ikke samsvarer med 
loven etter en kommunesammenslåing, eller samsvarer med realitetene etter sammenslåingen. 

For selskapets ansatte blir virkningene de samme som for ansatte i et IKS. Her vises til punkt 6.1.2.1. 

7.1.4 Konsekvenser for tredjemann 

Kommunene er solidarisk ansvarlig for selskapets gjeld og øvrige forpliktelser med mindre annet er 
avtalt. Annet kan eksempelvis være avtalt i vedtektene eller i direkte avtale med kreditor. På grunn 
av solidaransvaret, er garantiansvar ikke praktisk på samme måte som IKS-selskaper.  
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Det må legges til grunn at kreditor ikke kan motsette seg at ny kommune inngår som eier. Det må 
legges til grunn at her gjelder det samme som eierskifte i et IKS-selskap. 

7.2 Konsekvenser ved deling 

7.2.1 Konsekvenser for eierne 

Ved deling oppstår det flere kommuner. Det kan bety at eierskapet fordeles på flere nye eiere. Det 
kan også tenkes at det ikke blir flere eiere, fordi eiendelene til den «gamle» kommunen blir lagt til 
kun én av de nye kommune.  Dette kan skje gjennom avtalen som inngås mellom kommunene i 
delingsprosessen, eller det følger av bestemmelser fastsatt av skjønnsnemnda fordi kommunene ikke 
blir enige om fordelingen av eierskapet.  

7.2.2 Konsekvenser for selskapet 

Selskapet vil få en eller flere nye eiere å forholde seg til, eller selskapet kan også oppleve å bli oppløst 
på samme måte som et IKS-selskap. Hvis alle deltagerne, ønsker uttreden fra selskapet, må selskapet 
opphøre. Det hjelper ikke at en deltager ønsker å bli igjen. På lik linje med et IKS-selskap krever et  § 
27 selskap to eller flere deltagere. 

Selskapet kan oppleve å få endret vedtektene på samme måte som ved kommunesammenslåing, jf. 
punkt. 7.1.3. 

7.2.3 Konsekvenser for tredjemann 

Ettersom den «gamle» kommunen bortfaller, vil tredjemann få én eller flere nye skyldnere å forholde 
seg til. Det blir en ny skyldner der eiendelene legges til én av de nye kommunene, og fordeles 
eiendelene på flere kommuner, får kreditor flere skyldnere å forholde seg til på grunn av 
solidaransvaret. Dette vil være tilsvarende som for kreditor i et IKS, jf. punkt 6.3.2. 

8. Konsekvenser av kommunestrukturendringer for samvirkeforetak 

8.1. Kommunesammenslåing 

8.1.1 Innledning 

Et samvirkeforetak er ikke basert på eierskap, men medlemskap. Spørsmålet er hva som skjer med 
medlemskapet ved en kommunesammenslåing. 

8.1.2 Konsekvenser for kommunene 

Inndelingsloven sier at ny kommune overtar både rettigheter og forpliktelser. I prinsippet tilsier det 
at medlemsrettigheter overtas av den nye kommunen. Spørsmålet er om dette er forenelig med 
samvirkeloven. Om medlemskap fremgår det av samvirkeforetaksloven § 14 følgende: 

«(1) Forbrukarar, næringsdrivande og andre som kan få sine økonomiske interesser varetatt av eit 
samvirkeforetak, har rett til å bli medlem av foretaket ved innmelding. Foretaket kan berre nekte 
nokon å bli medlem dersom det er sakleg grunn for det. Vedtektene kan innehalde vilkår for å bli og 
for å vere medlem så langt det er sakleg grunn for det. 

(2) Innmelding skal skje ved søknad til foretaket. Det høyrer under styret å avgjere søknader om 
medlemskap.» 

 

Et medlemskap er ikke omsettelig.  Et medlemskap krever både søknad og samtykke. Spørsmålet er 
om overføring av medlemskap som følge av kommunesammenslåing ikke er å anse som en 
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overføring av medlemskapet som krever søknad og samtykke. Spørsmålet er ikke løst i 
inndelingsloven, og det er heller ikke regler i samvirkeloven som løser spørsmålet. I prinsippet burde 
dette vært løst på samme måte som det er foreslått løst i forhold til reglene om forkjøpsrett i 
aksjeloven, jf. punkt 5.2.1.2 b).  Vi kan ikke se at en ny kommune kan kreve overtakelse av et 
medlemskap kun som følge av kommunesammenslåingen. 

På en annen side, åpner samvirkeloven § 14 for at alle som kan få sine interesser ivaretatt gjennom 
formålet i samvirket, har rett til medlemskap.  Som hovedregel vil en ny kommune oppfylle vilkårene 
for medlemskap på lik linje med den gamle kommunen.   

Det kan likevel tenkes at det ligger begrensninger i vedtektene for samvirket som hindrer at ny 
kommune kan overta medlemskapet. Hvis vedtektene har begrenset medlemskapet til å gjelde 
kommuner innenfor et geografisk avgrenset område, og ny kommune også omfatter et geografisk 
område utenfor det vedtektsfestede området, vil overtakelse av medlemskapet i prinsippet være i 
strid med vedtektene.  Det vil gi saklig grunn til å nekte ny kommune medlemskap i samvirket. Dette 
tilsier at medlemskapet ikke kan overføres uten at vedtektene endres.  

Et annet spørsmål er om ny kommune kan overta medlemskapet, men dog slik at medlemskapet kun 
omfatter det geografiske området som utgjorde den gamle kommunen på grunn av begrensingene i 
vedtektene. Samvirkeloven løser ikke dette spørsmålet. Loven bygger på et likhetsprinsipp, jf. lovens 
§ 17. Forskjellsbehandling krever saklig grunn. Loven er likevel slik at enten er man medlem med de 
rettigheter og forpliktelser som er tillagt medlemskapet, eller så er man ikke medlem. Det er heller 
ikke noe i forarbeidene som tilsier en annen løsning.  

Oppsummert betyr det at en ny kommune som får sine interesser ivaretatt gjennom formålet i 
samvirket vil ha rett til å få overført medlemskapet, med mindre det foreligger begrensninger i 
vedtektene. Det vil si at overdragelse av medlemskapet må følge reglene i samvirkeloven, og i tillegg 
må det sjekkes at ikke vedtektene innehar bestemmelser som hindrer overdragelse av 
medlemskapet. I så fall vil overtakelse av medlemskapet kreve vedtektsendring. 

Dersom medlemskapet overføres, trer ny kommune inn med de rettigheter og forpliktelser som er 
knyttet opp mot medlemskapet. Dersom medlemskapet ikke blir overført, vil verdiene den gamle 
kommunen hadde i samvirkeforetaket i utgangspunktet bli liggende i samvirkeforetaket uten at ny 
kommune får rettigheter til verdiene.  

Medlemmene har begrenset ansvar for samvirkeforetakets økonomiske forpliktelser, jf. 
samvirkeloven § 3. Ny kommune overtar derfor ikke noen økonomiske forpliktelser overfor 
samvirkeforetaket med mindre den opprinnelige kommunen har stilt økonomisk garanti overfor 
foretaket. 

8.1.3 Konsekvenser for samvirkeforetaket 

Samvirkeforetaket vil oppleve at medlemskapet til den opprinnelige kommunen bortfaller. Hvorvidt 
samvirket vil få den nye kommunen som nytt medlem, vil avhenge av om den nye kommunen ønsker 
å søke medlemskap.   

Samvirkeforetaket kan oppleve å få endret vedtektene, dersom de øvrige medlemmene ønsker den 
nye kommunen inn som medlem, og dette ikke lar seg gjennomføre uten endring i vedtektene. 

Dersom alle kommunene som inngår i den nye kommunen hadde medlemskap i samvirkeforetaket 
før sammenslåingen, medfører det ingen realitetsendringer for samvirkeforetaket. 

Inngår alle medlemmene i samvirkeforetaket i en ny kommune, bortfaller vilkårene for å være et 
samvirke, og samvirke må oppløses. Dette som følge av at et samvirke krever to eller flere deltagere. 
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Dersom ny kommune består både av tidligere medlemskommuner og ikke-medlemskommuner, og 
ny kommune blir medlem i samvirkeforetaket, vil det påvirke samvirkeforetakets oppgaver. 
Oppgavene blir utvidet. Eksempelvis hvis samvirkeforetaket er opprettet for å drive sykehjem, eller 
revisjon, vil sykehjemsoppgavene omfatte flere innbyggere enn det som var tilfelle før ny kommune 
fikk medlemskap. For et revisjonssamvirke, vil revisjonen omfatte færre kommuner enn tidligere. 

8.1.4 Konsekvenser for tredjemann 

Her blir konsekvensene de samme som for et aksjeselskap og en stiftelse. En kommune vil ikke ha 
ansvar for samvirkeforetakets forpliktelser med mindre det foreligger en egen avtale som binder 
kommunen. En slik avtale vil også binde en ny kommune. Hvorvidt ny kommune vil bli bundet 
dersom den ikke blir medlem i samvirkeforetaket vil være avhengig av en tolkning av avtalen mellom 
opprinnelig kommune og samvirkeforetaket. 

8.2 Konsekvenser ved deling 

8.2.1 Konsekvenser for kommunene 

Ved deling av en kommune, vil ikke medlemskapet kunne overføres uten videre til én ny kommune, 
eller deles på flere nye kommuner.  Her gjelder det samme som ved kommunesammenslåing. Den 
eller de kommunene som ønsker å overta medlemskap, må oppfylle vilkårene for medlemskap som 
følger av samvirkeloven, jf. punkt 8.1.2.  

Eksempel: Kommune A har medlemskap i et samvirkeforetak som driver interkommunal 
revisjonsvirksomhet. Vedtektene har begrensninger med hensyn til hvem som kan være medlemmer. 
I vedtektene står det at kun kommuner kan være medlemmer av revisjonssamvirket. Kommune A blir 
delt og det oppstår to nye kommuner, kommune B og kommune C. 
I delingsprosessen avtaler kommunene at kommune C skal overta medlemskapet fra den delte 
kommunen, kommune A. Avtalen mellom kommune B og C vil i seg selv ikke gi rett til medlemskap. 
Kommune C må vise at den får sine interesser oppfylt gjennom medlemskapet slik samvirkeloven 
krever. Kommune C vil oppfyll e dette vilkåret og vil ha rett til medlemskap etter samvirkeloven.  
I tillegg må kommune C oppfylle vilkåret for medlemskap som er fastsatt i vedtektene. Også dette 
vilkåret vil være oppfylt. Dermed vil kommune C ha rett til å få medlemskapet overført til seg.  
Medlemskapet oppnås altså ikke som følge av avtalen mellom kommunene, men som følge av at 
kommune C oppfyller de kravene som stilles for medlemskap i både samvirkeloven og vedtektene.  
 
Dersom vedtektene i tillegg har krav om at medlemmene må ligge innenfor et geografisk avgrenset 
område, vil kommune C oppfylle dette kravet også dersom kommune C kun består av areal fra den 
delte kommunen.  Dersom kommune C i tillegg har et geografisk område som ligger delvis utenfor 
det som er omtalt i vedtektene som et vilkår for medlemskapet, vil det kreve vedtektsendringer før 
medlemskapet kan overføres. Dette vil være situasjonen dersom samvirkeforetakets vedtekter sier 
klart at medlemskap forutsetter at kommunen ligger innenfor et navngitt fylke.  
 
Består derimot kommune C av en kommune beliggende i et nabofylke samt den delen fra den delte 
kommunen, kommune A som ligger innenfor det navngitte fylket i vedtektene, gir ikke vedtektene 
rett til medlemskap uten endring av vedtektene, med mindre kommune C etter delingen blir én 
kommune i det fylket som samvirkeforetakets vedtekter krever for medlemskap. 
 
På samme måte som ved kommunesammenslåing kan altså ikke et medlemskap i et samvirke 
fordeles til en annen kommune uten samtykke fra samvirkeforetaket., jf. punkt 8.1.2. 

8.2.2 Konsekvenser for samvirkeforetaket 

Dersom medlemskapet ikke kan overføres, får samvirkeforetaket færre medlemmer. Dersom en eller 
flere av de nye kommunene etter en deling oppfyller vilkårene for medlemskap, får 
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samvirkeforetaket et eller flere nyte medlemmer. Det gamle medlemmet (den delte kommunen) 
bortfaller som følge av at den delte kommunen opphører. 

Samvirkeforetaket kan få færre oppgaver som følge av at det blir færre innbyggere etter en deling. 
Har det kun har skjedd en mindre grensejustering, vil det neppe ha noen innvirkning på oppgavene 
for samvirkeforetaket. 

Dersom medlemskap tillates for ny kommune, vil konsekvensene bli tilsvarende som ved 
kommunesammenslåing, se punkt 8.1.3. 

8.2.3 Konsekvenser for tredjemann 

Her blir konsekvensene de samme som for et aksjeselskap og en stiftelse. Om stiftelser, se kapittel 9. 
En kommune vil ikke ha ansvar for tredjemann med mindre det foreligger en egen avtale som binder 
kommunen. En slik avtale vil også binde en ny kommune. Hvorvidt ny kommune vil bli bundet 
dersom den ikke blir medlem i samvirkeforetaket vil være avhengig av en tolkning av avtalen mellom 
opprinnelig kommune og samvirkeforetaket. 

9. Konsekvenser av kommunestrukturendringer for stiftelser 

9.1 Kommunesammenslåing 

9.1.1 Innledning 

En stiftelse er ikke nevnt i inndelingsloven § 16 og heller ikke i forarbeidene. Det legges derfor til 
grunn at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse i forhold til stiftelser tilsvarende som for 
aksjeselskaper. 

9.1.2 Konsekvenser for kommunene 

Ingen eier en stiftelse. Den er såkalt selveiende.36 En kommunesammenslutning eller en deling får 
derfor i utgangspunktet ingen betydning for kommunene i forhold til en stiftelse. Formuen i stiftelsen 
er stilt til rådighet for stiftelsen, jf. stiftelsesloven § 3 og en kommune har ikke et økonomisk ansvar 
overfor en stiftelse med mindre det er inngått avtale med stiftelsen eller kommunen er bundet 
gjennom vedtektene eller politisk vedtak.   

Hvis en kommune har inngått en avtale med stiftelsen om å yte et årlig økonomisk bidrag til en 
stiftelse, og denne kommunen inngår i en kommunesammenslåing, trer den nye kommunen inn i 
avtalen og overtar forpliktelsene som den gamle kommunen hadde med mindre avtalen sies opp før 
kommunesammenslåingen.  Hvorvidt avtalen kan sies opp før en kommunesammenslåing 
gjennomføres, er avhengig av avtalens innhold eller en tolkning av forutsetningene bak avtalen. Det 
kan også tenkes at avtalens innhold eller forutsetningene bak avtalen innebærer at avtalen ikke 
overføres til ny kommune, men opphører som en konsekvens av kommunesammenslåingen. 

En kommune kan også være bundet til å yte økonomisk bidrag til en stiftelse gjennom vedtektene. 
Eksempel på en slik situasjon finner vi gjerne knyttet opp mot boligstiftelsene som ble opprettet av 
kommuner før gjeldende stiftelseslov. Disse har ofte en økonomisk avhengighet mot den kommunen 
som opprettet stiftelsen. Hvorvidt den nye kommunen vil bli forpliktet til å overta ansvaret som 
følger av vedtektene vil måtte avgjøres etter en tolkning av vedtektene. Som hovedregel må det 
påregnes at ny kommune blir forpliktet av innholdet i vedtektene på lik linje med 
opprinnelseskommunen. Ønsker ny kommune å endre dette, må kommunen kreve 
vedtektsendringer.  

                                                           
36 Stiftelsesloven § 2 
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Ansvar en kommune har påtatt seg overfor en stiftelse gjennom politisk vedtak, kan også være av en 
slik art at forpliktelsene overtas av den nye kommunen. Avgjørende blir en tolkning av vedtaket. 

Et annet tilfelle som ofte er knyttet opp mot vedtektene er forpliktelser en kommune har til å utpeke 
styremedlemmer til stiftelsen. Slike forpliktelser overtas av ny kommune på samme måte som et 
eventuelt økonomisk ansvar, jf. ovennevnte.  

9.1.3 Konsekvenser for stiftelsen 

En kommunesammenslåing kan føre til at avtaler stiftelsen har inngått med en kommune bortfaller, 
enten på grunn av sitt innhold eller forutsetningene bak avtalen, eller fordi den blir sagt opp som 
følge av kommunesammenslutningen. Et eksempel kan være en krisesenterstiftelse som har en 
avtale med en kommune om å levere krisesentertjenester til kommunen. Når det oppstår en helt ny 
og større kommune, kan det føre til en oppsigelse av avtalen fordi den nye kommunen ønsker en 
avtale med en leverandør av disse tjenestene som kan yte tjenestene til hele kommunen, ikke bare 
det område som hørte inn under den gamle avtalekommunen. Det forutsetter selvsagt at avtalen er 
oppsigelig i avtaleperioden.  

Stiftelsen kan også oppleve at vedtektene må endres som en konsekvens av 
kommunesammenslutningen. Hvis den gamle kommunen er nevnt ved navn i stiftelsens vedtekter, 
vil det i seg selv utløse behov for endring av vedtektene selv om ny kommune overtar forpliktelsene. 
Vedtektene må tilpasses den nye kommunens navn.  

Stiftelsen kan risikere å miste økonomisk støtte.  

Stiftelsen kan også oppleve å måtte finne andre løsninger for valg av styremedlemmer fordi ny 
kommunen ikke ønsker å videreføre ordningen i gjeldende vedtekter.  Det i seg selv kan være en 
utfordring for stiftelsen. 

9.1.4 Konsekvenser for tredjemann 

Kreditor vil måtte forholde seg til stiftelsen, uavhengig av om det skjer en kommunesammenslåing.  
I utgangspunktet vil en kommunesammenslåing ikke påvirke avtaler inngått mellom tredjemann og 
stiftelsen.  
Dersom en kommune skulle ha stilt garanti for en stiftelses forpliktelser overfor tredjemann, vil 
garantiansvaret følge med over til ny kommune, jf. hovedprinsippet om at ny kommune overtar den 
«gamle» kommunens rettigheter og forpliktelser.   

9.2 Kommunedeling 

9.2.1 Konsekvenser for kommunene 

Der en kommune blir delt opphører den «gamle» kommunens eksistens. Forpliktelser og rettigheter i 
den «gamle» kommunen vil måtte fordeles på de nye kommunene som oppstår. Rettigheter og eller 
forpliktelser som den «gamle» kommunen hadde, kan enten bli delt mellom de nye kommunene som 
oppstår etter delingen, eller det avtales at alt legges til den ene nye kommunen.  Blir ikke 
kommunene enige om fordelingen, blir denne fastsatt av skjønnsnemnda dersom kommunene ikke 
blir enige, jf. inndelingsloven § 18.  

9.2.2 Konsekvenser for stiftelsen 

Stiftelsen får en eller flere nye kommuner å forholde seg til. Stiftelsen kan også oppleve at ny 
kommune ikke vil videreføre en inngått avtale, slik at avtalen sies opp. 

Som regel vil det også bli behov for vedtektsendringer, fordi stiftelsens vedtekter krever 
navneendring fra «gammel» til ny(e) kommuner. 
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9.2.3 Konsekvenser for tredjemann 

Kreditor vil måtte forholde seg til stiftelsen på samme måte som ved kommunesammenslåing, jf. 
punkt 9.1.3. Dersom den «gamle» kommunen har stilt garanti for stiftelsens forpliktelser overfor 
tredjemann, bortfaller ikke grantiansvaret med mindre det følger av avtalen. Garantiansvaret vil som 
hovedregel enten bli delt mellom de nye kommunene som oppstår, eller det legges til en av de nye 
kommunene. Tredjemann vil derfor få en eller flere nye garantister å forholde seg til dersom 
garantiansvaret trer inn. 

 

      **** 
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 4. desember 2018
Saksnr.: 201828196-1
Saksbehandler Randi Bentsen

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 11.12.2018
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 18.12.2018

Årsbudsjett 2019 Nye Kristiansand - programmet

Sammendrag

Det ble i 2017 gitt statlig tilskudd fra KMD på 50,1 mill. kr hvorav 4 mill. kr var øremerket
digitaliseringstiltak. Nye Kristiansand brukte i 2017 5,883 mill. kr og 44,217 mill. kr ble
overført til bundet fond til disposisjon i 2018 og 2019. Det ble i tillegg mottatt 100 000 kr fra
staten vedrørende prosjektmidler til lokaldemokrati i 2018.

Forventet restbevilgning fra 2018 er på 13,2 mill. kr. De tre kommunene har i sine forslag til
handlingsprogram satt av 30,8 mill. kr over driftsbudsjettet til tilskudd Nye Kristiansand og 50
mill. kr til digitalisering (drift/investering) i 2019. Totalt 94 mill. kr.

Budsjettmidlene skal gå til etableringen av den nye kommunen, infrastruktur og
engangskostnader vedrørende digitalisering.

Programleder vil presisere at årsbudsjett for 2019 innehar enkelte avsetninger. Dette på
bakgrunn av at ikke alle prosjektene har ferdige kostnadskalkyler. Det er i tillegg vanskelig å
si hvor mye av bevilgede midler til investeringsprosjekter som er driftsutgifter, og som derav
må føres i driftsregnskapet.

Programleder ber derfor om fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom ansvar og
prosjekter, samt mellom drift og investering i løpet av 2019.

Forslag til vedtak er med forbehold om vedtak i økonomiplan/handlingsprogram 2019-2022 i
kommunestyret i Søgne kommune, kommunestyret i Songdalen kommune og bystyret i
Kristiansand kommune.

Forslag til vedtak

1. Årsbudsjett for 2019 på 44 mill. kr knyttet til drift vedtas
2. Årsbudsjett for 2019 på 50 mill. kr knyttet til digitalisering vedtas
3. Programleder får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom ansvar og

prosjekter, samt drift og investering i løpet av 2019.

Camilla Dunsæd
Programleder Randi Bentsen

Økonomirådgiver
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Bakgrunn for saken 
 
1. Budsjettramme 2019 
 
Programleders forslag til budsjettramme for 2019 er 44 mill. kr på drift og 50 mill. kr til 
digitalisering, totalt 94 mill. kr. Ubrukte midler fra 2018 inngår i dette budsjettet.  
 
1.1 Drift 
Det ble i 2017 gitt statlig tilskudd fra KMD på 50,1 mill. kr hvorav 4 mill. kr var øremerket 
Digitaliseringstiltak. Nye Kristiansand brukte i 2017 5,883 mill. kr og 44,217 mill. kr ble 
overført til bundet fond til disposisjon i 2018 og 2019. Det ble i tillegg mottatt 100 000 kr fra 
staten vedrørende prosjektmidler til lokaldemokrati i 2018. 
 
Det er pr. 1. desember brukt 26,3 mill. kr av budsjettet på 44,2 mill. kr i 2018. Det antas å 
bruke om lag 4,7 mill. kr i desember, slik at forventet restbevilgning fra 2018 til disposisjon i 
2019 er på om lag 13,2 mill. kr.  
 
Kristiansand, Søgne og Songdalen har satt av følgende beløp i rådmennenes forslag til 
handlingsprogram 2019-2022 i 2019 til driftstilskudd Nye Kristiansand: 
 

 Songdalen Søgne Kristiansand Sum 
 

Innbyggere pr. 1.1.2018 6 656 11 342 91 440 109 438 
Fordeling tilskudd 6 % 10 % 84 % 100 % 
Avsetning HP 2019 (i 1000 kr) 1 870  3 190  25 740  30 800  

 
Dette betyr at driftsrammen for årsbudsjett 2019 er på 44 mill. kr 
 
1.2 Digitaliseringsbudsjett (investering og drift) 
Det er i kartleggingsprosessen for digitalisering kommet fram til et foreløpig 
investeringsbehov på 50 mill. kr i 2018/2019. Programleder har anbefalt at finansieringen 
skal fordeles med 20 % fast del pr. kommune og 80 % pr. innbygger.  
 
Kristiansand, Søgne og Songdalen har satt av følgende beløp i rådmennenes forslag til 
handlingsprogram 2019-2022 i 2019 til investeringstilskudd Nye Kristiansand: 
 

 Songdalen Søgne Kristiansand Sum 
 

Avsetning HP 2019 (i 1000 kr) 5 766 7 479 36 755 50 000 
 
Budsjettmidlene er skissert som behov i 2018 og 2019. Programleder antar at utgiftene vil 
påløpe i 2019 og har derfor budsjettert med hele beløpet i 2019. Dersom utgifter kommer i 
desember 2018 avkortes dette mot det enkeltes prosjekts bevilgning i 2019. 
 
Enkelte digitaliseringsprosjekt kan ha utgifter som må føres på driftsregnskapet. Dette vil bli 
avklart i 2019. Programleder vil derfor be om fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettendringer i 2019. 
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2. Årsbudsjett 2019 
 
2.1 Driftsbudsjett 
 
Årsbudsjett for 2019 utgjør 44 mill. kr. Det er i tillegg budsjettert med 10,6 mill. kr som er 
driftsandelen av digitaliseringsmidlene på 50 mill. kr. 
 
Ansvar  Beløp 

(i 1000 kr) 
80000 Programledelsen 25 583 
81000 Politiske møter og politiske prosjekt 2 732 
82000 Administrative prosjekt 13 180 
83000 Digitalisering hovedansvar 2 505 
83* Digitaliseringsansvarene drift 10 610 
 
Sum 

 
54 610 

 
 
Enkelte kommentarer til noen poster: 
 
 
Ansvar 80000 Programledelsen 
Det er på dette ansvaret budsjettert med 6,9 årsverk som utgjør programledelsen og 
nyansatt direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog. Budsjettmidler til 
tillitsvalgte/verneombud, juridisk kompetanse på innkjøp, samt 5 ledersamlinger og Kick-off 
for ansatte sommeren 2019. 
 
Det er blant annet budsjettert med flyttekostnader, midler til innbyggermagasin og 
planleggingsmidler til ny kommuneplan. I tillegg er det satt av pott til fordeling til 
prosjektdirektiv på drift og investering som godkjennes i slutten av 2018 eller i begynnelsen 
av 2019. 
 
Ansvar 81000 Politiske møter og politiske prosjekt 
Det er her budsjettert med møtegodtgjørelse til folkevalgte til syv møter i fellesnemd, 
arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg. Det forutsettes at kostnader til nytt bystyre høsten 
2019 fordeles mellom dagens tre kommuner. 
 
Ansvar 82000 Administrative prosjekter 
Det er her budsjettert med frikjøp av lønnskostnader til åtte prosjektledere, samt andre 
driftskostnader som er godkjent i egne prosjektdirektiv. Dette er blant annet konsulentutgifter, 
reisekostnader og andre diverse utgifter til prosjektene.  
 
Ansvar 83000 Digitalisering  
Det er her budsjettert med 2 prosjektledere og andre driftskostnader knyttet til administrasjon 
av digitaliseringsprosjektet.  
 
Ansvar 83* 
Det er til nå godkjent 21 IKT prosjekt som enten er knyttet til IKT infrastruktur eller andre 
fagsystem. Disse «delprosjektene» utgjør 10,61 mill. kr og er en del av 
digitaliseringsporteføljen som er beregnet til 50 mill. kr (se punkt 2.2). Det er på denne 
bakgrunn budsjettert med denne andelen over driftsbudsjettet. 
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2.2 Digitaliseringsbudsjett (investering og drift) 
 
Det er i kartleggingsprosessen på digitalisering kommet fram til et foreløpig 
investeringsbehov på 50 mill. kr i 2018/2019. Budsjettet innbefatter da både fagsystemer, 
sak-/arkiv og håndtering av historiske baser/frittstående arkiv, etablering av ny infrastruktur, 
samt noen delprosjekter for digitale innbyggertjenester.  
 
Det er i tillegg beregnet kostnader til to engasjementer for delprosjektleder infrastruktur og 
IKT-avtaler. 
 
Budsjett fordelt på hoveddelprosjekter: 
 
Prosjekttittel Kostnad Beløp 

(i 1000 kr) 
Ansvar 83000 Engasjementer og avsetninger 3 230 
A1.1.1 Estimerte kostnader ikt-systemer 15 000 
A1.1.2 Estimerte kostnader Sak-/arkiv 3 000 

A1.1.2.2 
Estimerte kostnader 
frittstående arkiv/historiske løsninger 2 500 

A1.1.2.3 Estimerte kostnader løsning grunndata 2 500 

A1.1.3 
Estimerte kostnader  
Digitale innbygger-tjenester 1 270 

A1.1.4 Estimerte kostnader ikt-infrastruktur 22 500 
 
Sum 

 
50 000 

Sum Driftsandel 10 610 
Sum Investeringsandel 39 390 

 
Foreløpige beregninger viser at 10,6 mill. kr av digitaliseringsmidlene er driftskostnader og er 
derfor budsjettert i driftsbudsjettet. Eventuelle øvrige budsjettendringer bør gjøres i 2019. 
 
 
 

72



52/18 Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 - 201802364-6 Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 : Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023

NYE KRISTIANSAND

1

Dato 4. desember 2018
Saksnr.: 201802364-6
Saksbehandler Silje Solvang

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 11.12.2018
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 18.12.2018

Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023

Sammendrag

Kommunal planstrategi er et verktøy for bystyret/kommunestyret til å drøfte og prioritere
planoppgaver på overordna nivå i bystyre/kommunestyreperioden (PBL. § 10-1).
Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det nye kommunestyret er
konstituert.

Planstrategien er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov. Ved
behandlingen av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan
eller deler av denne skal revideres. I tillegg oppfordres kommunene til å vurdere øvrig
planbehov.

I tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) anbefaling har kommunene
Søgne, Songdalen og Kristiansand, som skal inngå i ny kommune Kristiansand fra 1.1.2020,
vedtatt å samordne planbehovet med hjemmel i PBL. § 9-1 i en felles planstrategi, før ny
kommune formelt trer i kraft.

Vedtak om felles planstrategi i Søgne kommunestyre 22.3.2018, i Songdalen kommunestyre
21.3.2018 og i Kristiansand bystyre 7.3.2018 ligger til grunn for arbeidet. Dette innebærer at
fellesnemnda behandler og kunngjør forslag til planstrategi i 30 dager i tråd med reglene i
pbl.10-1. Innspillene vil seinere bli vurdert og saken vil bli lagt fram på nytt til fellesnemnda
som vil innstille for endelig vedtak i kommunestyrene i Søgne og Songdalen og Kristiansand
bystyre i mars 2019.

Som bakgrunn for arbeidet er det utarbeidet et felles utfordringsbilde for nye Kristiansand
inkludert en overordnet sammenstilling av folkehelseoversikten for Søgne, Songdalen og
Kristiansand pr. september 2018 slik Folkehelseloven stiller krav om hvert 4. år. Helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand
er utarbeidet parallelt med arbeid med felles planstrategi. Fellesnemndas visjon og mål for
nye Kristiansand er vektlagt i vurdering av planbehovet.

Det er ikke lagt opp til medvirkning og allmenne debatter i arbeidet med planstrategien som i
hovedsak gjelder å drøfte om det er behov for en plan og ikke om ønsket utvikling. Den
brede medvirkningen er desto viktigere og må heller styrkes i planprosessene når det er en
reell plan som skal utarbeides. Nabokommuner og regionale og statlige instanser har fått
administrasjonens utkast til høring med høringsfrist 28.januar.
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Etablering av nye Kristiansand kommune er ressurskrevende, og en viktig premiss for 
arbeidet har vært at arbeidet med planstrategi ikke bør gjøres mer omfattende enn 
nødvendig. Det må balanseres godt mellom «må»- og «bør oppgaver». Samtidig vil felles 
planarbeid også være et nødvendig og godt verktøy for å utvikle den nye kommunen. 
Planstrategien omfatter derfor bare de mest overordnede planene og de som det er mest 
nødvending å ha på plass før ny kommune blir etablert, eller planer som bør samordnes så 
tidlig som mulig i bystyreperioden. Den tar ikke stilling til planbehov for arealplaner under 
kommuneplanens arealdels-nivå. 
 
Planstrategien drøfter behovet for og foreslår en plan for hvordan en bør arbeide med 
kommuneplanen for nye Kristiansand kommune. Forslaget innebærer at det skal lages ny 
kommuneplan for nye Kristiansand i to faser i perioden. Først samfunnsdelen med 
overordnet arealstrategi med vedtak før sommeren 2020, og deretter en ny arealdel med 
vedtak innen 2022. Parallelt med oppstart av samfunnsdelen settes det i gang et 
forberedende kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel for nye Kristiansand slik at en 
har grundig og god kjennskap til ulikheter, styrker og svakheter ved de tre kommunenes 
gjeldende arealplaner når arbeidet med ny arealdel startes opp formelt i 2022.  
I tråd med bestemmelser ved kommunesammenslåing, vil gjeldende arealdeler i de tre 
kommunene videreføres som kommunedelplaner for henholdsvis Søgne, Songdalen og 
Kristiansand fra 1.1.2020. Disse vil gjelde inntil ny arealdel er vedtatt.  
 
I tillegg viser planstrategien planbehov for hele bystyreperioden for nye Kristiansand med 
fastsatt prioritering (oppstart og vedtak) av oppgavene for 2019 og 2020. Dette er avstemt 
mot andre viktige oppgaver i oppstartfasen av ny kommune. Planoppgaver etter 2020 er 
forutsatt en nærmere prioritering og avstemming av det nye bystyret. Prioritering av disse 
planene foreslås å inngå som del av nye Kristiansands handlingsprogram 
(handlingsplan/økonomiplan) for 2021-2024. Planstrategien gir også føringer for nye 
Kristiansands plansystem, rutiner inkludert medvirkningsstrategi for planarbeid i ny 
kommune, samt definisjon av ulike plantyper.  
 
Programleder anbefaler fellesnemnda å kunngjøre forslag til planstrategi med tilhørende 
vedlegg i 30 dager. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Fellesnemnda slutter seg til forslag til kommunal planstrategi for nye Kristiansand 
2019-2023. Kommuneplanen for nye Kristiansand utarbeides i to faser i 
bystyreperioden. Først samfunnsdelen med overordnet arealstrategi, deretter 
arealdelen.  

2. Forslaget offentliggjøres i minst 30 dager før endelig behandling i kommunestyrene i 
Søgne og Songdalen og i bystyret i Kristiansand. Jf. PBL. § 9-3 og § 10-1. 

 
Camilla Dunsæd  
Programleder  
  
 
Vedlegg: 
1. Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023, datert 15.11.2018 
2. Planstatus i Kristiansand, Søgne og Songdalen per september 2018 
3. Utfordringsbildet for nye Kristiansand 2018 
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Bakgrunn for saken 
Kommunal planstrategi er et verktøy for bystyret/kommunestyret til å drøfte og prioritere 
planoppgaver på overordna nivå, jf. PBL § 10-1.  
 
Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning verken for kommunene eller andre. Den er ikke 
en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov. Planleggingen skal være 
behovsstyrt, ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og tilpasset kommunens situasjon 
og utfordringer. Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og regionale føringer i arbeidet, og 
innhente synspunkter fra nabokommuner, statlige og regionale organer.  
 
Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det nye kommunestyret er 
konstituert. Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om 
gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres. I tillegg oppfordres kommunene 
til å vurdere øvrig planbehov.  
 
I tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) anbefaling har kommunene 
Søgne, Songdalen og Kristiansand, som skal inngå i ny kommune Kristiansand fra 1.1.2020, 
vedtatt å samordne planbehovet med hjemmel i PBL § 9-1 i en felles planstrategi, før ny 
kommune formelt trer i kraft. Vedtak om felles planstrategi i Søgne kommunestyre 22.3.2018, 
i Songdalen kommunestyre 21.3.2018 og i Kristiansand bystyre 7.3.2018 ligger til grunn for 
arbeidet. 
 
Dette innebærer at fellesnemnda behandler og kunngjør forslag til planstrategi i 30 dager i 
tråd med reglene i PBL §10-1. Innspillene vil seinere bli vurdert og saken vil bli lagt fram på 
nytt til fellesnemnda som vil innstille for endelig vedtak i kommunestyrene i Søgne og 
Songdalen og Kristiansand bystyre i mars 2019. 
 
Gitt at planstrategien er formelt vedtatt i de tre kommunene, og det er enighet om at den skal 
gjelde for den nye kommunen, er det ikke krav om ny formell behandling av planstrategien 
etter konstituering av kommunestyre for nye Kristiansand. Når kommuner slår seg sammen 
vil den enkelte kommunes arealplan gjelde som før sammenslåingen. Planen vil i realiteten 
bli en kommunedelplan i den nye kommunen. Planen vil gjelde det samme arealet som før, 
den vil være rettslig bindende og styre arealdisponeringen på akkurat samme måte som før 
sammenslåingen. Men KMD anbefaler at den nye kommunen tidlig bør vurdere behovet for 
revisjon av sine arealdeler.  
 
Programledelsen for nye Kristiansand har vært styringsgruppe for planarbeidet. 
Rådmannsgruppa har vært drøftingsarena. Prosjektgruppa har vært ledet av Kjell Sverre 
Langenes, nye Kristiansand. I tillegg har den bestått av Torkjell Tofte (Søgne), Thor Skjevrak 
(Songdalen), Knut Felberg (Kristiansand), Grete Sjøholt, prosjektmedarbeider (Kristiansand). 
Mandat for arbeidet har i hovedsak vært avgrenset til:  
 

 Lage forslag til hvordan nye Kristiansand skal utarbeide ny samfunnsdel og arealdel 
 Gi en prioritert liste over overordnede planer med tidsplan for oppstart og 

ferdigstillelse.  
 Oversikt og prioritering av felles planarbeid i nye Kristiansand skal være basert på 

kartlegging og prioriteringer i programmet nye Kristiansand 
 Planstrategien skal ikke omhandle planbehov på nivå under kommuneplanens 

arealdel. Dette planbehovet vurderes i den innledende og forberedende 
kartleggingsfase for ny arealdel. 

Prosjektrådene, der også fagforeningsrepresentanter inngår, har gjennomført det faglige 
kartleggingsarbeidet på tvers av de tre kommunene, og har vært sentrale i å spille inn 
planbehovet. Det er ikke lagt opp til medvirkning og allmenne debatter i arbeidet med 
planstrategien som i hovedsak gjelder å drøfte om det er behov for en plan og ikke om 
ønsket utvikling. Den brede medvirkningen er desto viktigere og må heller styrkes i 
planprosessene når det er en reell plan som skal utarbeides.  
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Innhenting av lovpålagte synspunkter definert som samarbeid fra statlig og regionale 
instanser og nabokommuner har blitt gjennomført gjennom orienteringsmøte i regionalt 
planforum ved oppstart av arbeidet og ved at alle har fått tilsendt administrasjonens forslag til 
planstrategien på høring i god tid før den behandles av fellesnemda og kunngjøres i 30 
dager. Høringsfrist er satt til 28.1.2019.  
 
Til grunn for arbeidet er det utarbeidet et felles utfordringsbilde for nye Kristiansand, inkludert 
en overordnet sammenstilling av folkehelseoversikt for Søgne, Songdalen og Kristiansand, 
slik Folkehelseloven stiller krav om. Dette følger vedlagt. Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand er 
utarbeidet parallelt, og er koordinert med arbeid med felles planstrategi. Disse er til 
behandling i fellesnemndas møte 18.12.2018. 
 
Vurdering 
Dette er første planstrategi for nye Kristiansand. Administrasjonen har valgt å beskrive en del 
av temaene mer omfattende enn en ville ha gjort om en ikke stod foran en 
sammenslåingsprosess.  Dette begrunnes med at en ønsker å etablere et felles 
kunnskapsgrunnlag om et mer nyansert utfordringsbilde/utviklingstrekk og for å få kjennskap 
til ulikheter og likheter i de tre kommunens gjeldende planverk. I tillegg foreslås det en ny 
praksis, inkludert medvirkningsstrategi, for planarbeid i den nye kommunen.  
 
Vurdering av planbehovet for nye Kristiansand er basert på: 
 Fellesnemndas mål og visjoner for ny kommune 
 Status og erfaringer med kommunal planstrategi i de tre kommunene  
 Planstatus i de tre kommunene med en særlig fokus på planoppgaver som er vesentlige 

å ha på plass i en tidlig fase i ny kommune  
 Nasjonale og regionale rammer for planlegging og ønske om en mer effektiv planlegging  
 Nye Kristiansands utfordringsbilde, der det er vist til vesentlige endringer som krever nye 

grep 
 Ressurssituasjonen i en tid der en både skal håndtere drift av tre kommuner og samtidig 

bygge en ny kommune 
 Nasjonale og regionale føringer som indikerer behov for å endre gjeldende planer eller å 

utarbeide nye  
 
Det har vært krevende å få oversikter og koordinere planbehovet på tvers av tre kommuner 
samtidige som mye annet skal kartlegges og legges på plass for en ny kommune. En 
oversikt over gjeldende planer i de tre kommunene er vedlagt. 
 
Etablering av nye Kristiansand kommune er ressurskrevende, og en viktig premiss for 
arbeidet har vært at arbeidet med planstrategi ikke bør gjøres mer omfattende enn 
nødvendig. Det må balanseres godt mellom «må-» og «bør-oppgaver». 
 
I en knapp ressurssituasjonen vil ressursbruk til ny samfunnsdel måtte prioriteres foran 
arbeidet med andre samfunnsplaner som ikke er lovpålagt eller er helt vestlig for å sikre 
felles forvaltning og tjenestetilbud fra oppstart av ny kommune. 
 
En ny kommune krever likevel felles strategi og forvaltningspolitikk på en rekke områder. For 
noen områder er det viktig å få på plass planer som gir tydelige føringer for utvikling og felles 
forvaltning så tidlig som mulig. Det vil derfor være nødvending å prioritere en del flere 
planoppgaver i den første planstrategien for nye Kristiansand enn ved en vanlig revisjon.  
Kristiansand er en viktig part i utarbeidelsen av regionale planer og strategier. 
Fylkeskommunen anmoder kommunen om å sette av ressurser til å kunne bidra inn i 
planarbeidet. Denne ressursbruken er det tatt høyde for i vurderingen av kommunalt 
planbehov. 
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Kapittel 8 gir en nokså detaljert vurdering av behovet for og en plan for arbeidet med ny 
kommuneplan. Dette for å tydeliggjøre at mye av innholdet i gjeldende kommuneplaner kan 
videreføres og samordnes og for å lette arbeidet med planprogrammet når arbeidet starter 
opp. 
 
Kapittel 9 er omfattende og drøfter og beskriver behovet for øvrig planarbeid strukturert etter 
fellesnemndas mål for ny kommune.   
 
Kapittel 10 oppsummere og anbefaler et samlet program for arbeid med ny kommuneplan og 
igangsetting og prioritering av andre planoppgaver i perioden 2019-2023 for nye 
Kristiansand. 
 
Anbefaling 
 
Kommuneplan for nye Kristiansand 
Samfunnsdelen er kommunens viktigste strategisk verktøy for å samordne samfunnsmålene 
og ambisjonene for nye Kristiansand. Det anbefales at kommuneplan for nye Kristiansand 
blir utarbeidet i planperioden i to faser: 
 

 Samfunnsdelen med overordnet arealstrategi utarbeides og vedtas innen sommeren 
2020.   

 Deretter lages arealdelen i tråd med ny samfunnsdel, med vedtak innen 2022 

Samfunnsdelen har en viktig rolle som verktøy for bedre og mer helhetlig planlegging for en 
bærekraftig samfunnsutvikling, strategisk styring, politisk styring og medvirkning. Skal 
samfunnsdelen ha en slik rolle for det nye bystyret, forutsetter det at samfunnsdelen 
utarbeides uavhengig av arealdelen og blir vedtatt så tidlig som mulig i perioden. 
Dokumentet vil da kunne bli et viktig strategidokument som kan gi en tydelig retning for 
politiske prioriteringer og ønsket utvikling. 

 
Revisjon av arealdelen trenger mer prosesstid og vil ikke kunne ha så rask framdrift som det 
må stilles krav til for samfunnsdelen som skal levere mål til økonomiplanen tidlig i 
bystyreperioden. I tråd med bestemmelser ved kommunesammenslåing vil gjeldende 
arealdeler i de tre kommunene videreføres som kommunedelplaner for henholdsvis Søgne, 
Songdalen og Kristiansand fra 1.1.2020. Disse vil gjelde inntil ny arealdel er vedtatt. Målet er 
likevel å få vedtatt en ny arealdel for den nye kommunen så raskt det er mulig. Nye 
Kristiansand er best tjent med at bystyret i den nye kommunen ser arealene i sammenheng 
og utvikler en arealpolitikk tilpasset de utfordringene og mulighetene som den nye 
kommunen vil stå ovenfor. Dette gjøres best med en helhetlig vurdering av viktige tema som 
demografisk utvikling, oppfølging av målet om nullvekst i personbiltrafikken, lokalisering av 
nærings- og boligområder, utvikling av en senterstruktur som bygger opp under 
fellesnemndas mål for tjenestetilbudet i den nye kommunen, klimatilpasning, risiko – og 
sårbarhet m.m. Det foreslås derfor at en i ny samfunnsdel også avklarer en overordet 
arealstrategi som har sammenheng med samfunnsmålene og kan gi en tydelig retning for 
arbeidet med ny arealdel. Ny arealdel vil da bygge på en samfunnsdel med arealstrategi for 
hele den nye kommunen. Arealstrategien vil danne grunnlag for planprogrammet for den nye 
arealdelen, og vil samtidig sikre politisk forankring av overordnet arealpolitikk.   
Planstrategien anbefaler følgende plan og prosess for arbeidet:  
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1. Det meldes oppstart av arbeid for ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi. 

Planprogrammet gjøres tydelig og kortfattet og bygger på vurderinger og rammer for 
planarbeidet for nye Kristiansand i vedtatt planstrategi. Planarbeidet skal være ferdig 
slik at det er førende for handlingsprogram/økonomiplanperioden 2021-2024 og felles 
boligprogram for nye Kristiansand, før sommeren 2020.  

2. Planarbeidet samordnes både når det gjelder prosess og innhold med oppstart av 
andre strategiske planer i samme tidsperiode. Dette gjelder f.eks. felles planarbeid for 
ny kultur-klima-, frivillighets- folkehelse-  og innovasjonsstrategi.   

3. Parallelt igangsettes det et forberedende kartleggingsarbeid for en ny og samlet 
arealdel for nye Kristiansand slik at en har grundig og god kjennskap til ulikheter, 
styrker og svakheter ved de tre kommunenes gjeldende arealplaner.  

4. Etter at ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi er vedtatt meldes det oppstart 
av arbeid med kommuneplanens arealdel for nye Kristiansand med vedtak innen 
2022. Vedtatt samfunnsdel med overordnet arealstrategi vil være førende for 
arbeidet.  

5. I tråd med bestemmelser ved kommunesammenslåing vil gjeldende arealdeler i de 
tre kommunene videreføres som kommunedelplaner for henholdsvis Søgne, 
Songdalen og Kristiansand fra 1.1.2020. Disse vil gjelde inntil ny arealdel er vedtatt. 

6. For å styre utviklingen i ønsket retning, i tråd med ny arealstrategi, før det foreligger 
ny arealdel, vil kommunen benytte felles boligprogram og planlegging i kommunal 
regi mer aktivt. I tillegg vil ny arealstrategi legges til grunn ved vurdering av 
planinitiativ etter ny forskrift om behandling av private planforslag (kgl.res. 8. 
desember 2017).  

7. Etter at bystyret har vedtatt samfunnsdel med ny arealstrategi fremmes det i tillegg en 
prinsippsak til bystyret som nærmere redegjør for hvordan forholdet mellom ny 
overordnet arealstrategi og gjeldende arealplaner kan håndteres. 

Andre samfunnsplaner i perioden 
Planstrategien løfter en rekke temaområder for planleggingen som er viktig for å bygge ny 
kommune som må og bør prioriteres i 2019 og 2020 (se kapittel 9 og 10.2). Planarbeid som 
startes opp for nye Kristianand i 2019 vil  kreve omfattende organisering på tvers av de tre 
kommunene. På grunn av ressurssituasjonen i en krevende tid bør de planoppgavene som 
priroriteres  i 2019 forbeholdes arbeid med samfunnsdelen eller planer som må være på 
plass fra 1.1.2020. 
 
En rekke av de andre planoppgavene som skulle vært ønskelig å starte opp allerede i 2019 
foreslås først å samordnes i arbeidet med ny samfunnsdel. Dette gjelder bl.a. temaplaner for 
klima, folkehelse, kultur og  innovasjon. Dette vil  være viktige tema også for samfunnsdelen 
som vil bli førende for oppfølgende planer. Temaene kan da først drøftes overordnet i 
kommuneplanprosessen og 2019 kan videre benyttes til å forberede og rigge arbeidet for 
oppfølgende planprosesser. 
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Planer som er vist  for perioden  2021-2023 er forutsatt at  bystyret for nye Kristiansand 
priroriterer nærmere i forbindelse med vedtak av handlingsprogrammet/økonomiplanen 
2021-2024.  
 
Følgende overordnede strategiplaner for Kristiansand foreslås å gjøres gjeldende for hele 
nye Kristiansand: 

 Krimforebyggende plan; Sammen om en tryggere hverdag (bred strategisk 
tilnærming) 

 Strategi for likestilling, inkludering og mangfold; Det er mennesker det handler om 
(omhandler både kommunen som samfunn og organisasjon) 

 Universitetsbyen Kristiansand – med kultur for samskaping (Søgne og Songdalen har 
deltatt i arbeidet)  

Programleder anbefaler fellesnemnda å kunngjøre forslag til planstrategi med tilhørende 
vedlegg i 30 dager. 
 
For å sikre at prioriteringene for 2019 følges opp må det tas høyde for dette i budsjett for nye 
Kristiansand 2019. Ressurser til prioriterte planoppgaver fra 2020 avklares nærmere i 
økonomiplan for nye Kristiansand 2020-2023.   
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1.Innledning 
 
Kommunal planstrategi er et verktøy for 
bystyret/kommunestyret til å drøfte og prioritere 
planoppgaver på overordna nivå i 
bystyre/kommunestyreperioden (PBL. § 10-1).  
 
Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning verken 
for kommunene eller andre. Den er ikke en plan, 
men dette er en arena for å drøfte utviklingstrekk og 
planbehov. Planleggingen skal være behovsstyrt og 
ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og være 
tilpasset kommunens situasjon og utfordringer. 
Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og regionale 
føringer i arbeidet og innhente synspunkter fra 
nabokommuner og statlige og regionale organer.  
 
 
Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det nye kommunestyret er 
konstituert. Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende 
kommuneplan eller deler av denne skal revideres. I tillegg oppfordres kommunene til å vurdere øvrig 
planbehov.  
 
I tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) anbefaling har de tre kommunene 
som inngår i ny kommune fra 1.1.2020 vedtatt å samordne planbehovet med hjemmel i PBL. § 9-1, 
før ny kommune formelt trer i kraft. Endelig planstrategi fremmes for de tre kommunestyrene etter 
innstilling fra Fellesnemnda (jf. PBL. § 9-3). 
 
Planstrategien drøfter behovet og foreslår en plan for hvordan en bør arbeide med kommuneplan for 
nye Kristiansand.  I tillegg viser planstrategien planbehov for hele bystyreperioden for nye 
Kristiansand med fastsatt prioritering av oppgavene for 2019 og 2020. Dette er avstemt mot andre 
viktige andre oppgaver i oppstartfasen av ny kommune. Planoppgaver etter 2020 er forutsatt en 
nærmere prioritering og avstemming av det nye bystyret. Prioritering foreslås å inngå som del av nye 
Kristiansands handlingsprogram (handlingsplan/økonomiplan) for 2021-2024.  
 
Revisjon av eldre planer, eller utarbeidelse av nye planer krever mye ressurser, både med hensyn til 
bruk av ansatte og kostnader knyttet til planprosessen. Det er ekstra krevende å gjøre dette parallelt 
med bygging av ny kommunen. Samtidig vil felles planarbeid også kunne være et nødvendig og godt 
verktøy for å utvikle den nye kommunen.   
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2.Nye Kristiansand - Norges beste kommune. 
 

Mål og visjoner for ny kommune 

Fellesnemnda har vedtatt følgende visjon for prosessen for å bygge nye Kristiansand: 

 «Nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune, og skal være en kommune som innbyggere, 
ansatte, folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i».  
 
Nye Kristiansand har som målsetting å bli:  

 En kvalitetsbevisst og inkluderende kommune  

 En attraktiv og utadvendt kommune  

 En nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune  

 En veldreven og utviklingsorientert kommune  
 

Målene er avgrenset til å gjelde den nye kommuneorganisasjonen som skal etableres, og ikke 
kommunen som samfunnsutvikler. Visjon og mål for kommunen som samfunnsutvikler skal utformes 
i første kommuneplan.  
 

Planstrategiens funksjon og avgrensing 

Ved sammenslåing av kommuner vil det være behov for å utarbeide nye planer som er tilpasset 

forutsetninger og mål for den nye kommunen. Planstrategien for nye Kristiansand bygger på vedtatte 

planstrategier i de tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand fra 2016. Den forteller hvilke 

overordnede strategiske grep og planer nye Kristiansand må prioritere for å sikre en forutsigbar 

forvaltning og tjenesteyting og for å nå målene for ny kommune.  

Mandat for delprosjekt Planstrategi avgrenser arbeidet slik:  

 Lage forslag til hvordan nye Kristiansand skal utarbeide ny samfunnsdel og arealdel 

 Gi en prioritert liste over overordnede planer med tidsplan for oppstart og ferdigstillelse.  

 Oversikt og prioritering av felles planarbeid i nye Kristiansand skal være basert på kartlegging 

og prioriteringer i programmet nye Kristiansand 

 Planstrategien skal ikke omhandle planbehov på nivå under kommuneplanens arealdel. Dette 

planbehovet vurderes i den innledende og forberedende kartleggingsfase for ny arealdel. 

Føringer for plansystem og medvirkning i planarbeid 

Planstrategien utarbeides for første gang for nye Kristiansand og inneholder derfor en beskrivelse av 

hvordan plansystemet for nye Kristiansand skal være med definisjoner av plantyper, beskrivelser av 

rutiner, inkludert medvirkningsstrategi for planarbeid.  

Kristiansand (og Søgne og Songdalen) har deltatt i KS-storbyforskningsprosjekt om storbyenes 

samfunnsplanlegging. Sluttrapporten viser at det er et potensiale for å utvikle bedre system, 

strukturen og en mer konsistent og entydig bruk av ulike planbegrep for samfunnsplanleggingen på 

tema- og sektornivå.  

Politisk prosjektgruppes sluttrapport om nærdemokratiske ordninger og tiltak som kan fremme 

innbyggerinvolvering i nye Kristiansand kommer med anbefalinger for medvirkning i planer og flere 

forslag til å bedre dialogen med innbyggerne som er relevante også for planarbeid.  

Anbefalinger fra disse rapportene er lagt til grunn for plansystemet for nye Kristiansand. 
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3. Plansystem og planarbeid i nye Kristiansand 
Kommunal planstrategi for nye Kristiansand bygger videre på erfaringer og etablerte styringssystem 

og praksis i de tre kommunene. I tillegg vektlegges funn og anbefalinger i KS-storbyforskningsprosjekt 

om storbyenes samfunnsplanlegging. 

 

3.1 Planlegging som del av kommunens styringssystem 
Kommunal planstrategi vurderer kommunene sitt planbehov og vedtas hvert 4.år. 

Figuren nedenfor gir en oversikt over planene som inngår i kommunenes plan- og styringssystem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kommunens plan- og styringssystem. Kilde: Asplan Viak AS 

 

Kommuneplanen er det øverste 

styringsdokumentet i kommunen og 

kommunens viktigste overordnede plan. Den 

gir langsiktige rammer for utvikling av 

kommunesamfunnet som helhet og 

forvaltningen av arealressursene i et 10-12 års 

perspektiv. Den består av en samfunnsdel, en 

arealdel og kommuneplanens fireårige 

handlingsdel. Den skal gi retning til 

utviklingen, og andre planer skal bidra til å 

gjennomføre målene den setter. 

Kommuneplanen er førende for mer detaljerte 

planer og budsjetter. Et viktig prinsipp er at 

det skal være sterke koblinger mellom 

samfunnsdel og arealdel og samfunnsdel og 

oppfølgende handlingsdel og økonomiplan.  

Kommuneplanens samfunnsdel er i plan- og 

bygningslovens §11-2 instituert som 

kommunens viktigste overordnede, 

strategiske og samordnede plan. 

Samfunnsdelen har en viktig rolle som verktøy 

for bedre og mer helhetlig planlegging for en 

bærekraftig samfunnsutvikling, strategisk 

styring, politisk styring og medvirkning. Den 

viser ønsket utvikling av byen, kommunens 

langsiktige mål og strategier og hvilke 

utfordringer og muligheter vi står overfor.  

Kommuneplanens arealdel omfatter hele 

kommunen. Den er juridisk bindende og styrer 

den langsiktige arealutviklingen. Arealdelen 

skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til 

å nå/bygger opp under mål og strategier i 

samfunnsdelen. Arealdelen består av 

planbeskrivelse, retningslinjer for 
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saksbehandling og plankart med utfyllende 

bestemmelser. Den er styrende for mer 

detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak. 

Kommuneplanens handlingsdel er en plan for 

gjennomføring av kommuneplanens 

samfunnsdel, kommunedelplaner og eventuelt 

andre planer. Handlingsdelen skal vise hva 

kommunen vil prioritere de fire neste 

budsjettårene for å nå kommuneplanens mål. 

Den er et styringsdokument for kommunens 

løpende virksomhet og gir konkrete 

prioriteringer for sektorene og rulleres årlig.  

Økonomiplanen skal omfatte hele 

kommunens virksomhet og gi en realistisk 

oversikt over sannsynlige inntekter, 

forventede utgifter og prioriterte oppgaver 

(Kommuneloven § 44). Økonomiplanen skal 

omfatte minst en 4-års periode, og revideres 

årlig.  

Årsbudsjett er en bindende plan for 

kommunens midler og anvendelse av disse i 

budsjettåret (Kommuneloven § 45). 

Årsbudsjettet skal konkretisere 

økonomiplanen og gjelder hele kommunens 

virksomhet. Årsbudsjettet er inndelt i en 

driftsdel og en investeringsdel og revideres 

årlig. 

Handlingsprogrammet for nye Kristiansand vil 

samle både kommuneplanens handlingsdel, 4-

årig økonomiplan og årsbudsjett i ett og 

samme dokument. Kommuneloven av 7.juni 

2018 forsterker koblingen mellom 

kommuneplanens samfunnsdel og 

økonomiplan. Handlingsprogrammet viser 

hvordan kommunalområdene skal følge opp 

kommuneplanen. I tillegg inneholder 

handlingsprogrammet et plan- og 

utredningsprogram som følger opp 

planstrategien med endelig prioritering av når 

planoppgavene skal gjøres, samt tildeling av 

ressurser.  

 

 

 

Kommunedelplaner kan utarbeides for 

bestemte områder (areal), tema eller 

virksomhetsområder. De skal følge opp 

utvalgte mål i kommuneplanens samfunnsdel 

eller konkretisere arealbruken for et avgrenset 

geografisk område. De har samme juridiske 

status som kommuneplanen og det er krav om 

å følge plan- og bygningslovens bestemmelser 

om planprogram og planprosess. Det er i 

tillegg krav om å ha et handlingsprogram med 

årlig rullering. 

Reguleringsplan er en arealplan for et 

avgrenset område. Planen består av et 

arealkart med tilhørende bestemmelser som 

angir bruk, vern og utforming av arealer og 

fysiske omgivelser. Alle forslag til planer etter 

loven skal ved offentlig ettersyn ha en 

planbeskrivelse som beskriver planens formål, 

hovedinnhold og virkninger, samt planens 

forhold til rammer og retningslinjer som 

gjelder for området. Reguleringsplan kan 

utformes som områderegulering eller 

detaljregulering: 

Områderegulering er en kommunal 

reguleringsplan som brukes der det er krav om 

slik plan i kommuneplanen, eller kommunen 

finner at det er behov for å gi mer detaljerte 

områdevise avklaringer av arealbruken. Dette 

er nyttig når det er behov for å fastsette 

overordnede strukturer i områder, som 

bygges ut gjennom små, private 

detaljreguleringer. Områderegulering 

utarbeides av kommunen. Kommunen kan 

likevel overlate til andre myndigheter og 

private å utarbeide forslag til 

områderegulering. 

Detaljregulering er en detaljert 

reguleringsplan for et begrenset område, og 

er ofte knyttet til konkrete 

utbyggingsprosjekter. Både kommunen og 

private kan utarbeide detaljregulering, men 

disse utarbeides som oftest av private aktører. 
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3.2 Bedre system og struktur for tematisk samfunnsplanlegging  
 

Definisjoner og behandling av temaplaner  

I tillegg til kommuneplan, økonomiplan og arealplaner utarbeider kommunen en rekke 

plandokumenter, som temaplaner, handlingsplaner, ulike strategidokumenter, behovsplaner og 

utredninger. Disse planene omhandler tema der det vurderes mer hensiktsmessig at disse fremmes 

uten omfattende prosesskrav etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette kan være 

hensiktsmessig der tema, interessegrupper og medaktører er klart begrenset og definerte. Planene 

inneholder mer detaljert planlegging for et fagområde eller et eller flere virksomhetsområder eller 

følger opp og utdyper overordnede mål og satsinger i kommuneplanen. Gjennom arbeid på tvers av 

virksomhetsområder kan kommunen bedre ressursbruken og utnytte felles kompetanse i 

kommunen.  

For noen samfunnstema vil det være behov for en overordnet strategi og flere underliggende 

temaplaner og handlingsplaner, for andre kun en temaplan eller direkte oppfølging gjennom 

handlingsplaner.  

I tillegg har bruk av meldinger blitt et nyttig verktøy for politisk debatt om kompliserte 

samfunnsutfordringer.   

Det er viktig å ha klare definisjoner og for å kunne ha system og effektivitet i samfunnsplanleggingen 

på tema- og virksomhetsnivå. En mer entydig definisjon av plantyper kan gi mer effektivitet i 

planprosesser og lette diskusjonene omkring hva slags planverktøy som er det mest nyttige grepet 

for å løse den aktuelle utfordringen. 

Følgende definisjoner legges til grunn for planlegging i nye Kristiansand:  

 Melding brukes når kommunen vil drøfte og belyse en sak innenfor enkelte fagområder som er 
viktig for utvikling av kommunen, uten at det knyttes til forslag til mål, strategier eller tiltak. 

 

 Strategi skiller seg fra plan ved at den ikke har tiltak. Strategiene vil normalt være mer 
overordnet enn temaplaner fordi de ikke utvikler tiltak og skal vise retning for ønsket utvikling.  

 Temaplan er det mest omfattende planverktøyet, og skal både ha mål og tiltak, og kan ha 
strategier og/eller satsingsområder. Temaplan vil gjennom å definere tiltak ha mer direkte 
økonomiske konsekvenser enn strategiene.   
 

 Handlingsplan er definert som en plan som bare omhandler tiltak for oppfølging av en vedtatt 
strategi eller plan, eller deler av disse. Eller det kan gjelde oppfølging av samfunnsområder der 
utfordringer og mål er klarlagt gjennom politiske vedtak eller andre overordnede føringer, f.eks. 
kommuneplanens samfunnsdel eller deler av denne.  
 
Handlingsplaner vil derfor i hovedsak vedtas av hovedutvalg eller formannskap. Enkelte 
handlingsplaner som skolebehovsplanen og barnehageplanen revideres årlig som del av 
handlingsprogramprosessen 
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Figur 2. Definisjoner ved bruk av samfunnsplaner og meldinger på tema- og virksomhetsnivå. Kilde Storbyens samfunnsplanlegging, 

sluttrapport 30.8.2018. KS-storbyforskning. Asplan Viak  

Utfordringsbildet for kommunen skal utarbeides årlig. Det tar for seg status og utviklingstrekk for 

viktige tema innenfor samfunns- og arealutvikling. Utfordringsbildet gjøres tilgjengelig og er 

bakgrunnsdokument for handlingsprogramarbeid, kommunal planstrategi og kommunens 

overordnete planarbeid. Hvert 4. år, i forkant av arbeid med kommunal planstrategi, skal 

dokumentet inneholde en oppdatert folkehelseoversikt slik Folkehelseloven §§5 og 6 stiller krav om.  

Organisering av planarbeid  

Planarbeid i nye Kristiansand organiseres som prosjekt. Planarbeidet skal følge en fast 
bestillingsrutine som klargjør hvilken plantype og styringsprosess og ansvarslinjer som skal gjelde for 
planarbeidet. Dette utdypes i egen prosjektbeskrivelse der mandat, organisering og ressursbruk blir 
avklart samt hvordan/ hvem som skal følge opp planene etter vedtak i bystyret. 
 
Oppfølging og gjennomføring av planer 
For å sikre bærekraftig kommunal økonomi og at planer får reell betydning, er det avgjørende at 
kommunen har system som sikrer økonomisk inndekning. Dette gjelder både rutiner for hvordan 
planoppgaver blir prioritert, og hvordan tiltak og ressursbruk blir prioritert i kommunens 
økonomiplan eller annen finansiering. Et viktig moment, uavhengig av prosess og planform, er derfor 
at tiltak som foreslås i de ulike tema- og handlingsplaner ikke er endelig prioritert før de inngår i 
kommunens handlingsprogram/økonomiplan.  

Erfaringsmessig kan det være krevende å integrere tematiske handlingsplaner i 
handlingsprogrammet i ettertid. Det er derfor ønskelig at mål og strategier i vedtatte temaplaner 
følges direkte opp i årlig handlingsprogramarbeid. Dette sikrer at det settes av ressurser til 
oppfølgingen av vedtatte planer.  

Planoppgaver som er prioritert i kommunal planstrategi får endelig prioritering og tildeling av 
ressurser gjennom et oppfølgende planprogram som inngår i årlig handlingsprogram/økonomiplan. 

Lett tilgjengelige informasjon om kommunes planer  

Nye Kristiansand skal kjennetegnet av åpenhet og transparens i både administrative og politiske 
prosesser, slik at innbyggerne kan følge med på hva som bestemmes og hvorfor. Det foreslås å 
utvikle en nettside for nye Kristiansand der alle planer gjøres tilgjengelig så snart de er vedtatt. 
Nettsiden skal vise planer i et tydelig planhierarki som gjør det lett for publikum og andre brukere å 
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finne fram og se hvordan de ulike plandokumentene henger sammen. I tillegg skal en ta kommunens 
kommunikasjonskanaler aktivt i bruk under hele planprosessen.  
 

3.3 Medvirkningsstrategi for planarbeid 
Fellesnemndas føringer om dialog og medvirkning, samskaping og åpenhet i beslutningsprosesser, 

samt framlagt rapport fra politisk gruppe om nærdemokratiske ordninger, gir føringer for 

kommunens planarbeid. 

God by- og stedsutvikling handler mye om å bygge videre på de kvalitetene som allerede er der. 

Inngående lokalkunnskap er dermed grunnleggende for å identifisere elementer som fungerer, eller 

har viktige identitetsskapende potensial. Slik kunnskap må innhentes gjennom aktiv dialog. Dette 

gjelder ikke bare for by- og stedsutvikling. Ved å gi plass til både eksisterende og fremtidige brukeres 

synspunkt og historier i utviklingsprosessen i kommunens ulike planprosesser legger man 

fundamentet for eierskap hos de som er berørt og øker dermed sjansen for et vellykket resultat 

innen stedsutvikling og annen samfunns- og tjenesteutvikling.  

Ulike arenaer for samskapning kan gi plass til lokale ressurser og legge grunnlag for utvikling av 

bylivsgenererende tjenester, tiltak, funksjoner og sambruksløsninger som ikke nødvendigvis vokser 

ut av en tradisjonell planprosess. 

Oppgaveutvalg er en politisk arbeidsform hvor lokalpolitikere samarbeider med innbyggere om å 

utvikle ny politikk , lage forslag til strategier og tiltak. Dette er en rådgivende medvirkningsform som 

skal benyttes i nye Kristiansand og kan prøves ut for egnede planoppgaver.   

Følgende strategi skal legges til grunn for kommunes planarbeid:      

 Det legges til rette for tidlig involvering i kommunens planprosesser.  

 Det bør være et særlig fokus på hvordan en kan legge til rette for å gi svakere stemmer mer 

kraft i samfunnsutviklingen. Barn og unge stemmer skal ha et særlig fokus  

 Innovative og kreative medvirkningsmetoder bør tas i bruk i arbeidet med kommunens 

overordnede styringsdokumenter og øvrig planarbeid  

 Kommunen prøver ut ulike arenaer for samskaping i samarbeid med frivillige organisasjoner, 

andre aktører og kommuner.  

 Kommunens innbyggertorg bør benyttes som sentrale møte- og kontaktpunkter i 

kommunens planarbeid. I tillegg bør etablerte arenaer og møteplasser der kommunen møter 

innbyggere, næringsliv, institusjoner og organisasjoner brukes aktivt.  
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4.Planstatus i Kristiansand, Søgne og Songdalen 
 

Kommuneplanstatus  

De tre kommunene er i tre ulike faser når det gjelder kommuneplanens status: 

 Søgne kommune har en nylig vedtatt samfunnsdel fra juni 2018. Forslag til ny arealdel er 

under arbeid og var på høring i september 2018.  

 Songdalen kommune har en gammel kommuneplan fra september 2012. Revisjon av både 

samfunnsdel og arealdel har vært utsatt i påvente av etablering av nye Kristiansand.  

 Kristiansand har en ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi vedtatt september 2017. 

Gjeldende arealdel er fra juni og september 2011. Revisjon av arealdelen ble utsatt i påvente 

av å se dette arbeidet i sammenheng med de andre kommunene i nye Kristiansand.  

Kommuneplanenes samfunnsdeler 

De nye samfunnsplanene for Søgne og Kristiansand er kortfattede dokumenter med en tydelig visjon 

og få, tverrsektorielle satsingsområder med tydelige mål og strategier. Songdalen sin samfunnsdel 

har også en tydelig visjon og få hovedsatsinger, men dokumentet har en mer omfattende målstruktur 

siden disse i tillegg brytes ned på kommunens tre roller som samfunnsutvikler, tjenesteleverandør og 

kommunens rolle som organisasjon og arbeidsgiver.  

Søgne og Songdalen sine samfunnsdeler inneholder mer detaljerte mål og strategier for kommunen 

som organisasjon enn samfunnsdelen til Kristiansand, som beskriver dette på overordnet nivå.   

Kristiansands samfunnsdel inneholder også en overordnet arealstrategi på 2 sider som viser hvordan 

samfunnsdelens mål og satsinger gir overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et 

langsiktig perspektiv. Hovedgrepene er vist som en prinsippskisse og utdypet i overordnede 

strategier og retningslinjer. 

 

 Søgne Songdalen Kristiansand 

Visjon: Handling og utvikling 
gjennom nærhet og 
trivsel 

Songdalen for livskvalitet- 
et mål om trygghet og 
trivsel for alle 

En skapende by med 
ambisjoner 

Satsinger:  Søgne- kommunen 
hvor vi tar vare på 
hverandre 

 Søgne- kommunen 
det er godt å vokse 
opp i 

 Søgne kommune – en 
attraktiv arbeidsplass  

 

 Utvikling 

 Levekår 

 Kultur 
 

 Samskaping som 
drivkraft 

 Kompetanse for 
verdiskaping 

 Deltagelse og 
tilhørighet 

 Byvekst med kvalitet 

Arealstrategi:   En kompakt by ved sjøen 

 

Kommuneplanenes arealdeler 

Siden arealdelene har så ulik alder i de tre kommunene innebærer dette at arealpolitikken i de tre 

delene av den nye kommunen er forskjellig når det gjelder oppdateringer, tilpasning til nye føringer 

for arealpolitikken og demografisk utvikling.  
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Detaljeringsnivået på plankart og bestemmelser er likt i alle kommuneplanene. Kommunene har valgt 

å ta i bruk underformål til bebyggelse og anlegg.   Søgne og Songdalen har lagt til rette for spredt 

boligbygging i LNF-områdene i et større omgang enn Kristiansand kommune. Alle tre kommunene 

har avsatt hensynssoner i plankartet. Det er også stort samsvar i bestemmelser. Kun Kristiansand 

kommune har fastsatt parkeringsbestemmelser med maksimum antall p-plasser.   

Kommuneplanens arealdel i Kristiansand er godt tilpasset utbygging av nye områder, men 

imøtekommer i for liten grad utfordringer knyttet til byvekst i tråd med ny arealstrategi og nye 

statlige føringer om areal og transport.   

Andre planer 

Det er gjennomført en kartlegging av andre planer med status i de tre kommunene som er lagt til 

grunn for prosjektrådenes innspill til prioriteringer av planoppgaver for nye Kristiansand. Oversikten 

er omfattende og ligger som vedlegg til planstrategien (vedlegg 2). 
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5. Rammer for planleggingen 
 

Nasjonale føringer 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2.7.2015) legger regjeringen føringer 

for hvilke temaer som skal vektlegges i den kommunale planleggingen. Disse omhandler:  

 Gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

 Attraktive og klimavennlige by og tettstedesområder 
 

Forventningene skal bidra til at kommunene i planleggingen tar opp viktige nasjonale utfordringer. 

De viderefører tidligere nasjonale føringer for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder og 

bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. I tillegg vektlegger regjerningen raskere og mer effektive 

planprosesser. Planleggingen må målrettes og kommunene bør prioritere ressurser til å oppdatere 

overordnede planer, samt bruk av hensiktsmessige plantyper. Regjeringen er også opptatt av at 

statlige myndigheter ikke krever mer omfattende planlegging enn nødvendig.  

Andre viktige føringer følger av bl.a.: 

 Meld. St. 18 (2016-2017): Bærekraftige byar og sterke distrikt 

 Meld. St. 21 (2011-2012): Norsk klimapolitikk, og Klimaforliket 2012 

 Meld. St. 33 (2016-2017): Nasjonal transportplan 2018-2029, herunder nullvekstmål for trafikk i 
byregionene (Byvekstavtaler). 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene (2018) 

 Flere år-flere muligheter, Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn  

 Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre»  

 NOU 2013: 4. Kulturutredningen 2014. (Ny Kulturmelding kommer fra regjeringen i 
månedsskiftet 2018/2019 

 Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen  

 Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen, KMD brev til kommuner som skal slå 
seg sammen, 29.04.2015 – 

 

 

Internasjonale føringer som FNs bærekraftmål og Parisavtalen er viktig både for planlegging på 

statlig, regionalt og lokalt nivå. 
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Regionale føringer  

Regionplan Agder 2020 (vedtatt juni 2010) er den viktigste regionale føringen for kommunens 

planlegging. Planen har fem hovedsatsingsområder:  

 Klima: Høye mål – lave utslipp.  

 Det gode livet: Agder for alle.   

 Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.   

 Kommunikasjon: De viktige veivalgene.   

 Kultur: Opplevelser for livet. 

Planen er under revisjon. Nye mål og satsingsområder for Agder 2030 vil være avklart juni 2019. 

Det finnes i tillegg en rekke andre regionale planer som også er førende for kommunens planarbeid. 

Disse er vist i vedlegg 1. 

 

Andre føringer og rapporter lagt til grunn 

 Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 2014 

 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050. Planen er under revisjon. Revidert versjon vil 

legges ut på høring av fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder i slutten av januar 2019.   

 Fellesnemnda for nye Kristiansand: 

 Mål og visjoner for ny kommune 

 Rapport «Nærdemokratiske ordninger og tiltak som kan fremme 

innbyggerinvolvering i nye Kristiansand» 

 Prosjektet Cool Planning for nye Kristiansand og samarbeidet med NMBU og 

ISOCARP/YPP 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand. 

 Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand 

 Delprosjekt reiseliv 

 Storbyenes samfunnsplanlegging, sluttrapport 30.08.2018. KS Storbyforskning 

 

 

Kommunale føringer 

Vedtak om felles planstrategi i kommunestyret for Søgne 22.3.2018, Songdalen 21.3.2018 

Kristiansand kommune 7.3.2018 ligger til grunn for arbeidet med felles planstrategi for nye 

Kristiansand. 

Planbehovet er vurdert på grunnlag av gjeldende planstatus på kommuneplanene i de tre 

kommunene, vedtatt planstrategi for henholdsvis Søgne 2016-2019 (28.4.2016), Songdalen 2015-

2019 (14.12.2016) og Kristiansand 2016-2019 (21.09.2016) og en sammenstilling av planstatus av alle 

gjeldende planer de de tre kommunen fra september 2018, unntatt reguleringsplaner (vedlegg 2).    
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6. Nye Kristiansands utfordringsbilde

Globale megatrender
Verden er i stadig endring. I nyere tid er det spesielt noen grunnleggende trender som påvirker
utviklingen –såkalte globale megatrender. Megatrendene er knyttet til:

klimaendring
demografisk endring
globalisering, urbanisering og digitalisering.

Globale trender påvirker både samfunnsliv, arbeidslivog naturen over lang tid og i stort omfang.
Forskjellig og akselererende endringstakt kan føre til mer dramatiske endringer og er premisser som
påvirker langsiktig planlegging. Den globale gjennomsnittstemperaturen øker, dramatiske
naturkatastrofer rammer verden og påvirker grunnleggende tilgang til ressurser. Demografien i store
deler av verden påvirkes av synkende fødselsrater, økende migrasjon, økt levealder og endrede
helseutfordringer. Flere flytter til byene, samtidig som økonomi, kultur og samfunn i økende grad
utvikler seg på tvers av landegrenser, uavhengig av fysisk avstand.

Digitalisering er den mest omfattende teknologiske trenden i vår tid og preger de fleste
samfunnsområder. Digitalisering forandrer vår måte å kommunisere på, være familie på, organisere
livene og drive forretning på. Kommunikasjon er mindre stedsavhengig, tilgangen til informasjon er
nærmest ubegrenset, robotisering erstatter og skaper arbeidsplasser. Arbeidsstyrken har nye krav og
forventinger til arbeidsinnhold og arbeidssted. Konkurransen om både arbeidsplasser og arbeidskraft
øker. KS sin stordataanalyse 2018 viser at i tillegg til dette er et mer polarisert samfunn og økende
eliteforakt og svakere stater og sterkere konfliktnivå en tydelig trend.

Utviklingstrekk nye Kristiansand
Befolkningsveksten i landsdelen er sterkest i og rundt Kristiansand. Variasjonen i til- og fraflytting er
den viktigste faktoren for befolkningsendring, mens fødselsoverskuddet er relativt stabilt.
Befolkningen i nye Kristiansand utgjør 109 438 innbyggere pr.1.1.2018. Det er forventet
befolkningsvekst i nye Kristiansand, men prognosene viser at veksten over tid vil være av avtagende.

Figur 3Prognose for befolkningsvekst i antall innbyggere fordelt på Kristiansand, Songdalen og Søgne fram til 2040. Kilde SSB, bearbeidet
av Kristiansand kommune.
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I følge denne prognosen vil nye Kristiansand nå 130 000 innbyggere i 2039.

Utfordringsbildet for nye Kristiansand og Kristiansandsregionen peker på store endringer i demografi,
i sykdomsbildet, når det gjelder levekårsutfordringer og endringer i næringsstruktur og klima. Nye
Kristiansand vil ha en sentral rolle for utvikling av landsdelen og regionen må ha sterkere vekst i
sysselsetting og verdiskaping for å holde tritt med utviklingen i andre storbyregioner. Dette gjør at
regionen bør ha en sterkere satsing enn andre regioner på tiltak som stimulerer sysselsetting og at
flere tar høyere utdanning.

De kommende tiårene vil antallet alderspensjonister øke raskere enn antallet i arbeid. Dette vil øke
den årlige forsørgerbyrden for den arbeidende delen av befolkningen og vil samtidig gi finansierings-
og prioriteringsutfordringer og påvirke verdiskapingen og velferdsutviklingen. Figuren nedenfor viser
befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040. Endringene knyttet til at Søgne og
Songdalen nå inngår i kommunen er marginale. Hovedbudskapet er det samme. Figuren viser at
andelen eldre øker samtidig som andelen i yrkesaktiv alder synker.

Økningen i antall eldre spesielt etter 2020 vil gi varig endring i aldersstrukturen og sykdomsbildet,
preget av økt forekomst av prognoser med sammensatte lidelser og aldersrelaterte sykdommer som
demens.

Figur4. Befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040 og konsekvenser for aldersbæreevnen

Kommunene i nye Kristiansand kommer generelt noe dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det
gjelder de grunnleggende sosioøkonomiske faktorene som inntekt, utdanning og arbeid. Dette
påvirker igjen levekårsforhold og levevaner og helse.

«Utenforskap» og sosial ulikhet i helse er blant de største nasjonale og lokale utfordringene. Det er
utfordringer knyttet til kvinners yrkesdeltagelse og andel deltidsansatte. Oppdatert folkehelsestatus
for nye Kristiansand viser noe ulike tall for de tre kommunene, men hovedtendensen nokså
sammenfallende. Det er flere unge uføre (18-44 år) enn landsgjennomsnittet, andel arbeidsledige er
høyere enn landssnittet, men andel arbeidsledige er lavere for kvinner enn for menn.
Yrkesdeltakelsen i kommunene i nye Kristiansand er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Derimot er
det lav yrkesdeltagelse blant kvinner og flere er i deltidsstillinger. Det er en høy andel barn som bor i
lavinntektsfamilier, og her skiller særlig Songdalen seg ut med over 41 % over landsnittet.
Kristiansand ligger på 14 % og Søgne på landsgjennomsnittet.
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Antall sysselsatte har samlet sett blitt redusert fra toppåret 2014 til 2017, da nedgangen flatet ut. 

Indeksert fra 2008 har Songdalen hatt en god vekst med unntak av årene 2015 og 2016, samtidig som 

både Søgne og Kristiansand hadde noe vekst frem til 2014, men har mistet mange sysselsatte i årene 

etter. 

Næringslivet blir påvirket og må ta hensyn til de globale endringene. Store deler av næringslivet i 

Kristiansandsregionen er bygd på teknologikompetanse i forskjellige bransjer. Globalisering påvirker 

bedriftene gjennom råvarepriser, internasjonalt eierskap og økt konkurranse om næringsaktivitet og 

arbeidskraft. Digitalisering og automatisering har allerede gitt betydelige endringer i arbeidslivet. Det 

blir derfor stadig vanskeligere for personer med lav utdanning å omstille eller komme inn på 

arbeidsmarkedet. 

Økt utdanningsnivå i arbeidsstyrken fremmer både evnen til nytenkning og omstilling i virksomheter 

og vil være avgjørende for å sikre framtidig vekst. Lavt utdanningsnivå er den største risikofaktoren.  

Figuren nedenfor viser variasjonen innen utdanningsnivået i de tre kommunene. Ved videregående 

skole som høyeste skole eller utdanning blir forskjellene mellom de tre kommunene tydelige. 45,5 % i 

Songdalen sammenlignet med 37,3 % i Kristiansand og 42.2 % i Søgne. Folkehelsestatusen viser en 

nedgang i frafall i videregående skole både i Kristiansand og Søgne, men en økning i Songdalen.  Lavt 

utdanningsnivå er den største risikofaktoren for å havne utenfor arbeid og utdanning, spesielt for 

ungdom.  

Andelen som har fullført universitetsutdanning, både kort og lang viser også betydelige forskjeller der 

særlig Songdalen har betydelig lavere utdanningsnivå enn Kristiansand. Også sammenlignet med 

gjennomsnitt i hele den norske befolkningen er nivået betydelig lavere.  

 

 

     Kristiansand        Songdalen                Søgne         Nye Kristiansand                Norge 

Grunnskole 23,1 % 30,3 % 25,5 % 23,8 % 26,0 % 

Videregående skole 37,3 % 45,5 % 42,2 % 38,3 % 37,2 % 

Fagskole 3,0 % 2,5 % 3,5 % 3,0 % 2,9 % 

Universitet kort 26,2 % 17,5 % 22,4 % 25,3 % 23,6 % 

Universitet lang 9,6 % 3,6 % 6,0 % 8,8 % 9,7 % 

Ikke oppgitt 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 

Figur 5. Utdanningsnivå i Kristiansand, Songdalen og Søgne sammenlignet med Norge 2017. Kilde: SSB  

Svekkelsen av krona fra 2013 til begynnelsen av 2016 har gitt positive impulser til realøkonomien og 

særlig for norsk landbasert industri som fortsatt er ganske sterk i Agderfylkene. Etter flere år med 

overforsyning i markedene som ga lavere oljepris, er det nå en underforsyning som har gitt økende 

oljepris. Fallet i petroleumsinvesteringene flatet gradvis ut fra 2016. Det er ventet at 

petroleumsinvesteringene vil ta seg markert opp de neste årene. 

For oljerelatert næring på Sørlandet vil det også kunne bli en utfordring å løfte næringen inn i 

lavutslipp-samfunnet.  Stort fokus på nye forretningsområder innenfor grønn vekst og grønn energi 

innebærer at det vil bli behov for enda mer teknologi som gir lavere utslipp, mer effektiv energibruk 

og styring, fornybar energi og en mer sirkulær økonomi (basert på gjenbruk av materiale). 
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På bakgrunn av gjeldende klimaavtaler skal nye Kristiansands redusere klimautslippene med 40 %
innen 2030 og 80-90 % innen 2050. Norge skal frem mot 2050 redusere klimagassene med 80-95 %
for å bli det som er kalt et lavutslippssamfunn. Dette betyr at det må arbeides raskt og strategisk for
å redusere klimagassutslippene både fra kommunens virksomheter og fra kommunen som geografisk
område.

Den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Kristiansand er lette kjøretøy i veitrafikken. Det er nær
sammenheng mellom utvikling i arealbruk og transportbehov. Hvordan boliger, arbeidsplasser,
handel og ulike tjenestetilbud er plassert i forhold til hverandre er den sterkeste driveren for
etterspørselen etter motoriserte transportformer.

Byspredning defineres som at en by vokser ved utbygging av ubebygde områder i byens randsone.
Analysen av utbyggingsmønsteret i nye Kristiansand viser at det er store forskjeller i andelen av
totalbefolkningen som bor i tettsted. For Kristiansand har det vært en stabil andel på 97 % de siste
årene, Songdalen er mye mer spredt med 73 %. Men det har skjedd en endring siste år da andelen
var rundt 64 % i 2004. Søgne ligger midt mellom Kristiansand og Songdalen med 86 %, en økning fra
83 % i 2003.

Sammenlignet med utviklingen for Stavanger, Trondheim, Bergen og Drammen er tettheten er mye
lavere i nye Kristiansand. Kristiansand lå også før sammenslåingen fortsatt mye lavere enn de andre
fem kommunene.

Figur 6. Vekst i antall bosatte pr. km2 i tettsted i Kristiansand og nye Kristiansand sammenlignet med utvalgte store byer i
Norge i perioden 2013-2017. Kilde SSB. (SSB har forbedret og justert metoden for avgrensing av tettsteder. Dette innebærer
brudd i tidsserien slik at utviklingen av tettstedsarealer og antall bosatte innenfor tettstedsarealene før og etter 2013 ikke
er direkte sammenlignbare.)

Nye Kristiansand vil stå overfor krevende prioriteringer der en på den ene siden må vise gode
strategiske grep for å møte klimautfordringene samtidig som en opprettholder og legger til rette for
å utvikle gode og levende lokalområder og bomiljø i kommunen.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og Klimatilpasningsstrategifor nye Kristiansand
er utarbeidet parallelt med arbeid med felles planstrategi. ROS-analysen vurderer sannsynligheten
for at uønskede hendinger skal oppstå, hvordan dette påvirker kommunen, samt vurderer planbehov
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og tiltak. Kommunenes viktigste oppgave er å sikre liv og helse. Analysen viser et komplekst og 

sammensatt bilde, og belyser hvor sårbart samfunnet er mot utfall av kritisk infrastruktur.  

Både ROS-analysen og Klimatilpasningsstrategien viser til at klimaet er i endring og de potensielle 

konsekvensene for samfunnet er betydelige. Norge har de siste 10-15 årene blitt rammet av flere 

alvorlige hendelser. De siste årene har det lokalt vært en rekke alvorlige hendelser som f.eks. 

ekstreme nedbørsmengder, store flommer, utfall av kritisk infrastruktur og branner. Ekstremvær-

hendelsene som har preget Sørlandet den siste tiden kan sees i sammenheng med 

klimaframskrivninger, hvor været i gjennomsnitt vil bli varmere og våtere, og ekstremhendelser blir 

hyppigere og mer intense.  

Klimaprofil Agder, utarbeidet av Norsk klimaservicesenter, viser til at det er økt sannsynlighet for mer 

intens og hyppigere, kraftig nedbør. Det ventes flere og større regnflommer, det er økt fare for jord-, 

flom- og sørpeskred, og utfordringene med stormflo ventes å øke. Det er også mulig økt 

sannsynlighet for tørke om sommeren, hyppigere vinterisganger, våtsnøskred og kvikkleireskred. Det 

er sannsynlig at vi vil oppleve hyppigere og kraftigere ekstremvær i framtiden, også i områder av 

kommunen som tidligere ikke har vært utsatt. 

De potensielle kostnadene for liv, helse og materielle verdier er betydelige, også for nye Kristiansand. 

Kommunen har derfor et ansvar for å ta klimaendringene på alvor og for å begrense konsekvensene 

for kommunen og dens innbyggere og næringsliv. 

 Konsekvensene er blant annet utfall av kritisk infrastruktur, hovedsakelig kraft og elektronisk 

kommunikasjon. Parallelt med den utviklingen, er det stort fokus på digitalisering. Det innebærer at 

flere samfunnskritiske funksjoner og tjenester øker avhengigheten til kritisk infrastruktur, og kravet 

om robusthet og robusthet øker tilsvarende. Dette gjelder særlig for kommunens helse- og 

omsorgstjenester og deres brukere. Den demografiske utviklingen fører til økende antall eldre 

demente som bor hjemme, som ikke kan forventes å ha god egenberedskap ved ekstremvær og utfall 

av strøm og velferdsteknologi. Det blir også flere som faller inn under sårbare grupper i framtiden. 

Utfall av kraft og e-kom vil kunne være kritisk for den voksende gruppen. 
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7. Prioritering av nye Kristiansands planbehov 
 

Vurdering av planbehovet for Kristiansand er basert på: 

 Fellesnemndas mål og visjoner for ny kommune 

 Status og erfaringer med kommunal planstrategi i de tre kommunene  

 Planstatus i de tre kommunene med en særlig fokus på planoppgaver som er vesentlige å ha på 

plass i en tidlig fase i ny kommune  

 Nasjonale og regionale rammer for planlegging og ønske om en mer effektiv planlegging  

 Nye Kristiansands utfordringsbilde, der det er vist til vesentlige endringer som krever nye grep 

 Ressurssituasjonen i en tid der en både skal håndtere drift av tre kommuner og samtidig bygge 

en ny kommune 

 Nasjonale og regionale føringer som indikerer behov for å endre gjeldende planer eller å 
utarbeide nye  

 

Etablering av nye Kristiansand kommune er ressurskrevende, og en viktig premiss for arbeidet har 

vært at arbeidet med planstrategi ikke bør gjøres mer omfattende enn nødvendig. Det må balanseres 

godt mellom «må»- og «bør oppgaver». 

I en knapp ressurssituasjonen vil ressursbruk til ny samfunnsdel måtte prioriteres foran arbeidet med 

andre samfunnsplaner som ikke er lovpålagt eller er helt vestlig for å sikre felles forvaltning og 

tjenestetilbud fra oppstart av ny kommune. 

En ny kommune krever likevel felles strategi og forvaltningspolitikk på en rekke områder. For noen 

områder er det viktig å få på plass planer som gir tydelige føringer for utvikling og felles forvaltning så 

tidlig som mulig. Det vil derfor være nødvending å prioritere en del flere planoppgaver i den første 

planstrategien for nye Kristiansand enn ved en vanlig revisjon.  

Kristiansand er en viktig part i utarbeidelsen av regionale planer og strategier og fylkeskommunen 

anmoder kommunen om å sette av ressurser til å kunne bidra inn i planarbeidet. Denne 

ressursbruken er det tatt høyde for i vurderingen av kommunalt planbehov og dette vil gi føringer for 

arbeidet med kommuneplanen og øvrig planarbeid. 
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8.Behov for felles kommuneplan for nye Kristiansand  

 

8.1 Kommuneplan for nye Kristiansand anbefales utarbeidet i to faser  
Fellesnemnda har vedtatt ambisiøse mål for den nye kommunen. Samtidig er det presisert at målene 

for samfunnsutviklingen skal avklares gjennom ny kommuneplan.  

Samfunnsdelen har en viktig rolle som verktøy for bedre og mer helhetlig planlegging for en 

bærekraftig samfunnsutvikling, strategisk styring, politisk styring og medvirkning. Skal samfunnsdelen 

ha en slik rolle for det nye bystyret, forutsetter det at samfunnsdelen utarbeides uavhengig av 

arealdelen og blir vedtatt så tidlig som mulig i perioden. Dokumentet vil da kunne bli et viktig 

strategidokument som kan gi en tydelig retning for politiske prioriteringer og ønsket utvikling. 

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og skal gi robuste rammeverk for utbygging og vern 

for offentlige og private aktører. Revisjon av arealdelen trenger mer prosesstid og vil ikke kunne ha 

så rask framdrift som det må stilles krav til for samfunnsdelen som skal levere mål til økonomiplanen 

tidlig i bystyreperioden. Arealdelens bestemmelser og retningslinjer skal ha langsiktige virkning for 

utviklingen, og arbeidet med den er omfattet av krav om konsekvensutredning og det er ofte behov 

for ulike faglige utredninger.  

Når kommuner slår seg sammen vil den enkelte kommunes arealplaner gjelde som før 

sammenslåingen. Gjeldende arealdeler vil i realiteten bli tre kommunedelplaner i den nye 

kommunen. Planen vil gjelde det samme arealet som før, den vil være rettslig bindende og styre 

arealdisponeringen på samme måte som før sammenslåingen. Men planene vil ikke være samordnet. 

Arealdelene for Kristiansand og Songdalen gamle og de faglige vurderingen gjort ut fra gjeldende 

utfordringsbilde og rammer rundt 2010. Det er viktig med forutsigelig og felles forvaltningspolitikk i 

den nye kommunen både overfor innbyggere og næringsliv.  

Målet er å få vedtatt en ny arealdel for den nye kommunen så raskt det er mulig. Nye Kristiansand er 

best tjent med at bystyret i den nye kommunen ser arealene i sammenheng og utvikler en 

arealpolitikk tilpasset de utfordringene og mulighetene som den nye kommunen vil stå ovenfor. 

Dette gjøres best med en helhetlig vurdering av viktige tema som demografisk utvikling, oppfølging 

av målet om nullvekst i personbiltrafikken, lokalisering av nærings- og boligområder, utvikling av en 

senterstruktur som bygger opp under fellesnemndas mål for tjenestetilbudet i den nye kommunen, 

klimatilpasning, risiko – og sårbarhet m.m.  

Det foreslås derfor at en i ny samfunnsdel også avklarer en overordet arealstrategi som har 

sammenheng med samfunnsmålene og kan gi en tydelig retning for arbeidet med ny arealdel. Ny 

arealdel vil da bygge på en samfunnsdel med arealstrategi for hele den nye kommunen. 

Arealstrategien vil danne grunnlag for planprogrammet for den nye arealdelen og vil samtidig sikre 

politisk forankring av overordnet arealpolitikk.    

Det anbefales at en at kommuneplan for nye Kristiansand blir utarbeidet i planperioden i to faser: 

 Samfunnsdelen med overordnet arealstrategi utarbeides og vedtas innen sommeren 2020.   

 Deretter lages arealdelen i tråd med ny samfunnsdel, med vedtak innen 2022 

Gjeldende arealdeler gjelder som kommunedelplaner inntil ny arealdel vedtas i 2022.   

Samfunnsdelen med overordnede arealstrategi vil være førende for handlingsprogrammet for nye 

Kristiansand 2021-2024 og den nye kommunens areal- og utbyggingspolitikk og planlegging i 

perioden fram til ny arealdel er vedtatt.  
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8.2 Plan for kommuneplanarbeidet 2019 -2022  
Ny kommuneplan må drøftes i forhold til nye Kristiansands utfordringsbilde, FNs bærekraftmål og 

nye regionale føringer fra Regionplan Agder 2030.   

Overordnet og helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) utarbeidet for de tre 

kommunene i ny kommune skal sikre at den nye kommunen ivaretar risikoer og sårbarheter slik at liv 

og helse kan sikres på best mulig måte. Klimatilpasningsstrategi for den nye kommunen vil være et 

grunnlagsdokument for kommuneplanens samfunnsdel og nye arealdel.    

Gjennomført ROS-analyse for nye Kristiansand tilsier at det bør være mer fokus på 

samfunnssikkerhet i alle relevante planer. Kommunens klimatilpasningsmål er å være forberedt og 

tilpasset for å begrense negative konsekvenser som følge av klimaendringene.  

Kommunen skal både være forberedt på ekstremhendelser og tilpasse seg et klima i gradvis endring. 

Det betyr blant annet at kommunen skal tilegne seg relevant kunnskap og at klimatilpasning skal 

integreres i kommunens planer og virksomhet. 

St. meld. Leve hele livet og regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn presiserer 

nødvendigheten av at kommunens planlegging må ta hensyn til at en stadig større andel av 

innbyggerne i kommunen er eldre. 

Kommuneplanens samfunnsdel med overordna arealstrategi og kommuneplanens arealdel for nye 

Kristiansand må bidra til at Kvadraturens rolle som kommunesenter og landsdelens hovedstad kan 

videreutvikles. Dokumentene må i tillegg gi føringer som sikrer en balansert utbygging mellom øst – 

og vestsiden av Kvadraturen. 

Nullvekstmålet er en grunnleggende forutsetning i den overordna arealstrategien og arealdelen for 

nye Kristiansand. Slik dette er definert av sentrale myndigheter, er nullvekstmålet den 

grunnleggende forutsetningen for arbeidet med Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen. 

Nullvekstmålet er også en grunnleggende forutsetning i gjeldende arealstrategi for Kristiansand. 

Klima og miljø, med tilrettelegging for å begrense energiforbruk og klimagassutslipp, er for øvrig et av 

flere overgripende hensyn i nylig vedtatt samfunnsdel både for Søgne og Kristiansand.  

 

Ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi 
 

Innhold 

Mye kan videreføres og harmoniseres fra de tre gjeldende kommuneplanene, men det er også behov 

for å samordne mål og strategisk innretning på flere områder. Planen må tydeliggjøre hvordan 

fellesnemndas mål kan komme til uttrykk i ønsket samfunnsutvikling for kommunen. Planen må gi en 

tydelig retning og visjon for hvordan nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune som 

innbyggere, ansatte, folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i.  Et viktig moment 

her er hvordan kommunen kan utnytte styrken ved å være en mangfoldig kommune der både urbane 

bykvaliteter og attraktive og levende bygde- og nærmiljøer vektlegges. Planen bør vise hvordan dette 

kan bli en styrke for den nye kommunen.  

En gjennomgang av de tre kommuneplanens samfunnsdeler viser at tema som bedre levekår, 

folkehelse, identitet og tilhørighet, samt næringsutvikling, er viktige satsingsområder for alle 

kommunene. Ny samfunnsdel bør utdype og harmonisere satsingene, og viktige felles mål og 

strategier bør videreføres.   
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Kristiansands rolle som landsdelssenter, vertskapsby for regionale institusjoner og regional drivkraft 

for vekst og verdiskaping vil ikke endres etter sammenslåing. Kristiansands kommuneplan har to 

satsingsområder knyttet til denne rollen. Det ble gjennomført en bred medvirkningsdialog om mål og 

strategier knyttet til dette. Mye kan oppdateres og videreføres i ny plan. I tillegg bør 

satsingsområdene reflektere nye Kristiansands rolle i forhold til ny Agderregion, ny 

Kristiansandsregion og Business Region Kristiansand. I tillegg må mulighetene knyttet til naboskap til 

nye Lindesnes og næringsutvikling i vestdelen av ny kommune vurderes.  

Arbeidet med den såkalte Kristiansandsmodellen som del av Byutredningen for 

Kristiansandsregionen, desember 2017, bør videreutvikles, og være en sentral metodikk for 

lokalisering av bolig- og næringsområder i den nye kommunen.  

Samfunnsdelen bør vise hvordan en kan legges til rette for en senterstruktur som kan bygge opp 

omkring Kvadraturen og byens rolle som landsdelssenter, og samtidig hvordan utvikle gode og 

levende bydelssenter og lokalområder som arena for identitet og aktivitet. Samtidig som den må vise 

til gode strategiske grep for å møte globale utviklingstrender og lokalt utfordringsbilde knyttet til 

klima- og miljø, demografi, folkehelse, globalisering, urbanisering og digitalisering, herunder hvordan 

legge til rette for et mer klimavennlig og klimatilpasset utbyggingsmønster.  

Nodeland og Tangvall har vært kommunesentra og vil få redefinert sin rolle i den nye kommunes 

senterstruktur. Begge stedene har gjennom flere år opplevd betydelig vekst og utvikling. 

Kommuneplanen må legge til rette for at vekst og utvikling i Kvadraturen, på Nodeland og på 

Tangvall også opprettholdes i den nye kommunen, med de potensialer, kvaliteter og identitet hvert 

senter inneholder.  

Den nylig avholdte workshopen i prosjektet Cool Planning og samarbeidet med NMBU og 

ISOCARP/YPP er et godt utgangspunkt for tenkningen omkring senterstruktur og hvordan 

senterområdene i de tre kommunene kan samvirke i ny kommune. Tenkningen kan utvides til andre 

sentra i den nye kommunen.  

Kristiansand sin samfunnsdel, vedtatt i september 2017, inneholder en kortfattet og overordnet 

arealstrategi. Det vil være aktuelt å ta utgangspunkt denne planens arealstrategi og revidert regional 

plan for Kristiansandsregionen som vil foreligge som et høringsutkast ved årsskiftet 2018/-19. 

Arealstrategien må tilpasses den nye kommunen med sine nye grenser, samlede utfordringer og 

muligheter. 

Det anbefales ikke at samfunnsdelen skal omfatte utvikling av egen organisasjon og 

arbeidsgiverrollen. At organisasjonen må være rigget for å møte framtidens behov bør ligge som en 

forutsetning i planen. Den detaljerte politikken på dette området bør utvikles gjennom egne policy- 

og styringsdokumenter. 

Form  

Kommuneplanens samfunnsdel skal være et kortfattet, spisset og tydelig dokument og et konsistent 

planverktøy som sikrer god styring gjennom handlingsplan/ økonomiplan og andre plandokumenter i 

perioden.  Arealstrategien skal gi overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig 

perspektiv og legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel og gi føringer for plan- og 

byggesaksbehandling også i perioden før ny arealdel er på plass. Kristiansand sin samfunnsdel, har en 

enkel form som har fått gode tilbakemeldinger. Den inneholder en kortfattet og presis overordnet 

arealstrategi på to sider. Det vil være aktuelt å ta utgangspunkt i denne planens form ved utforming 

av ny samfunnsdel.  
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Medvirkning  

Planarbeidet i nye Kristiansand skal bidra til offentlig debatt om kommunens utvikling. Føringene for 

medvirkning i planarbeid nedfelt i planstrategien er førende for planprogrammet for 

samfunnsdelen.  Følgende momenter legges videre til grunn:  

Søgne har i sin revisjon i 2018 vektlagt forankring av planen internt i organisasjonen. Sett i lys av den 

pågående sammenslåingsprosess av kommunene ble omfanget av planen begrenset, og det er lagt til 

rette for at planen kan fungere som et forarbeid til en felles framtidig samfunnsdel for den nye 

kommunen. 

I Songdalen var det en bred medvirkning i arbeidet med samfunnsdelen i 2012. I gjeldende 

planstrategi har kommunestyret vedtatt å videreføre samfunnsdelen med nødvendige 

oppdateringer.  

Kristiansand hadde en bred medvirkningsdialog med byens sentrale aktører særlig knyttet til byens 

rolle som landsdelssenter i sitt revisjonsarbeid i 2017.  Det anses ikke nødvendig å gjenta 

medvirkningsfokuset på denne rollen i samme grad for samfunnsdelen for nye Kristiansand. Mye av 

det som kom fram her er langsiktig og gjeldende i lang tid fremover. 

Denne gang bør hovedfokus være å legge til rette for en bred innbyggerdialog omkring hvordan nye 

Kristiansand kan oppfylle fellesnemndas ambisjon om å bli beste kommune å bo og virke i. Arbeidet 

bør bygge videre på erfaringene og innspillene fra politisk arbeidsgruppe om nærdemokrati og 

innbyggerdialog. Den anbefaler at kommuneplanprosessen for nye Kristiansand bør brukes til å teste 

ut flere former for medvirkning og bli en forsøksarena for innovative medvirkningsmetoder og 

samskapingsarenaer. Eksempler er bruk av gjestebud, innbyggerpanel og videreføring av gode 

erfaringer med innovasjonscamp for barn og unge og bruk av facebook-siden «Min stemme ut» for 

unge innvandrerstemmer, samt vurdere andre digitale verktøy. 

Medvirkning med barn og unge blir viktig. Dette foreslås å følge politisk prosjektgruppe for 

innbyggerinvolvering i nye Kristiansand sitt forslag om lokaldemokratiprosjekt for og med ungdom i 

2018-19. 

Workshopen Cool Planning for nye Kristiansand sine forslag omkring senterstruktur og 

senterområder skal følges opp med mer konkrete prosjekter, der dialog med innbyggere vil inngå i 

oppfølgingen. En del av dette kan inngå som en del av medvirkningsarbeidet for ny samfunnsdel, 

utvidet også for innbyggere som bor i andre deler av nye Kristiansand. 

Videre detaljering av medvirkningsprosessen vil skje i planprogrammet.  

Politisk forankring 

Planprogrammet må også avklare opplegg for hvordan en skal få til en god, tidlig og fortløpende 

politisk forankring av planarbeidet. Ved siste revisjon av Kristiansands samfunnsdel gjennomførte 

bystyret en generaldebatt om innholdet i ny plan i forkant av fastsetting av endelig planprogram. 

Dette er en modell som kan videreføres i ny kommune.   

 

Ny arealdel bygger på ny samfunnsdel  
Etter at samfunnsdelen med overordnet arealstrategi er vedtatt, skal det utarbeides en felles 

arealdel for den nye kommunen. Arealdelen skal følge opp den nye samfunnsdelen med 
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arealstrategi. Den nye kommunen vil bestå både av urbane bysentra, tettsteder og spredtbygde 

bygdelag. Arealdelen må gi føringer for hvordan vekst og utvikling skal skje i hele kommunen.  

I mellomperioden gjelder de tre arealdelene som kommunedelplaner. Når ny samfunnsdel er vedtatt 
vil også arealstrategien i samfunnsdelen vil være førende for arealutviklingen fram til ny arealdel er 
vedtatt. Det bør derfor fremmes en prinsippsak som redegjør for hvordan forholdet mellom ny 
overordnet arealstrategi og gjeldende arealplaner kan håndteres i mellomperioden. Aktuelle 
virkemidler er avklaring av nye utbyggingsområder gjennom felles boligprogram fra 2021 der 
overordnet arealstrategi er lagt til grunn. Kommunen kan også aktivt styre hvor utbygging skal skje 
gjennom sin aktørrolle og gjennom ta en større del av område- og reguleringsplanleggingen, samt 
ved behandling av planinitiativ. Kommunen kan også legge ned bygge- og deleforbud i påvente av ny 
plan, jf. PBL. kap. 13. 

I perioden fram til oppstart av arbeid med ny arealdel bør det også igangsettes et forberedende 
kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel for nye Kristiansand. Arealdelene i de tre 
kommunene evalueres og vurderes i forhold til ulikheter i erfaringer, form og innhold, herunder bruk 
av bestemmelser, retningslinjer og arealbruksbegreper. Det må sjekkes ut hvordan de tre planene 
ivaretar og svarer på nye nasjonale og regionale føringer for planleggingen og nye utredninger som 
ROS-analyse og Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand.  

ROS-analysen for nye Kristiansand viser at til at en må har høyere fokus på kritisk infrastruktur ved 
lokalisering og regulering av nye områder eller utbygging av eksisterende områder slik at en 
reduserer sårbarhetene. Dette må gjøres opp mot ny kunnskap om klimaendringene.  
Det vil derfor være behov ut fra en økt sårbarhet som følge av klimaendringene, å vurdere gjeldende 

arealplaner med hensyn til overvann, flomsoner, kvikkleire og andre hensynssoner.  

Kommunedelplaner og utdaterte reguleringsplaner bør gjennomgås for å få et mer helhetlig og 

oppdatert plangrunnlag. I arbeidet med ny arealdel til Søgne har kommunen gått gjennom og avklart 

utdaterte reguleringsplaner. Dette arbeidet bør prioriteres også for Songdalen og Kristiansand for å 

få et mer helhetlig og oppdatert plangrunnlag før en lager ny arealdel. Kristiansand gjorde en stor 

jobb knyttet til å innlemme gjeldende kommunedelplaner ved siste revisjon av arealdelen i 2011. Det 

samme gjelder Søgne. 

Behov for andre utredninger drøftes nærmere når forarbeidende til arbeidet med ny arealdel starter 

opp.  

Nærmere konkretisering av arbeidet vil skje i arbeidet med planprogram for planarbeidet. 
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9. Andre områder med planleggingsbehov 
Utvikling av planer kan være et av flere verktøy for å nå fellesnemndas mål for den nye kommunen. 

Planstatusen viser at mange tema- og kommunedelplaner er vedtatt i de tre kommunene, men en 

rekke viktige planoppgaver er også satt på vent i påvente av å kunne se dette i sammenheng med ny 

kommune. Ny overordnet politikk for samfunnsutviklingen vil bli nedfelt i ny kommuneplan. Nye 

strategiske planbehov utover det er knyttet til ulike samfunnsutfordringer der kommunen har behov 

for mer kunnskap eller en utdyping, eller på områder der det er nødvendig å få på plass en felles 

politikk, forvaltning eller prioritering av tiltak, så tidlig som mulig.  

 

9.1 En kvalitetsbevisst og inkluderende kommune 
 

En god kommune å bo i 

Fellesnemndas mål er at kommunen skal organiseres slik at den blir en attraktiv kommunen å bosette 
seg og leve i. Den skal ha tilbud som fremmer tilknytning både til nærmiljø og kommunen som helhet 
og føre en politikk som bidrar til små økonomiske og sosiale forskjeller. Forebyggende arbeid, 
bedring av folkehelsen i alle livsfaser, tidlig innsats og kulturtilbudet spiller en viktig rolle.  
 

Planer på kulturfeltet 

Det er alt igangsatt et felles arbeid med en strategi for idrett og friluftsliv som vil være klar når ny 
kommune er etablert. Strategidokumentet vil kunne dekke behovet i en overgangsperiode. Det er 
videre behov for å starte arbeidet med en oppfølgende handlingsplan for idrett og friluftsliv. Dette er 
nødvendig både for å få spillemidler til anlegg, og for å se helhetlig på behovene for anlegg og tiltak i 
ny kommune.  

Søgne og Songdalen har bibliotekplaner vedtatt i 2015. Bibliotekplanen for Kristiansand er fra 2013 
og nødvending rullering har vært utsatt i påvente av ny kommune. For å sikre midler til å utvikle 
bibliotekene vil det være viktig å starte opp tidlig i perioden med en felles bibliotekplan for ny 
kommune for å få tilgang til prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.  
 

Det er behov for at handlingsplanene for Den kulturelle skolesekken må samordnes tidlig i den nye 
kommunen. Dette gjelder konkrete tiltak som rulleres jevnlig. På litt lengre sikt er det behov for å 
utvikle en strategi for utvikling av Kulturskolen for den nye kommune. I dag har Søgne en rammeplan 
for kulturskolen fra 2015 som rulleres årlig. Kristiansand har en utviklingsplan for kulturskolen 
gjeldende for 2015-2019. Denne tjenesten er i rivende utvikling og det kommer en ny 
Stortingsmelding i 2020 som kan legges til grunn for arbeidet. Det vil også være behov for en 
helhetlig plan for kultur- og fritidstilbudet til barn og unge i nærmiljøet seinere i bystyreperioden.  
Hvordan en legger opp dialog og medvirkningsprosessen i dette arbeidet, vil være en viktig del av 
planarbeidet. 

 
Folkehelsestrategi 

Det store utfordringsbildet viser dramatiske endringer i demografi og sykdomsbilde. Dette stiller krav 
til blant annet kommunens arbeid med folkehelse. Søgne kommune har en folkehelseplan fra 2015 
og har avventet rullering til ny kommune.  Kristiansand har en Helsefremmingsplan fra 2013 der både 
folkehelse, forebygging og rehabilitering inngår. Selv om utfordringsbildet for folkehelse for de tre 
kommunene ikke er endret radikalt siden disse planene er utarbeidet er det behov for å jobbe fram 
en felles folkehelsestrategi som kan vise retningen for hvordan folkehelseutfordringene bør arbeides 
strategisk med i ny kommune. Utfordringsbildet vil danne grunnlaget for et felles planverktøy. Store 
deler av folkehelsearbeidet er for øvrig dekket i øvrig planverk. De overordnede strategiene på 
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folkehelse vil også inngå i arbeidet med ny samfunnsdel for nye Kristiansand. Ny kommunal 
folkehelsestrategi blir også et nødvendig verktøy i oppfølging av Regionplan Agder 2030 og 
Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025, samt langsiktige regionale satsinger som 
Folkehelseprogrammet 2017-2027 og Levekårssatsingen i Agder. 
 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

Alle de tre kommunene har utsatt å rullere sine rusmiddelpolitiske handlingsplaner i påvente av ny 

kommune. Det er derfor et stort behov for å utarbeide en samordnet plan for nye Kristiansand for 

dette feltet så tidlig som mulig. Nye Kristiansand kommune vil etter Alkoholloven (1.7d) være pålagt 

å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av 

kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. Av hensyn til forebyggende strategier anbefales det at 

alkoholpolitisk handlingsplan inngår i en helhetlig rusmiddelpolitisk plan. 

Plan for psykisk helsearbeid 

Kristiansand kommune har utsatt rullering av plan for psykisk helsearbeid. Dette er et viktig område 
med tanke på innsats rettet mot levekårsproblematikk, og det er knyttet en rekke nasjonale satsinger 
til fagområdet. Som på rusfeltet, er det gjennomført nasjonale opptrappingsplaner som også har 
medført endringer fra utarbeidelsen av eksisterende planverk.  Innføring av kommunal betalingsplikt 
for utskrivningsklare pasienter fra 2019 endrer en del sentrale forutsetninger fra det planverket som 
foreligger. Regional samhandlingsmelding på rus- og psykisk helse-feltet, vedtatt av OSS (overordnet 
strategisk samarbeid mellom kommuner og sykehus i Agder), må innarbeides i planverket for nye 
Kristiansand. Det foreligger politiske vedtak i Kristiansand om at selvmordsforebygging er ønsket som 
fokusområde i kommunens plan. 
 

Strategi for flyktning- og integreringsfeltet 

Flyktning- og integreringsfeltet er et prioritert område for innsats. Kristiansand utarbeidet en ny 

strategi for utvikling av flykning- og integreringsfeltet i 2018. Søgne har utsatt rullering av sin 

flyktningplan fra 2016 til etter sammenslåing. Alle kommuner har strategier og andre 

styringsdokumenter på tema/området. Utfordringsbildet viser store utfordringer med overgangen til 

arbeid og utdanning, blant annet med høye sosialhjelpsutgifter som konsekvens. Dette gjør at nye 

Kristiansand bør prioritere en felles temaplan med tiltak for oppfølging på dette feltet. 

På litt lengre sikt er det behov for å harmonisere og rullere planverket for andre områder for 

kommunalområdet Helse og mestring, men disse behovene vurderes ikke som like prekære: 

Det boligsosiale feltet  

Kristiansand kommune har Boligsosial handlingsplan, 2017-2020. Songdalens boligsosiale 

handlingsplan utgikk i 2017 og er ikke revidert. Søgne kommunes planverk relatert til rus- og 

psykisk helsefeltet omhandler en del boligsosiale problemstillinger. En bør legge til rette for 

drøftinger og vurderinger av planbehovet for nye Kristiansand kommune. Erfaringer viser at 

dette er et komplekst felt som berører mange fagområder og målgrupper og som bør ha en 

egen temaplan.  

Utvikling av helse- og omsorgstjenester  

Kristiansand kommune har plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020, med innarbeidet 

delplan for demens. Mål og strategier for utvikling av både lege og fysioterapitjenesten er 

omfattet av planen. Søgne og Songdalen har også nylig oppdaterte helse- og omsorgsplaner. 

Erfaringene tilsier at også nye Kristiansand kommune bør ha en helhetlig temaplan på 

området. Det bør legges til rette for et arbeid som vurderer omfanget og innholdet i en 

planprosess med tanke på å harmonisere, sammenstille og forankre de tre kommunenes 

forholdsvis nye planverk på feltet.  
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Utvikling av tjenester til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse 

Det er kun Kristiansand kommune som har egen plan på dette feltet: Handlingsplan for 

tjenester til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, 2017-2020. Kristiansand kommune 

har erfart at en temaplan på dette feltet som omfatter svært sårbare målgrupper har vært 

viktig for å planlegge og utvikle tjenestene i tråd med nasjonale føringer og opp mot 

forventninger og utfordringer lokalt. Det bør legges til rette for et arbeid som vurderer 

omfanget og innholdet i en planprosess med tanke på en temaplan på feltet for nye 

Kristiansand kommune. 

Sikkerhet og beredskap- en trygg kommune 

Nye Kristiansand skal være godt rustet for å håndtere sikkerhet og beredskap. En krise kan oppstå 
dag en etter sammenslåing, og da må felles plan for overordnet krisehåndtering de tre kommunene 
være på plass. Det er behov for en plan for overordnet krisehåndtering for den nye kommunen.  
Det samme gjelder smittevern. Smittevernplan følger av lovkrav, og en plan bør være på plass innen 

sammenslåing. Begge planene kan utarbeides på grunnlag av eksisterende planer.  

Kristiansand har strategisk overordnet kriminalforebyggende plan fra 2016 - Sammen om en tryggere 

hverdag. Den inneholder strategier for både barn og unge, vold i nære relasjoner, vold i det offentlige 

rom, voldelig ekstremisme, hverdagskriminalitet, arbeidslivskriminalitet og menneskehandel 

/prostitusjon. Det anbefales at planen gjøres gjeldende for nye Kristiansand.  

Søgne og Songdalen har handlingsplaner for vold i nære relasjoner. Kristiansand har ingen 

handlingsplan, men en veileder. Politikerne i Kristiansand har tidligere ønsket en handlingsplan for 

vold i nære relasjoner. På lengre sikt bør det vurderes om en bør lage en felles handlingsplan for vold 

i nære relasjoner for nye Kristiansand, forankret i overordnet kriminalitetsforebyggende plan, der en 

tar inn momenter fra Søgne og Songdalens handlingsplaner og veileder for vold i nære relasjoner i 

Kristiansand.  

Alle de tre kommunene har trafikksikkerhetsplaner som er vedtatte i 2018. Det er vurdert at disse 

kan legges til grunn for geografisk prioritering og søknad om midler til tiltak i ny kommune. Ny 

samordnet trafikksikkerhetsplan kan utarbeides i slutten av bystyreperioden. 

 

Hovedplaner for vann og avløp i Kristiansand, Søgne og Songdalen er sist justert i henholdsvis 2018, 

2016 og 2013. Det er gjort en faglig vurdering som tilsier at et det ikke er nødvending å lage en ny 

felles vann- og avløpsplan for nye Kristiansand før i slutten av bystyreperioden. 

Stort samfunnsengasjement 

Frivillighet er et tydelig satsingsområde for ny kommune. Innbyggerne og samfunnsaktører skal bli 

motiverte for å bidra i samfunnsutvikling, og kommunen skal blant annet oppfordre til 

medborgerskap og fremme økt frivillig innsats. Det vil være nødvendig å utarbeide en 

frivillighetsstrategi som et viktig verktøy for hvordan satsingen skal arbeides med. Arbeidet kan 

bygge på Kristiansands frivillighetsmelding fra 2018 og anbefalingen fra politisk prosjektgruppe om 

nærdemokratiske ordninger og tiltak som kan fremme innbyggerinvolvering i nye Kristiansand.  

 

9.2 En attraktiv og utadvendt kommune  
 

Kompetanseby og drivkraft i Agder 

Den nye kommunen skal organiseres og ledes slik at den forsterker Kristiansands rolle som 
landsdelssenter, universitetsby og kompetansesenter i Agder. 
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Bystyret i Kristiansand og Styret for Universitetet i Agder vedtok høsten 2018 ny felles strategi for 
universitetsbyen Kristiansand – Universitetsbyen Kristiansand – med kultur for samskaping. 
Næringsforeningen i Kristiansandsregionene har deltatt i arbeidet, og Søgne og Songdalen har vært 
med i referansegruppen. Strategien vil gi langsiktig retning for framtidig samarbeid og skal følges opp 
med en egen handlingsplan som skal vedtas i 2019. Søgne og Songdalen involveres i arbeidet slik at 
dette kan bli en felles handlingsplan for den nye kommunen.   
 
De tre kommunene er omfattet av Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen som ble vedtatt i 
2014. Planen er fulgt opp av kommunevise handlingsplaner for 2014-2018 tilpasset kommunens 
muligheter og utfordringer.  Utfordringsbildet for regionen tilsier ikke behov for en revisjon av 
strategisk næringsplan med det første. Planen er langsiktig, overordnet og omfatter fortsatt viktige 
strategiske områder for regionen. Føringene for ny kommune og et mer detaljert utfordringsbilde for 
nye Kristiansand tilsier imidlertid at det vil være hensiktsmessig å revidere handlingsdelen felles i 
2019 for å samkjøre og prioritere aktuelle nye tiltak på tvers av de tre kommunene.   
 

Nye Kristiansand har nylig gjennomført et delprosjekt om reiseliv, og det har vært avholdt møter og 

innspillsamlinger med reiselivsnæringen. Innspillene gir tydelig signal om at nye Kristiansand må ha 

et bevisst forhold til hva man ønsker med turister og hva denne næringen bidrar med eks. med tanke 

på skatteinntekter og arbeidsplasser. Innspillene, sett i sammenheng med rapport om 

reiselivsnæringens verdi, utarbeidet for NHO Reiseliv i 2018, tilsier at nye Kristiansand bør ha en 

strategisk reiselivsplan som gir et retningsvalg, avklarer tiltak, og synliggjør ansvarsfordelingen 

mellom kommunen og næringen. 

Kristiansand har en kulturstrategi fra 2013. Søgnes kulturplan fra 2008 er under revisjon, mens 

Songdalen har utsatt revisjon av sin plan fra 2011 i påvente av ny kommune. Den nye kommunen må 

ha et overordnet styringsdokument på kulturfeltet. Dette er et stort og ressurskrevende arbeid som 

bør starte opp så snart som mulig. Dette vil være et viktig strategisk dokument i arbeidet med å legge 

til rette for et godt, nyskapende og kreativt kulturliv og utvikling av den nye kommunen. Arbeidet kan 

bygge videre på gjeldende planer, men må også gi ny retning for satsingen. Ved årsskiftet 2018/2019 

legger regjeringen fram en ny kulturmelding som skal peke ut retning for landets kulturpolitikk. 

Meldingen skal behandles av Stortinget i vårsesjonen 2019 og vil gi føringer for kommunens arbeid. 

Nye Kristiansand skal bidra til å overholde målene i Parisavtalen. Både Søgne og Kristiansands nye 

kommuneplaner viser gjennomgående grep for å møte klimautfordringene. Dette må videreføres og 

forsterkes i ny kommuneplan, både i samfunnsdelen og arealdelen. Ut fra utfordringsbildet er det er 

også behov for å vise mer detaljerte føringer for klimaarbeidet for nye Kristiansand i årene framover. 

Klimaveikart Agder ble ferdigstilt høsten 2018. Veikartet skal gi den strategiske føringen for 

kommunenes klimaarbeid fremover. Klima- og miljøstrategi for nye Kristiansand skal bygge på 

klimaveikartet og vil vise hvordan satsingen skal følges opp i ny kommune. Dette vil erstatte tidligere 

klima- og miljøstrategi for Knutepunkt Sørlandet. Gjennomført ROS-analyse og 

Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand vil, sammen med Kristiansands årlige miljø- og 

klimamelding, og ulike andre planer som for eksempel handlingsplaner mot matsvinn og marin 

forsøpling, være viktige lokale dokumenter for strategiarbeidet.   

 

En attraktiv kommune å jobbe i  

Ny kommunes strategi for arbeidsgiverpolitikk må være på lik for hele den nye kommunen fra 

1.1.2020. Lønnspolitikk er en del av arbeidsgiverpolitisk plattform og må være harmonisert fra første 

dag i ny kommune. En felles seniorpolitikk kan avventes til etter sammenslåing, og er ikke kritisk for 
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sammenslåing. Kristiansand kommune utarbeidet i samarbeid med Søgne og Songdalen en 

veteranplan i 2018. Denne foreslås videreført og revideres seinere i perioden.  

 

Strategisk kompetanseutvikling for kommunen kan vente til etter sammenslåing, på grunn av 

ressurssituasjonen i 2019. Ideelt sett er det ønskelig å ha denne planen på plass før sammenslåing.  

Arbeidet må sees i sammenheng med delprosjektene i nye Kristiansand for lederutvikling og 

arbeidsgiverpolitisk plattform, som begge blir viktige bidrag i arbeidet med plan for strategisk 

kompetanseutvikling.   

 

Strategiske kompetanseplaner for barnehage- og skoleeier er en forutsetning i forbindelse med 

regional kompetansestrategi og tildeling av regionale etterutdanningsmidler som igjen er en 

forutsetning for å oppnå kompetansekravet for lærere innen 2024. Dette må på plass tidlig. 

Det vil være behov for å utvikle felles strategi- og/eller plan for rekruttering og kompetanseutvikling 

på flere områder innen helse- omsorg- og sosialfeltet (HOS). Ingen av kommunene har utarbeidet 

dette. Søgne har avventet en plan for HOS til ny kommune skal være på plass. Det er vanskelig å 

vurdere når arbeidet med dette bør starte opp, siden det også vil avhenge av planprosesser og behov 

som identifiseres og framskrives på ulike fag- og tjenesteområder. Dette er slik en ser det, 

vurderinger som må skje i det enkelte direktørområdet når det er etablert og man har oversikt blant 

annet over andre prioriterte oppgaver og planer. 

Kristiansand og Søgne har planer for likestilling, inkludering og mangfold. Kristiansands strategi for 
likestilling, inkludering og mangfold gir føringer både for kommunen som organisasjon og for 
kommunesamfunnet. Dokumentet er overordnet og kan videreføres som retningsgivende for 
arbeidet i ny kommune og legges til grunn i relevante plandokumenter.     

 

En åpen organisasjonskultur 

Den nye kommunen skal organiseres og ledes på en måte som sikrer at det blir kultur for åpenhet og 
myndiggjorte medarbeidere. Kommunen skal blant annet ha en effektiv, innbyggerorientert og 
transparent forvaltning og sørge for at kulturbygging både politisk og administrativt inngår som 
sentralt element i bygging av ny kommune.  Arbeid med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for 
nye Kristiansand inngår som leveranse i delprosjekt kommunikasjon i nye Kristiansand og må være 
klart ved etablering av ny kommune. 

 

9.3 En nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune  
Fellesnemndas mål for ny kommune er at den nye kommunen aktivt innhenter og benytter impulser 

og erfaringer fra andre land. Kommunen skal delta i internasjonale utviklingsprosjekt og nettverk, 

sikre at internasjonale initiativ og samarbeid er strategisk forankret og bruke den internasjonale 

kompetansen som finnes i egen befolkning.  I tillegg er kommunen tilrettelegger for et internasjonalt 

ledende næringsliv som krever at kommunen har oppdatert kunnskap på dette feltet.  

Kristiansand har en melding om Internasjonal strategi vedtatt i 2010. Revisjon av denne har vært 

utsatt i påvente av ny kommune. Gjeldende strategi har mer preg av å være en oversikt over hvordan 

kommunen samarbeider, enn en strategi. Kristiansands internasjonale arbeid de siste årene er 

endret. Arbeidet er mer rettet inn mot strategiske samarbeid omkring felles utfordringer både for 

kommunen og kommunens samarbeidsparter. Dette   tilsier at det er behov for å utvikle en ny 

strategi på dette feltet som avklarer mer hvilken retning den nye kommunen skal ha i dette arbeidet. 

Kommunens arbeid må både være til nytte for innbyggere, næringsliv og akademia og gi kunnskap og 

kompetanse for kommunens selv. Kommunens strategi på dette området kan ikke ses uavhengig av 
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nasjonale og regionale føringer. Nye Kristiansand har en viktig rolle både som en av storbyene i 

Norge og som landsdelshovedstad. De overordnede grepene for en internasjonalt orientert 

kommune bør også, sammen med hvordan kommunen skal bli en tydelig nasjonal stemme, komme 

til uttrykk i samfunnsdelen for nye Kristiansand. 

Kristiansand kommune vedtok Strategi for toppidrett i 2017. Arbeidet er gjort i samarbeid med 

Olympiatoppen Sør, Kristiansand katedralskole og Idrettsrådet. Det har vært et politisk ønske i 

Kristiansand at denne må revideres etter noen år på grunn av stor uforutsigbarhet når det gjelder 

handlingsrommet innenfor dette området. 

9.4 En veldrevet og utviklingsorientert kommune 
Den nye kommunen skal organisere tjenestene utfra innbyggernes behov og sikre effektiv og 

helhetlig bruk av kommunale ressurser. 

 

Robust økonomiforvaltning og bærekraftig innkjøpspolitikk  

Det er startet opp arbeid med ny felles finansstrategi. Den vil være klar for behandling i 2019. 

Eierskapsmelding for Kristiansand kommune ble vedtatt i mars 2017. Denne bør revideres som følge 

av kommunesammenslåingen for å utøve eierskap og følge opp selskaper og interkommunale 

samarbeid i den nye kommunen. Kristiansand har i dag en anskaffelsesstrategi som gjelder ut 2019. 

Søgne og Songdalen kjøper tjenesten av Kristiansand. Det vil være behov for å revidere denne etter 

2020.Muligens ville en være bedre tjent med at strategien fremmes som en temaplan. 

 

Helhetlig styring og langsiktige løsninger 

Det vil være nødvendig å utvikle et felles boligprogram for nye Kristiansand for å få en samordnet, 

forutsigelig og enhetlig styring på den nye kommunes utbyggingspolitikk. Boligprogrammet vil få en 

viktig styringsrolle i tiden fram til en får en ny arealdel av kommuneplanen på plass. 

Utbyggingspolitikken er et viktig virkemiddel for å legge til rette for et variert, rimelig og godt 

boligtilbud for innbyggerne. Programmet har også en sentral rolle i å bidra til bærekraftig utvikling 

som innebærer at det legges til rette for koordinert areal- og transportutvikling som grunnlag for 

prioritering. Planarbeidet bør ta utgangspunkt i boligprogrammet for Kristiansand. Kristiansands 

boligprogram angir hvor utbygginger til boliger er forventet gjennomført, til hvilket tidspunkt og 

hvilket volum. Det et viktig styringsverktøy i forhold til private parter der behovet for tilrettelegging 

av sosial og teknisk infrastruktur vurderes særskilt. Det legger grunnlag for inngåelse av 

utbyggingsavtaler og for kommunens handlingsprogram og budsjett. Boligprogrammet foreslås 

samordnet mellom de tre kommunenes gjeldende politikk i 2019, gjeldende for 2020. I 2020 lages et 

felles enhetlig boligprogram for nye Kristiansand for 2021- 2024. Ny samfunnsdel med arealstrategi 

som er forutsatt vedtatt i 2020, vil da være førende for arbeidet.  

Det er nødvendig å utvikle en geodatastrategi for den nye kommunen. Mange aktører i samfunnet er 

avhengig av oppdatert geografisk informasjon. Kommunene trenger det for å forebygge og håndtere 

klimaendringer og beredskapsaktører for å håndtere kriser raskt og riktig, det er viktig for god areal- 

og byutvikling, for at næringslivet kan omstille seg, og for innovasjon i offentlig sektor. Høsten 2018 

lanserte regjeringen satsingen «alt på ett sted». Målet er at Norge skal være ledende på bruk av 

geodata. I det forberedende arbeidet til ny kommune er det lagt ned et stort arbeid for at alle 

temaene innen fagområdet arkiv, eiendom, geodata og matrikkel som må være på plass, er klart når 

ny kommune etableres. Utarbeiding av en geodatastrategi i tråd med nasjonale forventninger, blir et 

strategisk og viktig oppfølgende arbeid for den nye kommunen.  

I tillegg til kompetanseplaner inne skole- og barnehage er det behov for å samordne andre viktige 

styringsdokumenter innenfor kommunalområdet Oppvekst og mestring slik at disse er vedtatt ved 
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etablering av ny kommune. Temaplan for helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2018-22 og plan for 

bruk av teknologi i Opplæringen ble vedtatt i Kristiansand i 2018. Søgnes plandokumenter på disse 

områdene har vært utsatt i påvente av ny kommune. Dette er planer som skal rulleres årlig, og som 

det i 2019 må påregnes ekstra innsats for å samordne på bakgrunn av gjeldende planer i de tre 

kommunene.   

 

En digital kommune 

Fellesnemndas mål er at nye Kristiansand «skal være foregangskommune når det gjelder utvikling og 
bruk av digitale løsninger». Kommunalområdet Samhandling og innovasjon vil ha ansvar for 
tverrgående innovasjon og utvikling med særlig fokus på samhandling og koordinasjon mellom 
kommunalområdene og stabsområdene. Dette vil være et viktig grep for å finne gode løsninger på de 
store «samfunnsflokene».  Nye Kristiansand skal ta initiativ og delta aktivt i forsknings- innovasjons- 
og utviklingsarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
  
Digitaliseringsstrategien for nye Kristiansand skal være et helhetlig, overordnet og styrende 
dokument som favner all digitaliseringsvirksomhet i kommunen. Den skal kommunisere retning og 
prioriteringer, både innad i kommunen, og utad til samfunnet. En tilgjengelig og kvalitetsmessig god 
bredbåndsutbygging, er en forutsetning for at Kristiansand skal være en attraktiv bo- og 
arbeidskommune. Det er også en forutsetning for å kunne ta ut gevinster fra den digitale satsningen i 
Kristiansand. 
 
Det er behov for å utarbeide en innovasjonsstrategi som skal være et overordnet styringsdokument, 
som setter rammer og føringer for innovasjonsarbeidet i nye Kristiansand. Endringstakten og 
kompleksiteten i samfunnsutviklingen øker, «samfunnsflokene» er faglig sammensatte og må løses 
på tvers av profesjoner, sektorer og forvaltningsnivåer.  Innovasjonsstrategien skal peke på 
strategiske områder for innovasjon, utvikling av innovasjonskulturen, kobling av forsknings- og 
utviklingsarbeid til innovasjon, samt hvordan strategien skal implementeres.  
 
Smartby-arbeidet kan også bli sentralt for nye Kristiansand, ved å koble samfunnsutvikling med 
digitale teknologier for å utvikle byen med utgangspunktet i innbyggernes behov. Det må vurderes 
om det skal utvikles en egen smart by-strategi og/eller om den vil inngå som sentralt element i andre 
strategier og planer (innovasjonsstrategi, digitaliseringsstrategi, etc.).  
 
Digitalisering er den mest omfattende teknologiske trenden i vår tid og preger de fleste 
samfunnsområder. Hvordan kommunen tar i bruk digitalisering, innovasjon og hvordan kommunen 
kan jobbe smartere vil også inngå i arbeidet med kommuneplanen for nye Kristiansand.  
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10.Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 
Planbehovet for nye Kristiansand for 2019-2023 er oppsummert i følgende planprogram:  

 

10.1 Kommuneplanarbeid for nye Kristiansand 
Samfunnsdelen er kommunens viktigste strategisk verktøy for å samordne samfunnsmålene og 

ambisjonene for nye Kristiansand. Det settes i gang arbeid med å lage felles kommuneplan for nye 

Kristiansand med følgende arbeidsopplegg og prosess: 

 

 

1. Det meldes oppstart av arbeid for ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi. 

Planprogrammet gjøres tydelig og kortfattet og bygger på vurderinger og rammer for 

planarbeidet for nye Kristiansand i vedtatt planstrategi. Planarbeidet skal være ferdig slik at 

det er førende for handlingsprogram/økonomiplanperioden 2021-2024 og felles 

boligprogram for nye Kristiansand, før sommeren 2020.  

2. Planarbeidet samordnes både når det gjelder prosess og innhold med oppstart av andre 

strategiske planer i samme tidsperiode. Dette gjelder f.eks. felles planarbeid for ny kultur-

klima-, frivillighets- folkehelse-  og innovasjonsstrategi.   

3. Parallelt igangsettes det et forberedende kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel for 

nye Kristiansand slik at en har grundig og god kjennskap til ulikheter, styrker og svakheter 

ved de tre kommunenes gjeldende arealplaner.  

4. Etter at ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi er vedtatt meldes det oppstart av 

arbeid med kommuneplanens arealdel for nye Kristiansand med vedtak innen 2022. Vedtatt 

samfunnsdel med overordnet arealstrategi vil være førende for arbeidet.  

5. I tråd med bestemmelser ved kommunesammenslåing vil gjeldende arealdeler i de tre 

kommunene videreføres som kommunedelplaner for henholdsvis Søgne, Songdalen og 

Kristiansand fra 1.1.2020. Disse vil gjelde inntil ny arealdel er vedtatt. 

6. For å styre utviklingen i ønsket retning, i tråd med ny arealstrategi, før det foreligger ny 

arealdel, vil kommunen benytte felles boligprogram og planlegging i kommunal regi mer 

aktivt. I tillegg vil ny arealstrategi legges til grunn ved vurdering av planinitiativ etter ny 

forskrift om behandling av private planforslag (kgl.res. 8. desember 2017).  

7. Etter at bystyret har vedtatt samfunnsdel med ny arealstrategi fremmes det i tillegg en 

prinsippsak til bystyret som nærmere redegjør for hvordan forholdet mellom ny overordnet 

arealstrategi og gjeldende arealplaner kan håndteres. 
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10.2 Samlet program for planlegging i nye Kristiansand 
Tabellen  nedenfor viser samlet program for prioritering av planarbeid i nye Kristiansand 2019-2023. 

Planer som er vist i kolonne 2021-2924 er forutsatt prioritert nærmere av bystyret for nye 

Kristiansand i forbindelse med vedtak av handlingsprogrammet/økonomiplanen 2021-2024.  

For planer som er merket med *  vil temaet først inngå i revisjon av samfunnsdelen, og i oppfølgende 

planer seinere. Dette begrunnes  med at planarbeid som startes opp for nye Kristianand i 2019 vil  

kreve omfattende organisering på tvers av de tre kommunene. På grunn av ressurssituasjonen i en 

krevende tid bør de planoppgavene som priroriteres  i 2019 forbeholdes arbeid med samfunnsdelen 

eller planer som må være på plass fra 1.1.2020.I tillegg vil tema som bl.a. klima, folkehelse, kultur og  

innovasjon være viktige tema også for samfunnsdelen som vil bli førende for oppfølgende planer.    

nr Navn på strategi , plan eller melding Prioritering: Oppstart: o 
Vedtak:v 

 

2019-2020 2021-2023 
 

 Kommuneplan for Kristiansand 2020-2030:   Ansvar: 

 Utarbeidelse av ny kommuneplan i to trinn: 
1. Samfunnsdelen med over arealstrategi 
2. Arealdelen 

 
1.o 2019/ 
    v 2020 
2. o 2020   

 
 
 
v 2022 

Samhandling og 
innovasjon   
 
Miljø, Byutvikling og 
kultur 

 Øvrig planarbeid:    
 SAMHANDLING OG INNOVASJON   2019-2020 2021-2023 Kommentar: 

1 Digitaliseringsstrategi, inkludert Strategi for 
bredbåndsutbygging 

o 2019  
v 2020  

  

2 *Innovasjonsstrategi inkludert  
Forskningsstrategi  

o 2019  nytt 
kommunalsjefsområde i 
ny kommune. Viktig også i 
ny samfunnsdel  

3 *Internasjonal strategi o 2020  Viktig tema også i ny 
samfunnsdel.  

4 Strategi for universitetsbyen Kristiansand- 
Handlingsplan 2019-2022 

o/v 2019  Strategi vedtatt i KRS 
bystyre oktober 2018. 
Vedtak om rask 
oppfølgende handlingsdel. 
Søgne og Songdalen 
involveres 

5 Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 
2014 - Handlingsplan for nye Kristiansand  

 
o 2019 

 Behov for å se felles på 
prioritering av tiltak. 
Tidligere 3 administrative 
planer. Følger opp felles 
strategiplan.  

6 *Smart by-strategi 
  

  x Dette blir først tema i ny 
samfunnsdel. Planbehov 
vurderes seinere. 

 VIRKSOMHETSSTYRING, ØKONOMI OG 
EIERSKAP 

2019-2020 2021-2023 Kommentar: 

7 Finansstrategi, evt. temaplan o 2018 
v 2019 

 Planarbeidet er startet 
opp 

8 Eierskapsstrategi for nye Kristiansand – revisjon 
av Eierskapsmelding 2016,  
 

o/v 2020   

9 Anskaffelsesstrategi, evt. Temaplan  
 

o/ v 2020   
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 ORGANISASJON, PERSONAL OG STAB 2019-2020 2021-2023 Kommentar 
10 Arbeidsgiverpolitsk plattform o/v 2019  Må være lik for den nye 

kommunen og ha 
harmonisert 
lønnspolitikkk på plass  
1.1.2020 

11 Plan for overordnet krisehåndtering 
 

o/v 2019  Må være på plass fra 
1.1.202o 

12 Smittevernplan 
 

o/v 2019  Må være på plass fra 
1.1.2020 

13 Seniorpolitikk 
 

 x  

14 Veteranplan (for personer som har vært i 
utenlandstjeneste) 

 x  

15 Strategisk kompetanseutvikling  x  
 OPPVEKST OG LÆRING 2019-2020 2021-2023 Kommentar 
16 Strategiske kompetanseplaner – barnehage- og 

skoleeier (Strategiplan) 2018 
o 2019 
v 2020 

x Må harmoniseres pga 
tildeling av regionale 
etterutdanningsmidler. 
Seinere årlig rullering 

17 Temaplan for helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste  

o 2019 
v 2019 

x Må samordnes for 
kommunene fra 2020  
Seinere årlig rullering 

18 Plan for bruk av teknologi i Opplæringen) o 2019 
v 2020 

x Må samordnes for 
kommunene fra 2020  
Seinere årlig rullering 

 HELSE OG MESTRING 2019-2020 2021-2023 Kommentar 
19 Temaplan for helhetlig rusmiddelpolitikk o 2019  Stort behov for å 

samordne politikken så 
tidlig som mulig 

20 Temaplan for psykisk helsearbeid o 2019  Stort behov for å 
samordne politikken så 
tidlig som mulig, nye 
sentrale føringer jf. også 
vedtak av OSS 

21 Handlingsplan på flyktning- og integreringsfeltet o 2019  Store utfordringer 
overgang til arbeid og 
utdanning krever felles 
plan 

22 Det boligsosiale feltet: Temaplan  
 

 x  

23 Utvikling av helse- og omsorgstjenester-
temaplan 

 x  

24 Utvikling av tjenester til personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse -temaplan 

 x  

25 Kompetanse og rekruttering-strategi  x  
 MILJØ, BYUTVIKLING OG TEKNISK 2019-2020 2021-2023 Kommentar 
26 *Klima- og miljøstrategi for nye Kristiansand o 2020 x Oppfølging av klimakart 

Agder. Arbeidet kan starte 
opp først som del av 
revisjon av samfunnsdelen  

27 Geodataplan o 2019 x Ny nasjonal strategi - 
tilrettelegging av åpne 
geodata. Viktige for 
mange eksterne aktører.  

28 Boligprogram nye Kristiansand   Årlig rullering i tilknytning 
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 Samordning 2019 

 Felles politikk  2020 
v 2019 
v 2020 

til Handlingsprogram/ 
Økonomiplan- kostnader 
til infrastruktur.  

29 Hovedplaner for vann og avløp   x Gjeldende planer for de 
tre kommunene kan 
fungere fram til  ny plan 

30 Trafikksikkerhetsplan 2022-2026  x Gjeldende planer for de 
tre kommunene kan 
fungere fram til ny plan 

 KULTUR, FRIVILLIGHET OG INNBYGGERDIALOG 2019-2020 2021-2023 Kommentar 

31 *Kulturstrategi eller Kulturplan o 2020 x Viktig tema også i 
samfunnsdelen 

32 *Frivillighetsstrategi/-plan o 2020  Stort behov for å 
samordne politikken så 
tidlig som mulig 

33 Strategi for idrett og friluftsliv o 2018 
v 2019 

 Igangsatt 

34 Handlingsplan for idrett og friluftsliv  x Årlig rullering 
Nødvendig for spillemidler 

35 Kommunikasjonsstrategi o/v 2019  Under arbeid 

36 Bibliotekplan o 2020 x Nødvendig for 
prosjektmidler fra 
Nasjonalbiblioteket 

37 Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken o/v 2020  Må samordne prioritering 
av tiltak i ny kommune 

38 Strategi for utvikling av Kulturskolen  x  
39 Strategi for toppidrett  x  
40 Plan for kultur- og fritidstilbudet til barn og unge 

i nærmiljøet 

 x Fagområdet mangler 
styringsdokument 

41 *Strategi for folkehelse 
 

o 2020  Bør ha et felles 
retningsgivende plan for 
folkehelse. Viktig tema 
også i samfunnsdelen. 

42 Krimforebyggende plan for Kristiansand- 

 Handlingsplan for vold i nære relasjoner 
 
o 2020 

 Strategiplan anbefales 
videreført. Behov for 
felles handlingsplan med 
utgangspunkt i 
foreliggende planer 

43 Strategi for likestilling, inkludering og mangfold- 
det er mennesker det er snakk om 

  Kristiansands plan 
anbefales å  videreføre for 
nye Kristiansand 

44 Temaplan for reiseliv o 2020  Ny plan med strategier og 
målsettinger for reiseliv 

 

Regionale planprosesser i 2019-2023 som vil involverer nye Kristiansand i stor grad i perioden: 

 Regionplan Agder 2030 – rullering av regionplan Agder 2020 pågår fram til juni 2019. 

Kristiansand er sterk involvert i planarbeidet. Det kan forventes at kommunene blir involvert i 

enkelte oppfølgingsoppgaver etter 2019. 

 Regional plan for Kristiansandsregionen - revisjon vedr utbyggingsstrategi/prioritering 

(fylkesdelplan) – pågår. 

 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2022-27 med oppstart høst 2018, vil pågå 

ut 2021.   
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Vedlegg 1 Regionale planer pr. september 2018 
Felles planer i regi av Knutepunkt Sørlandet og ATP Vedtatt Merknad 

Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet 2009 -2012 2009 Rulleres ikke. Følges opp av Klima- og 

miljøstrategi for nye Kristiansand – 

klimaveikart Agder regional føring 

Sykkelstrategi for Kristiansandsregionen 2010 -2020 2010  

Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen 2011-2020  2011  

Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 2015 Rulleres ikke- det utarbeides felles 

handlingsplan for Søgne, Songdalen 

og Kristiansand 

Avfallsplan for Avfall Sør 2013-2016 2013  

 

Regionale planer og strategier Vedtatt 

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder 2003 

Regionplan Agder 2020 (revisjon til Regionplan 2030 er i gang)  2010 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 ( under revisjon ) 2011 

Regionalplan for samferdsel- Vest-Agder 2014 – 2019  2014 

Regional transportplan Agder 2015-27 2015 

Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 

2013 

2010 

Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014 - 2017 2014 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021, vedtatt 2015 2015 

Mål og retningslinjer for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder 2012 – 2013 2011 

Regionalplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020, 2013 2013 

Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010 – 2013 ( under revisjon) 2010 

Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2012-2015  2010 

LIM-planen; Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015 -2027,2014 2014 

Energiplan for Agder 2007 

VINN Agder- regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 2015 

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 ("FoU-strategi) 2015 

Internasjonal strategi for Agder 2012 

Kultur i Vest-Agder 2000 – 2010 2000 
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Besøksstrategi for Agder 2015-2030 ("Besøk Agder 2030") 2015 

Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 2011 

Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020, 2011 

Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 2011 

Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020,  2012 

Internasjonal strategi for Agder (2012)  

Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2012-2020 2014 

Regional transportplan Agder 2015-2027 2015 

Regional planstrategi for Agder 2016-2020 2016 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 
 

2016 

Klimaveikart for Agder  2018 
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Planoversikt i de tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen 

Plantema: Kristiansand kommune 
 

Søgne kommune Songdalen kommune Merknad 

Styrings- 
Dokumenter: 

KOMMUNEPLAN-
SAMFUNNSDEL: 

KOMMUNEPLAN-
SAMFUNNSDEL: 

KOMMUNEPLAN-
SAMFUNNSDEL: 

 

 *En skapende by med 
ambisjoner. Kristiansand mot 
2030. Samfunnsdel med 
overordnet arealstrategi, 2017 

**Kommuneplanens 
samfunnsdel 2012-2020-
revisjon 2018 

***Kommuneplan for 
Songdalen 2012-2022, 2012 

*Kristiansand har vedtatt ny 
samfunnsdel med 
arealstrategi, men vedtatt å 
avvente ny kommune for 
samlet vurdering av ny 
arealplan 
**I Søgne pågår revisjon av 
både samfunnsdel og 
arealdel i 2018. 
Samfunnsdelen skal opp til 
vedtak før sommeren 18 
 *** Songdalen har vedtatt å 
avvente arbeidet til ny 
kommune. 
Kommuneplan for nye 
Kristiansand vurderes i ny 
felles planstrategi – for nye 
Kristiansand, vedtak jan 
2019. 

 Handlingsprogram/økonomiplan 
–KPHP 2018-2021 

Handlingsprogram/økonomiplan 
–KPHP 2018-2021 

Handlingsprogram/økonomiplan 
–KPHP 2018-2021 

 

Planer som rulleres 
årlig som 
integrert/vedlegg 
HP/økonomiplan: 

Boligbyggeprogram    

 Barnehagebehovsplan,2017 Barnehagebehovsplan 2016 -
2020, 2016 
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 Handlingsdel- kommunedelplan 
Idrett og friluftsliv 

Handlingsdel- kommunedelplan 
Idrett og friluftsliv 
 

Handlingsdel -kommunedelplan 
Idrett og friluftsliv 

 

 Kristiansand 
Tematiske planer og strategier 
og meldinger: 

Søgne 
Tematiske planer og strategier 
og meldinger: 

Songdalen 
Tematiske planer og strategier 
og meldinger: 

Merknad: 

Helse-sosial-
omsorg, 
folkehelse: 

*Speilmelding 2030. Melding 
om Kristiansand kommunes 
kunnskapsgrunnlag for 
strategisk utvikling av 
fremtidsrettede tjenester på 
helse- og omsorgsfeltet,2015 

  *Legges til grunn for bl.a. 
nye planer og tjenester i KRS 

 *Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2015-2019-
rullering   

**Helhetlig rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2016-2020 
 

Se nedenfor: Plan for 
sammenstilling av boligstrategi 
og plan for helse, rus og omsorg 

*Rullering planlagt i 
Kristiansand og  
** Ny rullering avventer ny 
kommune i Søgne 
***Songdalen. Utsatt, 
vurderes ifbm ny kommune.  

 Boligsosial handlingsplan 2017-
2020 

 ***Plan for sammenstilling av 
boligstrategi og plan for helse, 
rus og omsorgsplan  

*** Ny plantype som det er 
meningen skal erstatte 
nåværende boligsosiale 
handlingsplan i Songdalen 
sin planstrategi- utsatt pga 
av kapasitetsproblemer 

 Handlingsplan for psykisk 
helsearbeid- 2015 - 2019 

 Samordnet temaplan for psykisk 
helse og rusfeltet 2016-2019 

*Rullering planlagt i 
Kristiansand, inkludert 
selvmordsforebyggende 
arbeid. Utsatt, vurderes ifbm 
ny kommune 

 Handlingsplan for tjenester til 
personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse 2017-2020 
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 Helsefremmingsplanen 2013, 
Plan for folkehelse, forebygging 
og rehabilitering. 
Folkehelsestatus 2017 

**Folkehelseplan 
Utfordringsbilde og 
folkehelseoversikt Søgne 
kommune 2017 

 
 

Oversiktsdokument Folkehelse 
2017-2019 

** Ny folkehelseplan i Søgne 
avventer Nye Kristiansand 

 **Plan for habilitering og 
rehabilitering 2013-2016 

 **Utgått. Inngår i plan for 
HelseOmsorgSosial 

 Plan for helse og 
omsorgstjenester 2017-2020 

**Helse- og omsorgsplan 2017-
2030 ( inkludert demens) 

Helse- og omsorgsplan 2015-
2030 «Samhandling for 
hverdagsmestring» 

**Kommunestyret i Søgne 
23.11.17 / Ny Avventer K3 

 Strategisk utvikling av flyknings- 
og integreringsfeltet,2018-2022 

**Helhetlig plan for bosetting 
og inkludering av flyktninger i 
Søgne 2016-2019 

Plan for bosetting og integrering 
av flyktninger i Songdalen 
kommune 

**Ikke fornying i Søgne før 
sammenslåing 

 *Plan for helsestasjonstjenester 
, inkludert plan for reduksjon av 
uønskede aborter, -2018 

  *Fullføres i KRS våren 2018 

 *Strategi for likestilling, 
inkludering og mangfold; Det er 
mennesker det handler om, 
2015-2022 

Plan for likestilling, inkludering 
og mangfold  2016-2020  

***Likestillingshandlingsplan  *Plan i KRS gjelder både for 
arbeid i egen organisasjon og 
samfunnsutvikling 
*** Songdalens 
likestillingsplan er ikke 
vedtatt revidert fordi det er 
inn store ressurser og fokus 
på heltid som prioriterte 
område innen dette feltet. 

 Kriminalforebyggende plan for 
Kristiansand; Sammen om en 
tryggere hverdag, 2016 ( barn- og 

ungdomskriminalitet, vold i nære relasjoner, 
vold i det offentlige rom, radikalisering og 
voldelig ekstremisme, 
arbeidslivskriminalitet, hverdagskriminalitet, 

prostitusjon og menneskehandel) 

Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner 2011-2016           

Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner 2017 - 2020 
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 Rekrutteringsstrategi for helse- 
og sosialsektoren (ferdigstilles i 
2018) 

**Kompetanse og 
rekrutteringsplan HSO 2016 - 
2020 

 **Ny plan i Søgne avventer 
Nye Kristiansand 

Oppvekst og 
kompetanse: 

Strategisk kompetanseplan for 
barnehagene i Kristiansand 
2008-2012 

**Kompetanseutviklingsplan-
Søgnebarnehagene, årlig 
rullering  

 ** Ny plan i Søgne ikke 
påbegynt 

  **Plan for samarbeid og 
sammenheng mellom 
barnehage og skole, 2009 

 ** Ikke igangsatt 

 Kompetanseplan skole, rulleres 
årlig 

**Plan for kompetanseutvikling-
Søgneskolen 2012 

 ** Søgnes kompetanseplan 
ikke rullert, men det er laget 
kompetanseoversikt 

 Kvalitets- og utviklingsmelding i 
oppvekstsektoren, 2017 

   

 *Skolestruktur i 
Vågsbygdområdet 

Skolebehovsplan,2013  *Arbeid med skolestruktur i 
Vågsbygd pågår 2018 
** Søgnes plan ikke revidert, 
men det er gjort vurdering 
av kapasitet ved skolene, 
fokus arbeid med ny 
ungdomsskole på Tangvall 

  Kompetanseutviklingsplan –PPT, 
2016 

  

  Pedagogisk utviklingsplan, Tett 
på, 2018 

  

 Plan for bruk av teknologi i 
skolen,2018 

**IT-strategi for Søgneskolen, 
2010 

 **Ny IT-strategi for 
Søgneskolen vedtas før 
sommeren 2018 

 Kvalitetsmelding for 
barnevernstjenesten 

   

  **Oppvekstplan, 2011  **Ny oppvekstplan for Søgne 
planlagt, men ikke igangsatt 

  Manifest mot mobbing, 2018   
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Universitetsbyen 
Kristiansand: 

*Strategi for Universitetsbyen 
Kristiansand – med kultur for 
samskaping 

  *Ny strategi vedtatt i 
bystyret oktober 2018. 
Vedtak om å lage 
oppfølgende handlingsplan 

 *Handlingsplan 
Universitetsbymeldingen 2012-
2015 

  *Under revisjon – skal følge 
opp ny strateg vedtatt 
oktober 2018.i. Vedtak 2019. 

 Universitetsbyen Kristiansand – 
Utviklingsplan 2040, 2015 

  Førende for arealplanlegging 
i sentrum-campus i 
Kristiansand 

Kultur og fritid: Kulturstrategi 2013-2023 **Kulturplan- strategi for kultur, 
2008 

*Kulturplan, 2011 
Handlingsprogram 2018-2021 
med satsingsområder for kultur 

** Revisjon av kulturplanen i 
Søgne er i arbeid 
***Songdalen vurdert 
revisjon i gjeldende 
planstrategi- utsatt i påvente 
av ny kommune 

 *Bibliotekplan for Kristiansand 
folkebibliotek 2013-2017- 
rullering 

Bibliotekplan, 2015 Bibliotekplan 2015-2019 *Rullering i KRS planlagt. 
Utsatt ifbm vurdering i ny 
kommune 

 Kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv 2015-2018-forlenget til 
2020 

Kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv 1990 

Kommunedelplan for idrett, 
friluft og fysisk aktivitet, 2013-
2017 forlenget til 2020 

Felles strategidokument for 
idrett og friluftsliv 1.1. 2020 
– 31.12.2022, med 
samordnede 
spillemiddellister for nye 
Kristiansand, er under 
arbeid. 

 Utviklingsplan for Kristiansand 
kulturskole 2015-2019 

Rammeplan for kulturskolen, 
2017 

  

 Strategi for toppidrett 
Kristiansand , 2017 

Plan for den kulturelle 
skolesekken, 2015- rulleres årlig 

  

 *Frivillighetsmelding 2018   *Inneholder også mål og 
satsinger. Ikke bare en 
melding. 
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 *Melding om kultur og næring 
2009  

  *Antas å være lite relevant i 
2018 – erstattet 
innholdsmessig av 
Kulturstrategi 2012-13 og 
strategisk næringsplan for 
Kristiansandsregionen 

Næring: Strategisk næringsplan for 
Kristiansandsregionen, 2015 

Strategisk næringsplan for 
Kristiansandsregionen, 2015 

Strategisk næringsplan for 
Kristiansandsregionen, 2015 

Knutepunktet/region 
Kristiansand 

 Handlingsplan for oppfølging av 
Strategisk næringsplan for 
Kristiansandsregionen- 
Kristiansand 2015-2018 

Handlingsplan for oppfølging av 
Strategisk næringsplan for 
Kristiansandsregionen- Søgne 
2015-2018 

Handlingsplan for oppfølging av 
Strategisk næringsplan for 
Kristiansandsregionen- 
Songdalen 2015-2018 

HP- bare vedtatt i hver 
enkelt kommune den gjelder 
for. 
Egnet for å vurdere felles 
arbeid ved rullering i de tre 
kommunene. 

 *Internasjonal strategi 2010-
2014 (melding) 

  *Skulle revideres i 2019 i 
følge KRS sin planstrategi – 
kan utsettes til etter 2020 

 Kommunal målsetning for 
hjorteviltforvaltningen  

Kommunal målsetning for 
hjorteviltforvaltningen 2018-
2021,2018 

  

Klima og miljø: Klimaplan for Knutepunkt 
Sørlandet 2009-2012 

Klimaplan for Knutepunkt 
Sørlandet 2009-2012 

Klimaplan for Knutepunkt 
Sørlandet 2009-2012 

Knutepunktet/region 
Kristiansand 

 Sykkelstrategi for 
Kristiansandsregionen 2010-
2020 

Sykkelstrategi for 
Kristiansandsregionen 2010-
2020 

Sykkelstrategi for 
Kristiansandsregionen 2010-
2020 

Knutepunktet/region 
Kristiansand 

 Sykkelhandlingsplan for 
Kristiansandsregionen 2011-
2020 

Sykkelhandlingsplan for 
Kristiansandsregionen 2011-
2020 

Sykkelhandlingsplan for 
Kristiansandsregionen 2011-
2020 

Knutepunktet/region 
Kristiansand 

 Handlingsplan Fremtidens byer 
2013-2014 

   

 *Klima- og miljømelding 2018   *Revideres årlig- med 
indikatormålinger 

 Avfallsplan 2018 Avfallsplan 2018 Avfallsplan 2018 I regi av Avfall Sør  
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  Felles avfallsplan for småbåter i 
Søgne, 2014 

  

 Handlingsplan mot marin 
forsøpling, 2018 

   

 Handlingsplan mot matsvinn, 
2018 

   

 Kristiansand 
Organisasjonsutvikling og 
beredskap: 

Søgne 
Organisasjonsutvikling og 
beredskap: 

Songdalen 
Organisasjonsutvikling og 
beredskap: 

Merknad: 

 Arkivplan, 2015 ( vedtatt av 
rådmannens ledergruppe) 

Arkivplan, 2016 Arkivplan Lovpålagte i alle kommuner. 
Adm. behandling- levende 
dokument som er i endring. 
Arbeidet med arkivplan for 
nye Kristiansand (fra 2020) 
inngår i prosjekt 
Administrasjon og ledelse, 
gjøres enkelt og er i gang.  

Eierskap: *Eierskapsmelding , 2016   *Revisjon planlagt 2020 

 *Anskaffelsesstrategi -   *Revisjon planlagt 2021 

Arbeidsgiver: Arbeidsgiver politisk plattform 
2013 (Etiske retningslinjer, 

Rusmiddelpolitikk for ansatte,  LIM-planen, 
seniorpolitikk, kompetansestrategi og lokale 

særavtaler),  

**Personalpolitiske 
retningslinjer, 2006 

Arbeidsgiverpolitikk 2017 **Planlagt revisjon av 
Søgnes personalpolitiske 
retningslinjer ikke påbegynt 

 Lokale lønnspolitikk – 
Lønnstrategi  
Lønnstrategi, 2015 

Lønnspolitisk plan, 2017 Lokal lønnspolitikk , revidert 

2017 (ledelse og lederverdier, 
Inkluderende arbeidsliv / 
helsefremmende arbeidsplasser, 
Livsfaseorientert personalpolitikk, 
Kompetansestrategi, Etiske 
retningslinjer) 

 

 Seniorpolitikk ,2015  ***Seniorpolitikk / 

livsfasetilpasset 

arbeidsgiverpolitikk 2012 

*** Songdalen utsatt 
revisjon til etter nye 
Kristiansand 
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 Veteranplan, 2018    

 Strategisk 
kompetanseutvikling,2014 

Strategisk kompetanseplan, 
2015 

***Overordnet 

kompetansestrategi 2015 

 

*** Songdalen utsatt 
revisjon til etter nye 
Kristiansand 

 Aktiv og åpen- 
Kommunikasjonsstrategi, 2017 

**Informasjons-
/kommunikasjonsstrategi 2016 

Kommunikasjonsplan, 2013 ** Ny informasjons- og 
kommunikasjonsstrategi i 
Søgne vedtas i løpet av 2018 

  **IT-strategi, 2013  ** planlagt revisjon i Søgne 
stanset etter vedtak om 
kommunesammenslåing 

Beredskap- og 
risiko: 

Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) 2015 

Overordnet beredskapsplan og 
ROS for Søgne kommune, 2013 

Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) 

Rulleres hvert 4. år før 
lovpålagt planstrategi. 
Igangsatt felles ROS-analyse  
2018 

 Plan for overordnet 
krisehåndtering, 2018-årlig 
rullering 

 Beredskapsplan , 2016  

 *Smittevernplan 1997 **Smittevernplan 2013 Smittevernplan, 2017 * rulleres årlig i KRS og ved 
behov 
**Ikke fornying i Søgne før 
sammenslåing av ny 
kommune 

 Helsemessig og sosial 
beredskapsplan, inkludert 
psykososial beredskapsplan, 
revidert  2018 

Helsemessig og sosial beredskap 
2013 

  

  Psykososial beredskapsplan , 
2015 

  

  Søgne og Songdalen kommuner 
2017-2020, Veileder mot 
radikalisering og voldelig 
ekstremisme 
 

Søgne og Songdalen kommuner 
2017-2020, Veileder mot 
radikalisering og voldelig 
ekstremisme 
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 Beredskapsplan for 
vannforsyning i Kristiansand, 
Søgne og Songdalen, 2018 

Beredskapsplan for 
vannforsyning i Kristiansand, 
Søgne og Songdalen, 2018 

Beredskapsplan for 
vannforsyning i Kristiansand, 
Søgne og Songdalen, 2018 

 

 Beredskapsplan for dammer    

 Beredskapsplan for avløp    

 Kristiansand 
Overordnet arealplaner: 
 

Søgne 
Overordnet arealplaner: 

Songdalen 
Overordnet arealplaner: 

Merknad: 

 *Styrke i Muligheter 2011-2022 
(2016)-arealdelen 

**Kommuneplanens arealdel 
for Søgne, 2012-revisjon 2018 

***Kommuneplan for 
Songdalen 2012-2022,  

**Søgnes plan under 
revisjon i 2018. Arealdelen 
har vært til høring. 
* Kristiansand og 
***Songdalen kommunene 
har avventet nye 
Kristiansand. 
*Kristiansand sitter med en 
vedtatt samfunnsdel der ny 
arealstrategi ikke er helt i 
samsvar med gjeldende 
arealdel fra 2011. 
 
Kommuneplan for nye 
Kristiansand vurderes i ny 
felles planstrategi – for nye 
Kristiansand, vedtak jan 
2019. 

Sentrumsplaner: *Kommunedelplan for 
Kristiansand Havn 1995 

  * Store deler av planen er 
overstyrt av 
kommuneplanens arealdel  
Kommunedelplan for 
Kongsgård-Vige som skal 
avklare flytting av 
containerterminalen fra 
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Lagmannsholmen er 
fremmet for 
2.gangsbehandling 

 Kommunedelplan for 
Kvadraturen og Vestre havn, del 
1 2011-2022, 2014  

Kommunedelplan for 
Tangvall,2015 

***Nodeland områdeplan – ny  *** Nodeland til offentlig 
ettersyn juni 2018  

 *Kommunedelplan for 
Kvadraturen og Vestre havn, del 
2 

  *Vestre havn del 2. 
Formannskapet i KRS har 
vedtatt å stille prosessen i 
bero inntil kommunedelplan 
for havneavsnitt nord, 
Kongsgård-Vige er avklart 

 Gatebruksplan for Kvadraturen ( 
k.delplan), 2017 

   

By/kommunedeler: Kommunedelplan for Flekkerøy, 
deler av strandsonen,2011  

Kommunedelplan for Borøya og 
omkringliggende øyer 2005 

***Kommunedelplan for Kilen, 
1988.-revisjon 

***Kommunedelplan for 
Kilen ubrukelig iht. gjeldende 
lovverk. Songdalen vil melde 
oppstart av ny arealplan for 
Kilen høsten-18/vinteren-19. 
Sannsynligvis en 
områdeplan.  
 

 Kommunedelplan for 
Hamrevann, 2016 

Kommunedelplan for 
Kjellandsheia, 2011 

Områdeplan Nodelandsheia øst. 
2014 

 

 *Kommunedelplan for 
havneområdet nord, Kongsgård 
–Vige-  

  *under arbeid 2018-  Flere 
innsigelser til planen. 
2.gangs behandling pågår. 
Vedtak forskyves  inn i 2019 

Veier: Kommunedelplan for 
sykkelekspressveg,2015  

Kommunedelplan for sykkel, 
2015 

  

 Kommunedelplan Rv41/Rv 451, 
Ny vei til Kjevik, 2015 

   

 Kommunedelplan E18/E39 Vige Kommunedelplan E39 Døle bru, Kommunedelplan E18/E39 Vige  
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– Volleberg (Ytre ringvei),2016 Søgne Øst – Mandal øst,2015 – Volleberg (Ytre ringvei), 2016 

  Hovedplan for landbruksveier 
2014-2020 

***Hovedplan for kommunal 
veg 

*** Rulleres  i løpet av 2018 i 
Songdalen 

 Temaplan for turløyper og 
løypeutvikling 

  Arbeidet startet. Vedtak i 
2019. Bestilling fra 
Kristiansand bystyre. 

 Kristiansand 
Temaplaner areal: 
 

Søgne 
Temaplaner areal: 

Songdalen 
Temaplaner areal: 

Merknad: 

 Hovedplan for vann og avløp, 
2018 

Hovedplan vannforsyning 2016-
2024 

Vann- og avløpsplan , 2013  

  Hovedplan for avløp og 
vannmiljø, 2016 

  

 *Universitetsbyen Kristiansand 
– Utviklingsplan 2040, 2014 

  *Førende for annen 
arealutvikling/ planer i 
sentrum-campus 
Kristiansand 

 Strategiplan Helsebyen 
Kristiansand 

   

 Høyhusutredningen    

 *Kulturminnevernplan del 1 og 
2- ny under arbeid 

Kommunedelplan for 
kulturminner, 1990 

***Kulturminneplan -ny * revisjon pågår i KRS i 2018 
*** Ikke prioritert i 
Songdalen i planperioden 
pga kapasitet 
 
Alle 3 kommuners planer   kan 
videreføres parallelt ut 2023 

 Plan for grønnstrukturen i 
Kvadraturen 

  I gang. Vedtak 2019. 
Grunnlag for revisjon av 
temakart grønnstruktur i 
KDPL Kvadraturen 

 Strategi for midlertidige byrom   Arbeidet er i gang. Vedtak 
2019 
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 Veiledende plan for offentlige 
rom VPOR 

   

 Ladestrategi for el-biler   Arbeidet er i gang. Vedtak 
2019. Politikk for lading for 
tjenestebiler, publikum og 
kommunens ansvar. 

 Handlingsplan og retningslinjer 
for tiltak mot støy langs 
kommunale veier.1998 

   

 *Trafikksikkerhetsplan 2015 -
2018,  

**Trafikksikkerhetsplan 2014-
2017 

***Trafikksikkerhetsplan 2014-  *Igangsatt revisjon i KRS. 
Avsluttes innen 2018. 
** Revisjon i Søgne pågår, 
ferdigstilles i 2018 
*** i Songdalen ;enkel 
revisjon av HP i 2018 

 Forvaltningsplan for 
skjærgårdsparken/statlig 
sikrede friluftsområder 

**Forvaltningsplan for 
skjærgårdsparken med 
handlingsdel 2014-2018 

 ** Planlagt revisjon av 
forvaltningsplanen i Søgne 
ikke påbegynt 
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Bakgrunn 

Dette dokumentet beskriver noen hovedutfordringer for nye Kristiansand med ståsted september 

2018. Dokumentet er et oppslagsverk på tema og er ment å justeres årlig. Det vil være 

bakgrunnsdokument for årlig handlingsprogramarbeid, kommunal planstrategi, kommuneplanen og 

annet overordna planarbeid.  

Dokument inneholder også en overordnet sammenstilling av folkehelseoversikt for Søgne, Songdalen 

og Kristiansand pr. september 2018 slik Folkehelseloven stiller krav om hvert 4. år. 

Mer statistikk finnes på Kristiansands hjemmeside: Statistikkportalen  

Utfordringsbildet tar for seg status og utviklingstrekk for viktige tema innenfor samfunns- og 

arealutvikling i nye Kristiansand.  

Utfordringsbildet er basert på kjente utviklingstrekk og beregnede prognoser. Utfordringer 

omhandler noe som peker fremover, altså en situasjon i fremtiden som vil ha en høy grad av 

usikkerhet i seg. Det omhandler noe som det kan knyttes prioriteringer til, de sakene man er opptatt 

av i Kristiansand. De viktigste områdene er tema som følger av vedtatt politikk i kommuneplanen og 

oppfølgende handlingsplaner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi spør og spør 

Og tallene svarer 

Men ikke om fiolinene 

Eller lykken mellom to armer. 

Da hoster det på skjermen: 

-uklart spørsmål. 

Spør igjen. 

   Rolf Jacobsen 1985 
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1 Globale megatrender  
Verden er i stadig endring. I nyere tid er det spesielt noen grunnleggende trender som påvirker 

utviklingen – såkalte globale megatrender. Megatrendene er knyttet til: 

 klimaendring 

 demografisk endring 

 globalisering, urbanisering og digitalisering.  
 

Dette påvirker både samfunnsliv, arbeidsliv og naturen over lang tid og i stort omfang. Forskjellig og 

akselererende endringstakt kan føre til mer dramatiske endringer og er premisser som påvirker 

langsiktig planlegging.  

Den globale gjennomsnittstemperaturen øker, dramatiske naturkatastrofer rammer verden og 

påvirker grunnleggende tilgang til ressurser. Demografien i store deler av verden påvirkes av 

synkende fødselsrater, økende migrasjon, økt levealder og endrede helseutfordringer. Flere flytter til 

byene, samtidig som økonomi, kultur og samfunn i økende grad utvikler seg på tvers av landegrenser, 

uavhengig av fysisk avstand.  

Digitalisering er den mest omfattende teknologiske trenden i vår tid og preger de fleste 

samfunnsområder. Kommunikasjon er mindre stedsavhengig, tilgangen til informasjon er nærmest 

ubegrenset, robotisering erstatter og skaper arbeidsplasser. Arbeidsstyrken har nye krav og 

forventinger til arbeidsinnhold og arbeidssted. Konkurransen om både arbeidsplasser og arbeidskraft 

øker.  

KSs stordataanalyse 2018 viser at i tillegg til dette er et mer polarisert samfunn og økende eliteforakt 

og svakere stater og sterkere konfliktnivå en tydelig trend.    
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2 Befolkning og demografi

2.1 Prognose for befolkning i nye Kristiansand

Befolkningsvekst i nye Kristiansand
Befolkningen i de tre kommunene som vil utgjøre ny kommune fra 1.1.2020 utgjør pr. 1.1.2018 109
438 innbyggere. Det er forventet befolkningsvekst i nye Kristiansand og det vil være
befolkningsøkning i alle tre kommunene., men at veksten over tid vil være avtakende.

Figur 1 Prognose for befolkningsvekst i antall innbyggere fordelt på Kristiansand, Songdalen og Søgne fram til 2040. Kilde
SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune.

Innvandring har i perioden vært den viktigste faktor i befolkningsøkningen i Kristiansand. I 2013-14
var netto innflytting særlig sterkt, for så å forta seg vesentlig frem til og med 2016. I 2016 var netto
innflytting (innvandring og innenlands flytting) spesielt lav og fødselsoverskuddet ble igjen den
viktigste faktor i befolkningsøkningen.

For 2017 var det en betydelig økning i innenlands innflytting pga. belønningsordningen med gratis
busskort til studenter som melder flytting. Denne ordningen slår ikke ut på netto innvandring, denne
var i 2017 fortsatt lav, hhv. 298 og 303 de siste to år.
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Figur 2 Prognose for samlet befolkningsvekst for nye Kristiansand fram til 2040. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand
kommune.

Figuren nedenfor viser siste års nettoinnvandring og fødselsoverskudd for Kristiansand med framtidig
befolkningsvekst basert på SSB4xMprognose framskrevet også for nye Kristiansand etter 2020. I følge
denne prognosen vil nye Kristiansand nå 130 000 innbyggere i 2039. Utviklingen vil kunne variere en
del etter konjunkturer, fruktbarhetsutvikling og politikk omkring innvandring.

Fig3. Nettoinnvandring og fødselsoverskudd frem til 2018 samt en prognose for befolkningsutviklingen frem til 2040 for
Kristiansand og nye Kristiansand. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune.
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2.2 Demografi

Den kraftige veksten i andelen eldre i befolkningen, kombinert med relativt færre i yrkesaktiv alder er
det som vil gi den nye kommunen den største utfordringen frem mot 2030 og 2040. Dette uttrykker
samfunnets aldersbæreevne.

De kommende tiårene vil antallet alderspensjonister øke langt raskere enn antallet i arbeid. Dette vil
øke den årlige forsørgerbyrden for den arbeidende delen av befolkningen og vil samtidig gi
finansierings- og prioriteringsutfordringer og påvirke verdiskapingen og velferdsutviklingen. Nedenfor
er vist en modell som viser befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040. Den vil i
prinsippet gjelde også for nye Kristiansand. Det vil kun være mikroendringer på tall.

Figur 4.Befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040 og konsekvenser for aldersbæreevnen.Kilde: SSBmellomalternativ,
bearbeidet av Kristiansand kommune.

SSB’s 4xM-prognose frem til 2040 viser også utviklingen etter kjønn. For eldregruppene i nye
Kristiansand ventes den prosentvise utvikling å blir som vist i nedenstående diagram.
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Figur 5. Prosentvis utvikling av eldregruppen i nye Kristiansand. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune.

I absolutte tall forventes utviklingen frem mot 2040 for eldregruppene i nye Kristiansand å bli slik:

Figur 6. Utviklingen av eldregruppen i nye Kristiansand frem mot 2040 i absolutte tall. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand
kommune.
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Figur7. Avhengighetsindeks mellom eldre og yrkesaktive i nye Kristiansand. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand
kommune.

Utviklingen i antall eldre vil bli en utfordring for samfunnet. Diagrammet over viser at mens det i dag
er ca. 5 personer i «yrkesaktiv» gruppe, 16-66 år for hver person over 67 år, vil dette forholdet
endres til litt over 3 personer i 2040. Blå linje viser en mindre dramatisk utvikling, når gruppen 0-15
år tas med i beregningen, ettersom fødselstallene viser en synkende tendens, samt at innflytting og
innvandring styrker gruppen 16-66 år.

Når det gjelder utviklingen innen de yngste aldersgruppene har belønningsordningen overfor
studenter som melder flytting til Kristiansand skapt noe problemer for prognosearbeidet. For SSB vil
dette inngå som reelle tall, men dette er innbyggere som i liten grad blir værende i kommunen. For
Kristiansand er det laget et tilpasset prognose som «ser bort ifra» de innmeldte studentene som
prognosene «tror» vil bli værende slik disse aldersgruppene statistisk har gjort, med tilhørende
statistisk fruktbarhet.

Det er for gruppen 0-5 år at denne feilkilden blir særlig stor. For Søgne og Songdalen kan en se bort
ifra en eventuell effekt av økte flyttemeldinger for studenter. Med denne korreksjonen bygd inn i
SSB’s 4xM-prognose, blir utvikling av yngre- og eldregrupper for nye Kristiansand som vist i
diagrammet nedenfor. Det er også lagt inn tall for årene før 2018, indeksert mot basisåret 2018.
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Fig 8. Befolkningsutvikling i nye Kristiansand fordelt på aldersgrupper 2011-2028. Kilde: SSB, bearbeidet av Kristiansand
kommune med noe redusert fødselsfrekvens og netto innflytting 500 pr. år.

SSB’s 4xM-prognose, med Kristiansand kommunes korreksjon for feilkilden knyttet til
studenttilflytting, viser følgende utvikling av aldersgrupper for nye Kristiansand:

Antall barn 0-5 år forventes å gå svakt ned et par år, for deretter å øke med 338 barn fram mot
2028, tilsvarende 4,3% mot basisåret 2018.
Antall barn i 6-15 år forventes å øke med ca. 615 frem mot 2024, for deretter å gå svakt ned
slik at økningen frem mot 2028 blir ca. 535 mot basisåret 2018.
Antall personer 67 år og over forventes å øke med 12,9 % prosent frem mot 2022 og 25,9 %
frem mot 2028. Her er det minimale forskjeller mellom de to prognosene, ettersom det er
samme dødelighetstall som ligger til grunn, og de eldre flytter vesentlig mindre enn yngre
aldersgrupper.
Antall personer 80 år og over forventes å øke med 45,8% frem mot 2028.

I følge samme prognose vil nye Kristiansand nå 130 000 innbyggere i 2039.
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3 Næringsutvikling og verdiskaping 
 

Trender og utfordringer i norsk økonomi 2018. 
Norsk økonomi har vært i en moderat oppgangskonjunktur i rundt halvannet år. På mellomlang sikt 

mener SSB1 at den økonomiske veksten gradvis vil avta, i hovedsak som følge en gradvis tilstramning 

av pengepolitikken, høy gjeld og en underliggende svak produktivitetsutvikling. Svekkelsen av krona 

fra 2013 til begynnelsen av 2016 har gitt positive impulser til realøkonomien og særlig for norsk 

landbasert industri som fortsatt er ganske sterk i Agderfylkene. Etter flere år med overforsyning i 

markedene som ga lavere oljepris, ser vi nå en underforsyning som har gitt økende oljepris. 

Eksportverdien av olje og gass utgjør om lag halvparten av samlet norsk vareeksport. Norge har 

utviklet teknologi som skal bidra til å hente opp olje og gass på en bedre, mer miljøvennlig og effektiv 

måte. Leverandørindustrien arbeider på de fleste markeder i verden der det produseres olje og gass 

og er svært avhengig av nasjonale betingelser, ikke minst konjunkturer og oljepris.  

Fra 2014 – 2017 bidro fallet i petroleumsinvesteringene til at virksomhetene i Kristiansand og Agder 

som i stor grad leverer boreteknologi, kraner og lasteutstyr fikk en bråstopp og gikk til relativt 

omfattende nedbemanninger. Fallet i petroleumsinvesteringene flatet gradvis ut fra 2016. Det er 

ventet at petroleumsinvesteringene vil ta seg markert opp de neste årene.2 

Fortsatt overkapasitet på eksisterende rigger og fortsatt svake rater har særlig betydning for 

bedriftene i NODE-klyngen. Det vil trolig gå enda noe tid før dette markedet er i balanse. 

Oppgradering av eksisterende rigger gjennom digitalisering og robotisering, vil også påvirke 

etterspørselen etter nye rigger. 

Vedvarende svak kronekurs, investeringer i ny produksjonskapasitet og høyere vekst i 

verdensøkonomien har medvirket til at fastlandsøkonomiens eksport var rekordhøy i 2017. Veksten i 

verdensøkonomien har i tillegg bidratt til høyere priser på industrivarer som aluminium, andre 

metaller og kjemiske produkter.2 

Omsetningen i bygg og anlegg nasjonalt økte med 5,4 % fra 2016 til 2017. Veksten i Aust Agder var på 

5,9 % samlet, mens den i Vest Agder var på 6,9 %. Veksten skyldes blant flere større igangsatte og 

planlagte infrastrukturprosjekter i landsdelen. Dette har allerede gitt kapasitetsutfordringer i 

regionen og høyere priser.  

I perioden 2010-2017 er det bygd over 10.000 nye boenheter i Kristiansand. Kommunen skal for 

perioden 2019-2022 tilrettelegge for et byggevolum på ca. 650 boliger pr. år, ifølge Boligprogrammet 

Handel og E handel3 
Netthandel har økt kraftig de siste årene. Den norske e-handelen omsetter for 

105,1 mrd. kr og mer enn halvdelen av de norske forbrukerne handler fra mobil. Stadig nye bransjer 

gjør sitt inntog i e-handelsløsninger. Nye bransjer gjør innhugg i e-handelens fordeling. Den typiske 

norsk familier med eldre barn bruker nesten 4300,- pr måned på ehandel. Næringsorganisasjonen 

Virke hevder at både digitalisering, demografiske endringer, økt produktivitet, effektivisering, 

automatisering, samt netthandel fra utlandet, kan medføre tap av rundt 40 000 arbeidsplasser i 

norsk handel innen 2030. Det foregår store endringer i måten vi handler på og det fysiske kan smelte 

sammen med det digitale, varer og tjenester smelter sammen, mobilens betydning osv. Tall fra Virke 

                                                           
1 SSB: KONJUNKTURTENDENSENE 2018/3 
2 Norsk Industri, Konjunkturrapport, 2018 
3 Norsk E-handel 2017,  
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viser at rundt 9000 arbeidsplasser kan gå tapt innen 2020, som følge av utenlandshandel under 350 

kroner. 

Utdanning og kompetanse  
I nye Kristiansand har 23,8 % av den yrkesaktive befolkning grunnskole som høyeste utdanning. 38,3 

% har videregående skole som høyeste skole eller utdanning. Her blir forskjellene mellom de tre 

kommunene tydeligere. 45,5 % i Songdalen sammenlignet med 37,3 i Kristiansand og 42,2 % i Søgne. 

Andel som har fullført universitetsutdanning, både kort og lang viser også betydelige forskjeller der 

Songdalen særlig har betydelig lavere utdanningsnivå enn Kristiansand. Også sammenlignet med 

gjennomsnitt i hele den norske befolkningen er nivået betydelig lavere som tabellen viser. Samlet har 

34,1 pst av den yrkesaktive befolkningen i Nye Kristiansand høyere utdanning (kort og lang). 

 

 

            

Kristiansand          Songdalen                  Søgne              Nye Kristiansand                 Norge 

Grunnskole 23,1 % 30,3 % 25,5 % 23,8 % 26,0 % 

Videregående skole 37,3 % 45,5 % 42,2 % 38,3 % 37,2 % 

Fagskole 3,0 % 2,5 % 3,5 % 3,0 % 2,9 % 

Universitet kort 26,2 % 17,5 % 22,4 % 25,3 % 23,6 % 

Universitet lang 9,6 % 3,6 % 6,0 % 8,8 % 9,7 % 

Uoppgitt 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 

 

Figur 9. Utdanningsnivå i Kristiansand, Songdalen og Søgne sammenlignet med Norge 2017. Kilde: SSB  

Dette underbygges bl.a. av tall fra SFP-registeret (System for persondata, registre som inneholder 

data for områder som arbeidsmarked, utdanning, trygd og andre typer inntekter) som viser en 

tydelig forskjell på unges deltakelse i arbeid og utdanning avhengig av utdanningsnivå.  

Nasjonale tall viser at unge med fullført videregående utdanning eller universitetsutdanning har 

ligget stabilt høyt på over 90 % siden 2008. Unge med lav utdanning har mye dårligere kår med en 

deltakelse som ligger under gjennomsnittet for hele befolkningen, og har i tillegg sunket med over 10 

% poeng siden 2008. Det er ingen grunn til å tro at utviklingen har vært vesentlig annerledes i 

Kristiansandsregionen. 

Økt utdanningsnivå i arbeidsstyrken fremmer både evnen til nytenkning og omstilling i virksomheter 

og vil være avgjørende for å sikre framtidig vekst. Lavt utdanningsnivå er den største risikofaktoren 

for å havne utenfor arbeid og utdanning, spesielt for ungdom.  

En del virksomheter opplever også at det er utfordrende å rekruttere til en del stillinger. Det å bidra 

til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse er en viktig utfordring for nye 

Kristiansand og hele regionen.  

Siden Kristiansand fikk universitet i 2007 har antallet studenter økt fra 5700 studenter og 540 ansatte 

til ca. 13 000 studenter og 1200 ansatte. Til tross for dette dekker Agders egen utdanningskapasitet 

kun 80 % av det som er Agders naturlige behov (Utfordringer for Agder 2015).  

Agderfylkene stod for til sammen 2,4 prosent av landets samlede FoU Forskning- og utdannings (FoU) 

-aktivitet i 2012. For næringslivet er denne andelen noe høyere, mens den er lavere for universitet- 

og høgskolesektoren (UoH) og instituttsektoren.  
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For å få til en bærekraftig utvikling, må Agder være i stand til å utvikle og ta i bruk ny og aktuell 

kunnskap. 90 prosent av forskningsmidlene i Norge går til Oslo, Bergen og Trondheim 

(Sørlandsutvalget 2013).  

Det meste av FoU-aktiviteten i næringslivet på Agder skjer i Kristiansandsområdet. Totalt sett ligger 

imidlertid FoU-aktiviteten i næringslivet betydelig under det en skulle forvente ut fra 

næringsstruktur. Det meste av FoU-aktiviteten i næringslivet foregår innenfor metallvare- og 

maskinindustrien.  

Sysselsetting 
Yrkesdeltakelse er definert som en andel av den arbeidsdyktige befolkningen som er i arbeidsstyrken. 

Det har vært en svak nedgang i yrkesaktiviteten i Norge både for menn og kvinner siden 2008 som 

var toppåret med 73,4 %. Ved utgangen av 2017 var den samlede yrkesdeltakelsen på 69,4%. 

Nedgangen var sterkest for aldersgruppen 25–29 år. som er den mest yrkesaktive del av 

befolkningen. Vi må tilbake til 1994 for å finne en lavere yrkesdeltakelse samlet for denne 

aldersgruppen.  

 

Andel sysselsatte Kristiansand 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt 67,1% 67,0% 64,1% 62,8% 63,1% 

Menn 69,8% 69,5% 66,1% 64,4% 64,6% 

Kvinner 64,3% 64,4% 62,1% 61,3% 61,6% 

      Andel sysselsatte Songdalen 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt 66,3% 66,2% 64,5% 62,3% 63,8% 

Menn 70,2% 70,6% 68,3% 65,8% 67,8% 

Kvinner 62,1% 61,5% 60,4% 58,6% 59,5% 

      Andel sysselsatte Søgne 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt 67,4% 67,0% 65,1% 64,0% 64,7% 

Menn 71,3% 70,7% 68,4% 66,6% 67,2% 

Kvinner 63,3% 63,3% 61,7% 61,3% 62,2% 

Kilde SSB 

 

Yrkesdeltakelsen i kommunene i nye Kristiansand, er noe lavere enn landsgjennomsnittet (67,6 %)4. 

Blant kommunene er den høyest i Søgne (64,7 %) og lavest i Kristiansand (63,1 %). Fordelt på kjønn 

er yrkesdeltakelsen blant menn høyest i Songdalen og Søgne (begge nærmere landsgjennomsnittet 

på 68,1 %). 

                                                           
4 SSB, 2 kvartal 2018 
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For kvinner er yrkesdeltakelsen for alle tre kommunene betydelig lavere enn landsgjennomsnittet
(63.8 %). Blant kommunene er yrkesdeltakelsen noe høyere i Søgne enn i Kristiansand, og begge klart
høyere enn i Songdalen kommune.

Antall sysselsatte har samlet sett blitt redusert fra toppåret 2014 til 2017da nedgangen flatet ut. Ser
vi nærmere på de tre kommunen indeksert fra 2008 har Songdalen hatt en god vekst med unntak av
årene 2015 og 2016, samtidig som både Søgne og Kristiansand hadde noe vekst frem til 2014, men
har mistet mange sysselsatte i årene etter.

Sysselsetting i ulike næringer i nye Kristiansand

Figur 10. Sysselsettingi ulike næringer i nye Kristiansand. Kilde SSB, 2.kvartal 2018

Primærnæringene
Sysselsettingen innen primærnæringene i nye Kristiansand er lav og utgjør kun 0,55 % av samlet
sysselsetting mot 2,21 % nasjonalt. Antall sysselsatte sank fra 430 til 307 personer (28,6 %) i perioden
2008 til 2017. Hele nedgangen har funnet sted innen jordbruk hvor sysselsettingen falt med 125
personer til 147 personer i 2017. Nedgangen var særlig sterk i 2011 hvor antall sysselsatte sank med
103 personer (38 %). Innen skogbruk sank sysselsettingen med 12 personer til 46 personer (20,6 %) i
samme periode.

Sysselsettingen innen fiskeri økte med 14 personer (14 %) til 114 personer fra 2008 til 2017.

Sekundærnæringene er industri og andre råvarebearbeidende næringer
Sysselsettingen innen sekundærnæringene økte i perioden 2008 til 2014 med vel 1 200 personer (9,2
%) til vel 14 200 personer. Veksten skjedde i det alt vesentlige innen industri.

Etter 2014 sank den samlede sysselsettingen med om lag 2 300 personer (16,6 %), i det alt vesentlige
knyttet til industri. I 2017 økte sysselsettingen med vel 200 personer (1,7 %), i sin helhet knyttet til
bygge- og anleggsvirksomhet som utgjør rundt 21 % av de sysselsatte.
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Figur 11. Sysselsetting innen tertiærnæringene (service og handel) i nye Kristiansand. Kilde SSB. 

 

Sysselsettingen innen tertiærnæringene (service og tjenesteyting) har økt med 1 304 personer eller 

3,1 % i perioden 2008 til 2017. Den sterkeste veksten har funnet sted innen helse- og sosialtjenester, 

offentlig administrasjon, personlig tjenesteyting og undervisning med i alt 1 524 personer eller 16,2 

%. 

I kategorien privat tjenesteyting er det bare innen overnatting og servering at sysselsettingen har vist 

en beskjeden øking på 142 personer eller 7,3 %.  

Den største nedgangen i sysselsettingen har skjedd innen varehandel med 8,7 %, teknisk- og 

forretningsmessig tjenesteyting med 8,3 % og transport med 20,1 %). Også innen informasjon og 

kommunikasjon har sysselsettingen sunket med 224 personer (15,2 %). 

Sysselsettingsutviklingen innen varehandel og teknisk- og forretningsmessig tjenesteyting viste en 

særlig negativ utvikling i 2014 og 2015 og skyldtes trolig problemene og markedssvikten for den 

oljebaserte leverandørindustrien i landsdelen. I 2017 økte sysselsettingen i disse næringene med 

henholdsvis 154 personer (2,0 %) og 166 personer (2,5 %). 
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Ledighet 
Arbeidsledigheten har sunket jevnt det siste året. Songdalen og Søgne har i september 2018 en 

ledighet på 2,8 % mens Kristiansand har 2,7 % ledighet.  

Det er flest ledige med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og bygg og anlegg. 

Å være utenfor arbeidsmarkedet innebærer en betydelig helserisiko. For landet totalt mottok 40 pst 

av antall unge med lavt utdanningsnivå og som befant seg utenfor arbeid og utdanning, 

helserelaterte ytelser i 2016. Andelen ledige og tiltaksdeltakere har vært rimelig stabil, mens andelen 

helserelaterte ytelser har steget med 5 % for menn og 7 % for kvinner i denne perioden. 

Økende optimisme i næringslivet 
SR Banks Konjunkturbarometer5 bekrefter en økende positiv fremtidstro blant bedriftslederne høsten 

2018. Høyeste forventning til sysselsettingsvekst er relatert til petroleumsrelatert virksomhet samt 

bygg- og anlegg.  

Selv om oljeprisen har bidratt til en sterkere optimisme kan det ta lang tid før vi ser en markert 

økning i aktivitetsnivået for de største virksomhetene i denne bransjen.  

For virksomheter som nå er i sterk vekst kan det være en utfordring å sikre seg riktig kompetanse i 

årene fremover. Ledigheten er lav og kampen om arbeidskraften er påbegynt.  

Globale trender påvirke næringslivet 
Globale trender påvirker verden og kan skape utfordringer for næringsliv og myndigheter. Aktørene 

møter mange globale utfordringer slik som for eksempel helse og velferdsutfordringer, 

klimaendringer, aldrende befolkning, urbanisering, digital teknologi, økende økonomisk ulikhet for å 

nevne noen. Det må selvsagt næringslivet ta hensyn til. Digitalisering og automatisering har allerede 

gitt betydelige endringer i arbeidslivet. Det blir derfor stadig vanskeligere for personer med lav 

utdanning å omstille eller komme inn på arbeidsmarkedet. 

For oljerelatert næring på Sørlandet vil det også kunne bli en utfordring å løfte næringen inn i 
lavutslipp-samfunnet.  Equinor har bestemt at 30% av investeringene skal være innen fornybar 

innen 2030. Det innebærer at underleverandører må ha stort fokus på nye forretningsområder 

innenfor grønn vekst og grønn energi. Det innebærer at det vil bli behov for enda mer teknologi som 

gir lavere utslipp, mer effektiv energibruk og styring, fornybar energi og en mer sirkulær økonomi.  

Digitalisering 
Digitalisering foregår etter hvert innenfor svært mange områder slik som undervisning, opplæring, 

sikkerhet og sårbarhet, stordata og analyser, datasenter, kunstig intelligens, smart by, og ikke minst 

hele offentlig sektor og helse. Digitalisering i helsesektoren kan bli en driver for næringsutvikling i 

Norge fremover. 

Mange mener6 at Norge er godt posisjonert for å utnytte biodata og helsedata. Sentrale aktører som 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet peker også på mulighetene ved helsedata samt 

velferdsteknologi som understøttende til deres strategier. Forskning og teknologisk utvikling skjer 

innenfor flere områder, blant annet innen kunstig intelligens, robotisering og skytjenester. Mangelen 

på kompetent kapital, som i tillegg til å bidra med finansiering følges opp med aktivt et eierskap, kan 

være et av de største hindre for vekst i helsenæringen 

                                                           
5 Konjunkturbarometer, SR Bank, september 2018 
6 Direktoratet for e-Helse og deres rapport om utviklingstrekk 2018. 
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Det blir hevdet fra mange at det er for lite kapital til oppstartsvirksomheter i Norge. NOU 2018: 5 

oppsummerer sin utredning med at det norske kapitalmarkedet i hovedsak er velfungerende i den 

forstand at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital til en riktig pris.  

Oppstartsvirksomheter 
Kristiansandsregionen har et aktivt gründermiljø og inntrykket er at virksomhetene har fått god 

infrastruktur eller et økosystem rundt seg som f. eks. banker og inkubatorer og etablerertjeneste som 

bidrar på ulikt vis. 

Det har vært en økning i nyetableringer i Kristiansand siden 2014. Mange av aktørene i økosystemet 

ønsker i de kommende årene å prioritere arbeidet med utvikling av innovasjonsdrevne 

gründervirksomheter da det er særlig i slike at vekstpotensialet er størst. 
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4 Folkehelse og levekår 

4.1 Oversiktsbilde for nye Kristiansand 
Kort oppsummering av utvalgte hovedutfordringer som er felles for kommunene Søgne, Songdalen 

og Kristiansand. 

Levekår er en premiss for helse og livskvalitet og påvirkningsfaktorer på folkehelsen er ofte knyttet til 
samfunnsforhold og levekår. I veileder om folkehelseoversikten er levekårsforhold som økonomiske 
vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold vektlagt. (ref. IS-2110 God oversikt – en 
forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer). 
 

Kommunene kommer noe dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder de grunnleggende 

sosioøkonomiske faktorene som inntekt, utdanning og arbeid. Dette påvirker igjen levekårsforhold 

og levevaner, samt sosial ulikhet i helse. 

«Utenforskap» og «sosial ulikhet i helse» er blant de største både lokale og nasjonale utfordringene.  

Dette er sammensatte problem, men de mest sentrale arenaene når disse utfordringene skal jobbes 

med er foreldre, barnehage og skole. Inntektsforhold, arbeidsledighet og utdannelseslengde har også 

betydning for sosiale ulikheter i helse. Nasjonale tall tilsier at de sosiale helseforskjellene øker. 

4.2 Utenforskap 
 

Høy andel uføre 
Flere unge uføre (18-44 år) enn landssnittet. Kristiansand ligger 16 % over landssnittet (12 % for 

menn og 19 % for kvinner). Søgne ligger 57 % over landssnittet (32 % menn og 79 % kvinner) og 

Songdalen ligger 66 % over landssnittet (42 % menn og 87 % kvinner). 

Det er en høy andel uføre i kommunene og andelen uføre er høyest for kvinner i alle tre kommuner. 

 

Figur 12. Mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger- varig uførepensjon, 18-44 år. Kilde, 

Kommunehelsa statistikkbank- Folkehelseinstituttet (FHI). 
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Arbeidsledige 
Andel arbeidsledige er lavere blant kvinner enn for menn. Sammenligner vi tallene med landet som 

helhet har Kristiansand 37 % høyere andel arbeidsledige enn landet for øvrig (45 % menn og 0,5 % 

kvinner). Søgne ligger 24 % over landssnittet (32 % menn og 12 % kvinner). Songdalen ligger 34 % 

over landssnittet (42 % menn og 18 % kvinner). Regionplan Agders utfordringsbildet viser også til lav 

yrkesdeltagelse samt mange deltidsstillinger hos kvinner.  

 

 

 

Figur 13. Arbeidsledige 15-74 år. Kilde, FHI. 

Lavinntektsfamilier  
Det er en høy andel barn (0-17 år) som bor i lavinntektsfamilier. Kristiansand ligger 14 % over 

landssnittet, Songdalen 41 % over landssnittet og Søgne ligger på landssnittet. 

 

Figur 14. Lavinntekts husholdninger med barn 0-17 år. Kilde, FHI. 
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Frafall i videregående skole  
Det er en nedgang i frafall i videregående skole i både Kristiansand og Søgne, men en økning i 

Songdalen. (Gjelder gjennomføring, 5år normert tid). Det er fortsatt høyt frafall på yrkesfag. 

 

Figur15. Frafall i videregående skole. Kilde, FHI. 

 

4.3 Sosial ulikhet i helse 
 

Sosial ulikhet i helse beskrives som systematiske forskjeller i helsetilstand og som følger sosiale og 

økonomiske kategorier (særlig yrke, utdanning og inntekt). Og den måles oftest ved at en studerer 

sammenhengen mellom helse og de sosioøkonomiske faktorene (Folkehelserapporten, 2018 Fhi).  

Det er en lang rekke ressurser som har direkte eller indirekte påvirker helsa. Faktorer som økonomi 

og arbeid, har komplekse påvirkningsveier til helse. Andre faktorer som, tobakk og fysisk miljø, er 

enklere og mer direkte i sin helsepåvirkning. I hovedsak er det påvirkningsfaktorene som kommer 

først, og helsen er en konsekvens av denne påvirkningen. 

 

Røyking 

Det er en høy andel kvinner som røyker under svangerskapet. I Kristiansand er denne andelen 24 % 

under landssnittet, men Søgne ligger 21 % over landssnittet og Songdalen 77 % over landssnittet. Det 

positive er at andel kvinner som røyker i svangerskapet er på vei ned. 
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Figur 16. Andel kvinner som røyker i svangerskapet. Kilde, FHI. 

 

Fedme 
Utviklingen av fedme er en utfordring, og tendensen er økende.  Overvekt eller fedme rammer 1av 5 

barn, 1 av 4 ungdom og ca. 2 av 3 voksne. Overvekt og fedme er risikofaktor for en rekke fysiske og 
psykiske lidelser. Personer med lav sosioøkonomisk status har større grad av overvekt. Det er ca. 10 
% flere overvektige kvinner enn menn. 

Depresjon/psykiske plager 

Depresjon/psykiske plager er økende problem blant unge og voksne. Det er flere kvinner enn menn 

som er brukere av primærhelsetjenesten grunnet psykisk uhelse. Psykiske lidelser er den vanligste 

årsaken til å bli varig arbeidsufør tidlig i livet. Ungdata-undersøkelsene viser at en høy andel 

ungdommer angir psykiske symptomer eller plager, med en betydelig kjønnsforskjell; mer enn doblet 

andel jenter. De tre ungdataundersøkelsene indikerer at andelen ungdom med høy grad av 

depressivt stemningsleie er stigende. 

 

4.4 Helse og adferd 
Alkohol er årsak til betydelig mer helsemessige og sosiale problemer i samfunnet enn narkotika. De ti 
prosentene som drikker mest, står for om lag halvparten av det totale forbruket. Jo høyere 
alkoholforbruket er i befolkningen, jo flere er det som har et risikofylt alkoholbruk. Totalforbruket er 
derfor en god indikator på hvor mange som har et svært høyt alkoholinntak, og dermed økt risiko for 
helsemessige og sosiale skader (Kilde: khp.fhi.no 2018) 
 

Alkohol 

Mellom 10-20 % av befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet. Skadelig bruk eller avhengighet av 

alkohol er den hyppigst forekommende ruslidelsen i Norge. Ungdataundersøkelsen viser at ungdom i 

alle tre kommuner ligger godt under landssnittet når de rapporterer om de har vært beruset. 

150



52/18 Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 - 201802364-6 Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 : 3 Utfordringsbildet nye kristiansand 27.11.2018

22 
 

4.5 Demografi 
De kommende tiårene vil antallet alderspensjonister øke raskere enn antallet i arbeid. Dette vil øke 

den årlige forsørgerbyrden for den arbeidende delen av befolkningen og vil samtidig gi finansierings- 

og prioriteringsutfordringer og påvirke verdiskapingen og velferdsutviklingen.  

Økningen i antall eldre spesielt etter 2020 vil gi varig endring i aldersstrukturen og sykdomsbildet, 

preget av økt forekomst av prognoser med sammensatte lidelser og aldersrelaterte sykdommer som 

demens. 

Helse- og omsorgssektoren står foran store utfordringer. «Samhandlingsreformen» har for lengst 

medført oppgaveoverføringer fra sykehus til kommunene, og dette vil trolig bare øke på. 

Befolkningen stiller i økende grad store krav til helse- og omsorgstjenestene. 

Det har skjedd en betydelig forbedring innenfor kreftbehandling de siste 50 årene, men i samme 

periode har antall krefttilfeller økt kraftig slik at vi nesten ikke finner redusert dødelighet av 

kreftsykdommene. Effektene av bedret behandling «spises opp» av økt kreftforekomst. For en 

generasjon siden forårsaket «hjerte-karsykdommer» og «kreftsykdommer» like mange dødsfall før 

fylte 75 år, i dag er kreft som dødsårsak dobbelt så vanlig som å dø av hjertelidelser i samme 

aldersgruppe.  

Økningen i antall elder, i tillegg til økt aldersjustert forekomst av kreft, betyr det at det nok vil bli ca. 

dobling av antall krefttilfeller rundt 2030. Tilsvarende økning som for kreft må vi forvente oss for alle 

de sykdommene vi kjenner til som øker betydelig i forekomst med alder (hjerneslag, hjerteinfarkt, 

demens, type-2 diabetes, nyresvikt, KOLS, grå stær, grønn stær, tannlidelser, etc.). Dette vil utfordre 

kommunen når det gjelder tverrfaglig kompetanse og utvikling av tjenestetilbud som er tilpasset økt 

forekomst av eldre brukere med et komplekst sykdomsbilde.  

Antallet personer med demens vil dobles i den norske befolkningen fram til 2040. Dette er kanskje 

det enkeltstående utviklingstrekket som vil få størst konsekvenser når det gjelder behovet for helse- 

og omsorgstjenester framover. 
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5 Klima, sårbarhet og risiko 
 

5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse og klimatilpasning 
 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) vurderer sannsynligheten for at uønskede 

hendinger skal oppstå, hvordan dette påvirker kommunen, samt vurderer planbehov og tiltak.  

Kommunenes viktigste oppgave er å sikre liv og helse. ROS-analysen viser et komplekst og 

sammensatt bilde, og belyser hvor sårbart samfunnet er mot utfall av kritisk infrastruktur.  

Både ROS-analysen og Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand viser at klimaet er i endring og 

de potensielle konsekvensene for samfunnet er betydelige. Norge har de siste 10-15 årene blitt 

rammet av flere alvorlige hendelser. De siste årene har det lokalt vært en rekke alvorlige hendelser 

som f.eks. ekstreme nedbørsmengder, store flommer, utfall av kritisk infrastruktur og branner. 

Ekstremvær-hendelsene som har preget Sørlandet den siste tiden kan sees i sammenheng med 

klimaframskrivninger, hvor været i gjennomsnitt vil bli varmere og våtere, og ekstremhendelser blir 

hyppigere og mer intense.  

Klimaprofil Agder, utarbeidet av Norsk klimaservicesenter, viser til at det er økt sannsynlighet for mer 

intens og hyppigere, kraftig nedbør. Det ventes flere og større regnflommer, det er økt fare for jord-, 

flom- og sørpeskred, og utfordringene med stormflo ventes å øke. Det er også mulig økt 

sannsynlighet for tørke om sommeren, hyppigere vinterisganger, våtsnøskred og kvikkleireskred. Det 

er sannsynlig at vi vil oppleve hyppigere og kraftigere ekstremvær i framtiden, også i områder av 

kommunen som tidligere ikke har vært utsatt. 

De potensielle kostnadene for liv, helse og materielle verdier er betydelige, også for nye Kristiansand. 

Kommunen har derfor et ansvar for å ta klimaendringene på alvor og for å begrense konsekvensene 

for kommunen og dens innbyggere og næringsliv. 

Konsekvensene er blant annet utfall av kritisk infrastruktur, hovedsakelig kraft og elektronisk 

kommunikasjon. Parallelt med den utviklingen, er det stort fokus på digitalisering. Det innebærer at 

flere samfunnskritiske funksjoner og tjenester øker avhengigheten til kritisk infrastruktur, og kravet 

om robusthet og robusthet øker tilsvarende. Dette gjelder særlig for kommunens helse- og 

omsorgstjenester og deres brukere. Den demografiske utviklingen fører til økende antall eldre 

demente som bor hjemme og som ikke kan forventes å ha god egenberedskap ved ekstremvær og 

utfall av strøm og velferdsteknologi. Det blir også flere som faller inn under sårbare grupper i 

framtiden. Utfall av kraft og e-kom vil kunne være kritisk for den voksende gruppen. 

 

5.2 Klimavennlig utbyggingsmønster 
På bakgrunn av gjeldende klimaavtaler skal nye Kristiansands redusere klimautslippene med 40% 

innen 2030 og 80-90% innen 2050. Norge skal frem mot 2050 redusere klimagassene med 80-95 % 

for å bli det som er kalt et lavutslippssamfunn. Dette betyr at det må arbeides raskt og strategisk for 

å redusere klimagassutslippene både fra kommunens virksomheter og fra kommunen som geografisk 

område.  

Den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Kristiansand er lette kjøretøy i veitrafikken (Miljø- og 

klimamelding for Kristiansand 2018). Det er nær sammenheng mellom utvikling i arealbruk og 
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transportbehov. Hvordan boliger, arbeidsplasser, handel og ulike tjenestetilbud er plassert i forhold 

til hverandre er den sterkeste driveren for etterspørselen etter motoriserte transportformer.  

Hvis nye arbeidsplasser, boliger, handel og service plasseres i de ytre delene av en by så fører dette 

som hovedregel til vesentlige mer biltrafikk, vekst i energibruk, mer lokal luftforurensning og økte 

klimagassutslipp, sammenliknet med om slike aktiviteter etableres sentralt i byen. 

5.3 Utvikling i tettstedsareal 
Byspredning defineres som at en by vokser ved utbygging av ubebygde områder i byens randsone. 

SSB oppdaterer tettstedsavgrensningene7 hvert år. Dette gir et godt grunnlag til å følge med i hvor 

mye byen spres. Per 1.januar 2017 var tettstedsarealet i nye Kristiansand 46,27 km2 hvorav 80 % i 

Kristiansand, 7 % i Songdalen og 13 % i Søgne.  

 

Areal i km
2
 2008 2017 

Kristiansand 39,06 36,76 

Songdalen 2,73 3,34 

Søgne 7,01 6,17 

SUM 48,80 46,27 

   

Bosatte - i tettsted 2008 2017 

Kristiansand 75 852 86 218 

Songdalen 3 644 4 809 

Søgne 8 557 9 763 

SUM 88 053 100 790 

   

Bosatte - alle 2008 2017 

Kristiansand 78 919 89 268 

Songdalen 5 728 6 568 

Søgne 10 050 11 321 

SUM 94 697 107 157 

 

At det er store forskjeller i utbyggingsmønster mellom de tre kommuner blir tydelig når en ser på 

andel av den totale befolkningen som bor i tettsted. I Kristiansand bor 97 % av totalbefolkningen 

                                                           
7 Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg 
over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. 
Tettstedsdefinisjonen: En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 
personer der (ca. 60-70 boliger). Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. 
SSB oppdaterer tettstedsavgrensningene hvert år. Fra og med tettstedsstatistikken 1. januar 2013 
har SSB tatt i bruk en ny metode for avgrensning av tettsteder. Den nye metoden gir en mer nøyaktig 
avgrensning, der tettstedenes yttergrenser (randsonen) i større grad vil følge grensene til veier og 
bebygde elementer, som tomtegrenser. Endringen medfører et tidsseriebrudd i statistikken. 

153



52/18 Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 - 201802364-6 Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 : 3 Utfordringsbildet nye kristiansand 27.11.2018

25

innenfor tettstedsgrensen. Og denne andelen har vært stabil de siste årene. Songdalen har et mye
mer spredt bosettingsmønster. Andelen av befolkningen som bor i tettsted er 73 %. Det har skjedd
fortetting i Songdalen i det siste. Andelen innenfor tettstedsgrensen var 64 % i 2004. Søgne ligger
midt mellom Kristiansand og Songdalen. Her bor 86 % av befolkningen i områder som SSB har
definert som tettsted. Også her har det vært økning siden 2003, men mindre enn i Songdalen.
Andelen var 83 % i 2003.

Antall innbyggere per km2 tettsted er en indikasjon om grad av fortetting. Grafen nedenfor viser tall
for utviklingen i nye Kristiansand og sammenligner utviklingen med Stavanger, Trondheim, Bergen og
Drammen. Tettheten i nye Kristiansand er mye lavere enn i andre store kommuner. I nye Kristiansand
er gjennomsnittlig antall personer per km2 tettsted ca. 2200. I Stavanger er det ca. 3150 personer per
km2.

Figur 17. Utvikling i antall bosatte pr. km2 i tettsted i nye Kristiansand og utvalgte store byer i Norge i perioden 2003 -2017.
Kilde: SSB (SSB har forbedret og justert metoden for avgrensing av tettsteder; Dette innebærer brudd i tidsserien slik at
utviklingen av tettstedsarealer og antall bosatte innenfor tettstedsarealene før og etter 2013 ikke er direkte
sammenlignbare).

At nye Kristiansand er så mye lavere i tetthet enn de andre bykommunene forklares ikke bare på
grunn av sammenslåing med Songdalen og Søgne, som har lavere tetthet. I perioden 2003-2012 var
tettheten i nye Kristiansand gjennomsnitt 1800 personer. I Kristiansand før sammenslåing var
tettheten høyere enn i nye Kristiansand, men mye lavere enn andre store byer, rundt 1950 personer
per km2.

I perioden 2013-2017 er gjennomsnittet for nye Kristiansand 2150 personer per km2. I Kristiansand
før sammenslåing var gjennomsnitt 2300, fortsatt mye lavere enn de andre fem kommuner.
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5.4 Befolkningsutvikling per delområde  
 

Prosessene som ligger bak befolkningsutviklingen er mangfoldige, endrende boligpreferanser blant 

annet på grunn av eldende befolkningssammensetning, boligutbygging osv. Dette gjør at veksten 

fordeles ujevnt i kommunen. Kartet nedenfor viser utvikling per delområde i den nye kommunen for 

perioden 2007-2018. Befolkningsveksten har vært størst i Kvadraturen/ Lund, Justvik og Indre 

Randesund.  

Veksten i antall innbyggere i Songdalen og Søgne har for det meste vært i sentrale strøk. I Songdalen 

fant mesteparten av veksten sted i delområde Nodeland. I Søgne var veksten størst i delområde 

Søgne Østre som omfatter Tangvall. Det er to delområder i Kristiansand som har gått ned i antall 

innbyggere det siste ti årene er Voiebyen (Ytre Vågsbygd) og Tinnheia.  

 

Figur 18. Befolkningsutvikling per delområde 2008-2018 i nye Kristiansand. Kilde SSB, Bearbeidet av 
Kristiansand kommune. 

Grafene under viser befolkningsutvikling per delområde per år, sammenlignet med utvikling i nye 

Kristiansand.  
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Nybygg av bolig er bare en del av forklaring når det gjelder befolkningsutvikling/ vekst.  

Kartet nedenfor viser hvor vekst i antall boliger fant sted i perioden 2008-2018. Det er de blå 

firkanter som hadde markant vekst i antall boliger. Kartet viser først og fremst hvor stabil antall 

boliger er. 

I alle grå firkanter som er 250x250 m. har veksten vært marginal, maks 5 ekstra boliger i løpet av ti år. 

Disse grå firkanter utgjør 90 % av alle firkanter med boligvekst. Vekst i antall boliger har vært særlig 

høy i sentrale strøk i Kristiansand (Kvadraturen og Lund), Dvergsnes og Justvik. 

 

Figur 19. Vekst i antall boliger i nye Kristiansand i perioden 2008-2018 per 250x250m. Kilde SSB, berabeidet av Kristiansand 

kommune. 

Kartet nedenfor viser rutenettstatistikk med vekst i antall boliger i perioden 2008-2018 

sammenlignet med tettstedsavgrensing i 2008, for å undersøke hvor boligveksten fant sted, innenfor 

eller utenfor eksisterende tettstedsareal.  

I Kristiansand skjedde 85 % av veksten i antall boliger innen tettstedsgrense for 2008. I Songdalen var 

veksten mer spredt, men 71 % av veksten fant sted innen tettstedet. Søgne er nesten på samme nivå 

som Kristiansand med 83 % vekst innenfor tettstedsgrensen.  
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Figur 20. Vekst i antall boliger i perioden 2008-2018 per 250x250m innefor tettstedsgrensen. Kilde SSB, bearbeidet av 

Kristiansand kommune. 

Kartet nedenfor viser bolig-intensiteten. De grønne områder har lav intensitet. De røde områder har 

høyest intensitet. Som forventet er intensiteten høyest i sentrale strøk i Kristiansand. Men tettheten 

er stort sett høyere i Kristiansand enn i Søgne og Songdalen. Som vist ovenfor har Søgne en høyere 

tetthet enn Songdalen. Særlig Finsland i nord-vestlige delen av nye Kristiansand er tettheten lav. Men 

rundt Nodeland blir det tydelig at noen områder er tettere. Dette er delvis forklart med bygging av 

boligblokk i sentrum. 
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Figur 21. Variasjon i boligintensistet i perioden 2008-2018 per 250x250 m. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 
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6 Boligbehov

6.1 Boligsammensetning
Grafen nedenfor viser stor forskjell i boligsammensetningen mellom Kristiansand, Søgne og
Songdalen, hvor de siste to ligner veldig på hverandre. Andelen eneboliger i Søgne og Songdalen er
nesten 70 %, mens den er 35 % i Kristiansand. Andel boligblokker i Kristiansand er 28 %, mens den er
rund 10 % i Søgne og Songdalen. De siste årene har antall boliger i boligblokk økt enormt i disse to
kommunene. I 2008 fantes det omtrent 80 i hver kommune. Nå er det omtrent 400 i Søgne og 300 i
Songdalen.

Figur 22. Boligsammensetningen i Kristiansand, Songdalen og Søgne. Kilde SSB.

6.2 Boligarealreserver
Befolkningen i de tre kommunene utgjør pr. 1.1.2018 109 438 innbyggere. Estimert befolkning i 2040
er 132 045 innbyggere8. For øvrig er forventet antall innbyggere for året 2040 nedjustert siden 2016.
Da var forventet antall innbyggere i nye Kristiansand 137 235. Befolkningsveksten er nå antatt å være
cirka 22 600. Hvis gjennomsnitt antall innbyggere antas å være 2 personer per bolig er estimert
samlet boligbehov fram til 2040 er på om lag 11 300 boliger.

8 Prognoseår 201 8 og MMMM alternativ
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6.2.1 Estimert boligbehov nye Kristiansand

Figur23. Estimert boligbehov pr. kommune ut fra 2 personer pr. bolig. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand
kommune.

6.2.2 Samlet boligarealreserve
Samlet for de tre kommunene er boligreserven på om lag 20000 boliger pr. i dag. Dette er kun den
totale boligarealreserven, og tar ikke hensyn til den geografiske fordelingen innad i nye Kristiansand.

Figur 24. Samlet boligreserve i nye Kristiansand. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune.
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Søgne 
I Søgne er det flere større boligutbyggingsområder som ikke er igangsatt. Disse varierer i størrelse, 
men for de større utbyggingsområdene er det totalt en boligreserve på om lag 1900 boenheter. Disse 
fordeler seg slik:  
 

 Øygardsheia 140  

 Kilenesheia 35  

 Vedderheia 70  

 Kjellandsheia 1300  

 Årosskogen 40  

 Tangvall 300  

 

 

Figur 25. Boligreserve i Søgne. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 

 
Songdalen 
I Songdalen er det flere områder som er under regulering, mens andre er igangsatt. Den gjenstående 
boligarealreserven per i dag er på om lag 1300 boenheter. Disse fordeler seg slik: 
 

 Vestmoen 70  

 Midtheia 70  

 Nodelandsheia øst 457  

 Kilen øst 25  

 Mebakken 60  

 Nodeland Syd-2 150  

 Brennåsen terrasse 160  

 Storeneset 150 (ikke vedtatt)  
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 Dyrskuplassen 150 (ikke vedtatt)  

 Neset 50 (ikke vedtatt)  
 
Det ser ut til at Songdalen bygger relativt konsentrert rundt Nodeland sentrum. I tillegg som er det to 
boligprosjekter rundt lokalsentrene Kilen, Kilen øst med 25 boliger og Neset med 50 boliger. 
 
 

 

Figur 26. Boligreserve i Songdalen. Kilde SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune. 

 

Kristiansand 

Oversikt over Kristiansand kommunens utbyggingsområder til boligformål fremgår av forslag til 

boligprogram 2019-2022.  Der fremgår det at kommunen har god tilgang på områder som kan 

tilrettelegges for utbygging. Utfordringen for kommunen er at det er mange utbygginger som er 

ønsket realisert ganske raskt, samtidig som flere av områdene er avhengig av kommunalt 

tilrettelegging av teknisk og sosial infrastruktur. 
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Figur 27. Boligutbyggingsområdenes geografiske plassering, vist med antall boenheter innen områdene. Kilde 
SSB, bearbeidet av Kristiansand kommune 

Figuren viser at det er god boligarealreserve innenfor alle bydeler og spesielt øst i 
kommunen. Summen av hele boligprogrammet er 16 800 boliger. 
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7 Næringsarealer
Fra Strategisk Næringsplan Kristiansandsregionen (2014): Gjennom arbeidet med Regionalplan for
Kristiansandsregionen 2010-2050 er ledige næringsarealer i Kristiansand analysert. Med dagens
forbruk av næringsarealer har vi en arealreserve som vil vare i størrelsesorden 40 år.

Hvor mye til annet enn bolig bygges det faktisk? SSB publiserer statistikk om «Bruksareal til annet
enn bolig, etter bygningstype». Grafen nedenfor viser utvikling i tid fra 2000 for Kristiansand,
Songdalen og Søgne. I hele perioden skjedde mest utbygging i Kristiansand: 81%. Utbyggingstakten
har gått veldig opp og ned. De siste fem årene er det igangsatt gjennomsnitt 50 dekar. Mye av det
som er bygd i Kristiansand er bygd innen eksisterende bebyggelse: enten i Sørlandsparken
(Sørlandssenteret) eller Kvadraturen og randsonen (Rådhuskvartal, Kvartal 32, Kjøita).

Figur 28. Bruksareal til annet enn bolig. Kilde SSB.
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Klimatilpasningsstrategi for Nye Kristiansand

Sammendrag

Klimaet er i endring og de potensielle konsekvensene for samfunnet er dramatiske.
Ekstremvær-hendelsene som har preget Sørlandet den siste tiden kan sees i sammenheng
med klimaframskrivninger, hvor været i gjennomsnitt vil bli varmere og våtere, og
ekstremhendelser blir hyppigere og mer intense. De potensielle kostnadene for liv, helse og
materielle verdier er betydelige, også for nye Kristiansand. Kommunen har derfor et ansvar
for å ta klimaendringene på alvor og for å begrense konsekvensene for kommunen og dens
innbyggere og næringsliv.

Formålet med denne strategien er å stake ut kursen for nye Kristiansand kommunes arbeid
med klimatilpasning. Spesielt legger strategien grunnlaget for hvordan den nye
kommuneplanens arealdel skal møte sannsynlige klimaendringer og påfølgende
konsekvenser. Strategien setter kommunens klimatilpasningsmål og spesifiserer fem
strategier som underbygger dette målet. Målet og strategi-områdene presenteres i figuren
under.

Figur 1 Kommunens klimatilpasningsmål og underbyggende strategier

Kommunens klimatilpasningsmål er å være forberedt og tilpasset for å begrense negative
konsekvenser som følge av klimaendringene. Målet betyr at kommunen både skal være
forberedt på ekstremhendelser og tilpasse seg et klima i gradvis endring. Det første betyr at
kommunen skal begrense konsekvensene når hendelsen inntreffer. Det andre betyr både å

Kristiansand kommune skal være forberedt og tilpasset for å
begrense negative konsekvenser som følge av klimaendringene
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begrense konsekvensene i forkant av hendelsen og å begrense konsekvensene av mer 
gradvise endringer, som havnivåstigning.  

Der målet beskriver hvordan «vi vil ha det», beskriver strategiene overordnet hvordan «vi vil 
gjøre det». De fem strategiene er altså ikke mål i seg selv, men midler for å nå målet. De fem 
overordnede strategiene kommunen vil følge for å oppnå målet, presenteres under.  

Kommunens klimatilpasningsmål er å være forberedt og tilpasset for å begrense negative 
konsekvenser som følge av klimaendringene. Målet betyr at kommunen både skal være 
forberedt på ekstremhendelser og tilpasse seg et klima i gradvis endring. Det første betyr at 
kommunen skal begrense konsekvensene når hendelsen inntreffer. Det andre betyr både å 
begrense konsekvensene i forkant av hendelsen og å begrense konsekvensene av mer 
gradvise endringer, som havnivåstigning. 
Der målet beskriver hvordan «vi vil ha det», beskriver strategiene overordnet hvordan «vi vil 
gjøre det». De fem strategiene er altså ikke mål i seg selv, men midler for å nå målet. De fem 
overordnede strategiene kommunen vil følge for å oppnå målet, presenteres under. 
 
Kommunens fem overordnede strategier 

1 
Kommunen skal tilegne seg relevant kunnskap, og forvalte, tilgjengeliggjøre og 
formidle kunnskapen på tvers av sektorer i kommunen og utad. 

2 Kommunens klimatilpasningsarbeid skal preges av god innbyggerdialog. 

3 Klimatilpasning skal integreres i kommunens planer og virksomhet. 

4 
Kommunen skal være en pådriver for et tett og godt samarbeid med relevante 
offentlige og private aktører. 

5 
Klimatilpasningsarbeidet i kommunen skal legge samfunnsøkonomiske prinsipper til 
grunn. 

 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Klimatilpasningsstrategien legges til grunn for nye Kristiansands 
klimatilpasningsarbeid. Programleder utarbeider handlingsplan for 
klimatilpasningsstrategien når organisering på nivå to og tre for nye Kristiansand er 
avklart. 

 
 
Camilla Dunsæd  
Programleder  
  
 
Vedlegg: 

1. Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand 
2. Kunnskapsgjennomgang klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand 

 
Bakgrunn for saken 
 
Kristiansand kommune fikk våren 2017 tilskudd til å lage klimatilpasningsstrategi. Etter 
Stortingets vedtak om å slå sammen kommunene, fikk Søgne og Songdalen tilsvarende 
tilskudd på 350.000 kr for å gjøre kartlegging i disse kommunene og utarbeide en felles 
klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand. Menon og underleverandør Sweco som var 
engasjert av Kristiansand, fikk etter anbud også jobben for Søgne og Songdalen. 
 
Arbeid med klimatilpasningsstrategi for «gamle» Kristiansand kommune ble satt på vent inntil 
kartleggingen i Søgne og Songdalen var gjennomført. Etter sommeren 2018 har det vært 
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gjennomført to arbeidsmøter med representanter fra alle tre kommunene. Resultatet av dette 
arbeidet er et forslag til klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand kommune.  
 
«Klimatilpasning handler om vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn til effektene 
av nåværende eller framtidig klima, for å forebygge mot uønskede virkninger eller dra nytte 
av fordelene» (IPCC 2007, miljostatus.no). Formålet med strategien er å stake ut kursen for 
nye Kristiansand kommunes arbeid med klimatilpasning. Dette legger spesielt grunnlaget for 
hvordan den nye kommuneplanens arealdel skal møte sannsynlige klimaendringer og 
påfølgende konsekvenser. 
 
Klimatilpasningsstrategien og overordnet ROS-analyse er viktige grunnlagsdokumenter for 
vurderinger i planstrategien.  
 
De tre kommunene står som formelle søkere og har fått tilskuddene fra Miljødirektoratet, og 
det vil være naturlig at klimatilpasningsstrategien forankres i de tre kommunestyrene, på 
samme måte som planstrategien og ROS-analysen. Det anbefales også at planstrategi, 
ROS-analyse og klimatilpasningsstrategi fremmes politisk i samme møte for slik å 
tydeliggjøre sammenhengen mellom de tre dokumentene. 
 
Innen rammen for tilskuddet er det rom for å utarbeide en konkret handlingsplan. 
Prosjektgruppa ønsker å avvente tilsetting på nivå to og tre i nye Kristiansand slik at de 
lederne som skal følge opp handlingsplanen blir involvert i utarbeidelsen av denne. 
Kommunene har frist til 1.mai med å rapportere til Miljødirektoratet 
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Sammendrag 
Klimaet er i endring og de potensielle konsekvensene for samfunnet er dramatiske. Ekstremvær-
hendelsene som har preget Sørlandet den siste tiden kan sees i sammenheng med klimafram-
skrivninger, hvor været i gjennomsnitt vil bli varmere og våtere, og ekstremhendelser blir hyppigere og 
mer intense. De potensielle kostnadene for liv, helse og materielle verdier er betydelige, også for nye 
Kristiansand. Kommunen har derfor et ansvar for å ta klimaendringene på alvor og for å begrense 
konsekvensene for kommunen og dens innbyggere og næringsliv. 

Formålet med denne strategien er å stake ut kursen for nye Kristiansand kommunes1 arbeid med 
klimatilpasning. Spesielt legger strategien grunnlaget for hvordan den nye kommuneplanens arealdel 
skal møte sannsynlige klimaendringer og påfølgende konsekvenser. Strategien setter kommunens 
klimatilpasningsmål og spesifiserer fem strategier som underbygger dette målet. Målet og strategi-
områdene presenteres i figuren under. 

 
Figur 1  Kommunens klimatilpasningsmål og underbyggende strategier 

Kommunens klimatilpasningsmål er å være forberedt og tilpasset for å begrense negative konsekvenser 
som følge av klimaendringene. Målet betyr at kommunen både skal være forberedt på ekstremhendelser 
og tilpasse seg et klima i gradvis endring. Det første betyr at kommunen skal begrense konsekvensene 
når hendelsen inntreffer. Det andre betyr både å begrense konsekvensene i forkant av hendelsen og å 
begrense konsekvensene av mer gradvise endringer, som havnivåstigning. 

Der målet beskriver hvordan «vi vil ha det», beskriver strategiene overordnet hvordan «vi vil gjøre det». 
De fem strategiene er altså ikke mål i seg selv, men midler for å nå målet. De fem overordnede 
strategiene kommunen vil følge for å oppnå målet, presenteres under. 

Kommunens fem overordnede strategier 

1 
Kommunen skal tilegne seg relevant kunnskap, og forvalte, tilgjengeliggjøre og formidle 
kunnskapen på tvers av sektorer i kommunen og utad. 

2 Kommunens klimatilpasningsarbeid skal preges av god innbyggerdialog. 

3 Klimatilpasning skal integreres i kommunens planer og virksomhet. 

4 
Kommunen skal være en pådriver for et tett og godt samarbeid med relevante offentlige og 
private aktører. 

5 Klimatilpasningsarbeidet i kommunen skal legge samfunnsøkonomiske prinsipper til grunn. 

                                                      

1 Heretter referert til som Kristiansand kommune. Det presiseres når det vises til nåværende Kristiansand kommune. 

Kristiansand kommune skal være forberedt og tilpasset for å 
begrense negative konsekvenser som følge av klimaendringene

Kunnskaps-
grunnlag

Innbygger-
dialog
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Et godt kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å innrette klimatilpasningsarbeidet. Kunnskap er ikke et 
mål i seg selv, men et middel. I tillegg til at kommunen skal tilegne seg kunnskap, vil kommunen derfor 
også arbeide for at kunnskapen forvaltes, tilgjengeliggjøres og formidles slik at den kommer til nytte i 
klimatilpasningsarbeidet. Kunnskap som ikke forvaltes går tapt, jo mindre kunnskapen tilgjengeliggjøres 
jo mindre kommer den til nytte, og kunnskap som ikke formidles, begrenses av at den kun kommer til 
nytte for dem som selv oppsøker kunnskapen.  

Innbyggerdialog er sentralt for Kristiansand kommune, og er også viktig i klimatilpasningsarbeidet. Det 
finnes ulike grader av innbyggerdialog, altså hvor tett innbyggerne involveres og hvor stor påvirkning de 
har i beslutningsprosessen: fra informasjonsdeling til samskaping. Hvilken «grad» av innbyggerdialog 
som er mest hensiktsmessig, avhenger av tidspunktet for dialogen og type beslutning. Strategien 
uttrykker at kommunen vil tilstrebe så sterk involvering som hensiktsmessig. Et viktig element er tydelig 
forventningsavklaring: i hvilken grad kan innbyggerne forvente at deres innspill påvirker beslutningen i 
en gitt sak? 

Kunnskap og innbyggerdialog har liten reell effekt på klimatilpasningsarbeidet dersom det ikke resulterer 
i at klimatilpasning integreres i kommunens planer og øvrig virksomhet. De statlige planretningslinjene 
for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning krever at det gjøres klimatilpasningsvurderinger i 
«kommuneplanens samfunns- og handlingsdel, samt andre relevante planer». Kristiansand kommune 
tar dette på alvor og vil aktivt arbeide for at klimatilpasning blir en integrert del av alle førende 
dokumenter hvor det er relevant. 

Kommunen møter ikke klimaendringene alene. Det er andre aktører som har virkemidler og ansvar som 
grenser opp mot kommunens virke og ansvar. Samarbeid mellom offentlige og private aktører er viktig 
for at kommunen og de andre aktørene skal ha så lik virkelighetsforståelse og likt kunnskapsnivå som 
mulig. Aktørene ser trolig på klimaendringene fra ulike vinkler, noe som er nyttig for en god forståelse, 
men som også kan være utfordrende å samordne. Et godt samarbeid med offentlige og private aktører 
bidrar til å tydeliggjøre ansvarsfordelingen av konsekvensene av klimaendringene og responsen. Det 
muliggjør koordinering av tiltak, som bidrar til synergieffekter og hindrer at det gjøres dobbeltarbeid. 

Den siste strategien viser til at kommunen skal gjennomføre hensiktsmessig klimatilpasning og prioritere 
de mest effektive tiltakene først. Ved å stille krav til at klimatilpasningsarbeidet og -tiltakene som 
gjennomføres er godt utredet, reduseres risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan 
gjennomføres, noe som gir uønskede virkninger eller innebærer sløsing med samfunnets ressurser.  

Strategien er bygd opp som følger: Kapittel 1 utdyper utfordringsbeskrivelsen og formålet med 
strategien. Kapittel 2 presenterer måle-, rapportering- og evalueringssystemet, som strategien bør sees 
i sammenheng med. Kapittel 3 beskriver kunnskapsgrunnlaget og eksisterende arbeid med klima-
tilpasning i de tre nåværende kommunene. Kapittel 4 hovedmålet og de fem strategiene i mer detalj. Til 
slutt foreslår kapittel 5 hvordan indikatorer kan brukes for å måle klimatilpasningsinnsatsen under hver 
av de fem strategiene.  
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1. Formål og utfordringsbeskrivelse 
Det er bred enighet om at klimaet er i endring og at konsekvensene er potensielt dramatiske for store 
deler av samfunnet. Sørlandet har vært sterkt preget av ekstremvær gjennom det siste året (2017-2018). 
Ekstreme mengder regn og snø har ført til skader for millioner av kroner og truet kritisk infrastruktur. 
Lokalsamfunn har vært uten elektrisitet i flere dager. Begrensninger i framkommelighet har ført til økt 
sårbarhet for innbyggerne og vanskeligheter med å komme seg på jobb og skole. Den ekstremt tørre 
sommeren har hatt negative konsekvenser for jordbruket, i tillegg til at tørken har ført til flere og større 
skogbranner med kostnader for både brannvesen, skogeiere og andre. 

 
Figur 2  Et ekstremt år i Kristiansand, Songdalen og Søgne2 

Justert for inflasjon har Naturskadefondet utbetalt over 500 millioner kroner i Vest-Agder de siste ti 
årene, med over 40 prosent av utbetalingene som følge av flommen i 2017. Dette inkluderer ikke skader 
som følge av overvann. Kostnadene for landbrukssektoren er også betydelige. Landbruksdirektoratets 
prognoser viser at det samlede erstatningsbeløpet som vil utbetales til bønder i Agder-fylkene er over 
110 millioner kroner for 2018-sesongen alene. Disse kostnadene belastes ikke kommunen direkte, men 
de er eksempler på kostnader knyttet til bredere samfunnsmessige konsekvenser. Kommunens 
kostnader for å ivareta kommunens infrastruktur og miljø og innbyggernes liv, helse og materielle verdier 
øker også ved slike hendelser. 

Klimaprofil Agder, utarbeidet av Norsk klimaservicesenter, viser til at det er økt sannsynlighet for mer 
intens og hyppigere, kraftig nedbør. Det ventes flere og større regnflommer, det er økt fare for jord-, 
flom- og sørpeskred, og utfordringene med stormflo ventes å øke. Det er også mulig økt sannsynlighet 
for tørke om sommeren, hyppigere vinterisganger, våtsnøskred og kvikkleireskred. Hendelsene det siste 
året kan derfor sees i sammenheng med klimaframskrivningene. Det er sannsynlig at vi vil oppleve 
hyppigere og kraftigere ekstremvær i framtiden, også i områder av kommunen som tidligere ikke har 
vært utsatt. 

 

 

                                                      

2 Bildet til høyre: Kjellfrid Straume / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 

Ekstreme nedbørsmenger i 
høst

Ekstreme snømenger i vinter
Varm vår og ekstremt tørr 

sommer

KLIMATILPASNING 

Klimatilpasning handler om vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn til effektene av 
nåværende eller framtidig klima, for å forebygge mot uønskede virkninger eller dra nytte av fordelene 
(IPCC 2007, miljostatus.no/ klimatilpasning). 

176



53/18 Klimatilpasningsstrategi for Nye Kristiansand  - 201828297-1 Klimatilpasningsstrategi for Nye Kristiansand  : 1 Klimatilpasningsstrategi nye Kristiansand

   
K L I MA TI L P A S N I N G S S TR A TE G I  5  
 

Kommunene står i førstelinjen i møte med klimaendringene og deres konsekvenser. Investeringer i dag 
kan føre til store framtidige besparelser, for kommunen, dens innbyggere og næringsliv. Helhetlig 
planlegging for å møte gradvise endringer i klima og økt risiko og omfang av ekstremhendelser er viktig 
for å identifisere de riktige investeringene. 

Fra og med 1. januar 2020 slår nåværende Kristiansand, Søgne og Songdalen seg sammen til en ny 
storkommune. Sammenslåingen medfører en konsolidering av planer og førende dokumenter, og er 
dermed en mulighet til å forbedre planer og organisering, også med hensyn til klimatilpasning. 
Kommunene har i dag ulik organisering, arbeider ulikt med klimatilpasning og har ulikt kunnskapsnivå. 
Klimaendringene berører flere av ansvarsområdene til kommunen og avhenger av godt samarbeid med 
andre aktører. Det er derfor nødvendig å planlegge på tvers av sektorene i kommunen og se dette i 
sammenheng med andre offentlige og private aktører for å møte konsekvensene av klimaendringene. 

Formålet med denne strategien er å stake kursen for nye Kristiansand kommunes arbeid med 
klimatilpasning. Dette legger spesielt grunnlaget for hvordan den nye kommuneplanens arealdel skal 
møte sannsynlige klimaendringer og påfølgende konsekvenser. Neste kapittel setter strategien i 
sammenheng med det helhetlige klimatilpasningsarbeidet i kommunen, før kapittel 3 viser til 
eksisterende arbeid, kunnskap og kunnskapshull i de tre eksisterende kommunene. Hovedelementet i 
strategien er målet for klimatilpasningsarbeidet i kommunen og strategier for hvordan oppnå dette, 
presentert i kapittel 4. Selv om klimatilpasning også handler om å kapitalisere på mulige positive 
endringer, omhandler denne strategien kun å redusere de negative konsekvensene av klimaendringene. 
 

 
Bilde fra flommen i oktober 2017, Tovdalsvassdraget 
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2. Måle-, rapportering- og evalueringssystem 
For å sikre at arbeidet med klimatilpasning i Kristiansand kommune er kontinuerlig, gjennomtenkt og 
gjenstand for løpende forbedring, legger kommunen til grunn et måle-, rapporterings- og 
evalueringssystem (MRE-system). Det spesifikke systemet er utviklet av Menon Economics, i 
samarbeid med Sweco og kommunene Oslo, Bergen og (nåværende) Kristiansand, på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. Figur 3 viser de fem prosesstegene i MRE-systemet.  

 
Figur 3  Prosessteg i MRE-systemet tilpasset Kristiansand kommune. Kilde: Menon Economics 

I steg 1 skaffer Kristiansand seg oversikt over klimatilpasningsstatusen, gjennom å opparbeide seg 
kunnskap om hvilke klimatilpasningsutfordringer kommunen står overfor, samt kommunens 
klimasårbarhet. Basert på denne statusen kan Kristiansand i steg 2 utarbeide konkrete mål for 
klimatilpasningsarbeidet og forankre disse på en måte som tilrettelegger for at målene følges opp i 
praksis. Basert på disse målene igjen utarbeider kommunen i steg 3 en plan for klimatilpasningsarbeidet 
og iverksetter tiltak. Innsatsen og resultatene av innsatsen måles og rapporteres til kommunestyret 
og/eller formannskapet med jevne mellomrom i steg 4. I steg 5 vil innsatsen og resultatene evalueres. 
Dette steget evaluerer måloppnåelse sammenlignet med de forankrede målene fra steg 2, men danner 
også grunnlaget for steg 1 i neste runde.  

Prosessen er tenkt å være rullerende, på samme måte som de ulike delene i kommuneplanen. 
Kommunen har skaffet seg en oversikt over status i kommunen gjennom kunnskapsgjennomgangen 
(vedlagt), og denne strategien utgjør steg 2 i MRE-systemet. Som en oppfølging av strategiarbeidet 
utarbeider Kristiansand kommune en handlingsplan som konkretiserer hvordan kommunen skal jobbe 
med klimatilpasning. 

En viktig del av MRE-systemet er indikatorer, som tilrettelegger for måling av klimatilpasningsinnsatsen 
i steg 3 etter målene fastsatt i steg 2. En indikator er en kvantifiserbar forenkling av ofte komplekse 
forhold. Det er vanskelig å måle klimatilpasningsarbeidet (steg 4) opp mot mål og strategier presentert 
i kapittel 4 (steg 3). Derfor benytter vi indikatorer, som lettere kan måles. Det er viktig at man velger 
indikatorer som måler det man ønsker å måle og at spesifikke indikatorer ikke brukes uten at man 
vurderer deres svakheter.   
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3. Eksisterende arbeid i de tre kommunene 
I forbindelse med utarbeidelse av denne strategien er kunnskapsgrunnlaget relatert til klimatilpasning 
på tvers av kommunale sektorer gjennomgått i de tre nåværende kommunene. Denne gjennomgangen 
er vedlagt og viser til kunnskap, kunnskapshull og anbefalinger i mer detalj. Her oppsummeres 
gjennomgangen kort ved å vise til: (1) hvilken kunnskap kommunene har og bruker om konsekvenser 
av klimaendringene, (2) hvordan kommunene arbeider med klimatilpasning i dag, og (3) hvilke mangler 
det er ved kunnskapsgrunnlaget og dagens klimatilpasningsarbeid. 

Kunnskapsgjennomgangen er i hovedsak basert på kommunenes egenrapporterte virkelighets-
beskrivelser, som er vurdert av fageksperter og deretter kvalitetssikret av kommunene. Kommunenes 
beskrivelse av utfordringsbildet samsvarer med klimautfordringene klimaprofil Agder beskriver. 
Utfordringer relatert til nedbør, flom og havnivåstigning er sammen med ras og skred de viktigste 
utfordringene. I tillegg viser flere av respondentene til vind og endringer i vekstsesong som mulige 
utfordringer. Det er også innen utfordringer relatert til vann kommunene har mest kunnskap og gjør mest 
i dag. Kunnskapen og arbeidet varierer imidlertid mellom kommunene.  

Nåværende Kristiansand kommune 
Nåværende Kristiansand kommune er den største av de tre kommunene og har følgelig mest ressurser 
til og lengst erfaring med klimatilpasningsarbeid. Den eksisterende kommuneplanens samfunnsdel viser 
til flere konkrete strategier for å nå målet om «en grønn by med god beredskap», og 
kunnskapsgjennomgangen viser til flere relevante kunnskapskilder for kommunen. 

Overordnet viser kunnskapsgjennomgangen at det er viktig at kommunens kunnskap og erfaringer deles 
med de to andre kommunene. I tillegg har nåværende Kristiansand eksisterende prosjekter og tiltak, 
som kan være særlig relevante å videreføre i den nye storkommunen, for eksempel rettet mot 
innbyggernes egenberedskap. Kommunens klimatilpasningsgruppe, som er sammensatt på tvers av 
sektorer, er også et godt organisatorisk grep for å bidra til samhandling på tvers av enhetene i 
kommunen. 

Selv om kommunen har relativt gode kunnskaper om og gode verktøy for de potensielle utfordringene, 
viser gjennomgangen at denne kunnskapen og disse verktøyene med fordel kan deles bedre på tvers 
av personressurser og enheter. Bedre tilgjengeliggjort informasjon, for eksempel gjennom kartverktøy, 
kan også bedre kommunikasjonen med innbyggere og andre utenfor kommunens administrasjon.  

Songdalen kommune 
Klimautfordringene i Songdalen preges av Songdalselva, og kommunen har god kjennskap til 
kartverktøy, veiledere og framskrivninger fra NVE for flom og skred. Kommunen har også kjennskap til 
NGUs kartlegginger. 

Songdalen har ingen egne klimatilpasningssatsninger eller -tiltak, men inkluderer vurderinger for 
framtidige klimaendringer implisitt i deler av planleggingen og virksomheten. Kommunen setter blant 
annet krav til risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) i arealplaner, krav til byggehøyde over 
flomgrense og krav om utredning om av ras- og flomfare ved utbygging. 

Kunnskap om konsekvenser av utfordringer utenom de overnevnte er mer mangelfull. For eksempel 
mangler det oversikt over mindre vassdrag og dammer i kommunen. Også problematikk knyttet til 
overvann er det mindre kunnskap om, og kommunen kan med fordel ha mer oppdatert informasjon om 
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vann- og avløpsnettet (Gemini VA). At kommunen har mindre kunnskap om utfordringer knyttet til snø, 
vind og tørke, må sees i sammenheng med at kunnskapsnivået i Norge er mer begrenset for disse 
utfordringene. Gjennomgangen peker også på at kommunen med fordel kan styrke kompetansen 
relatert til klimautfordringer, for eksempel innen overvann.  

Søgne kommune 
Samfunnsdelen av Søgne kommunes nåværende kommuneplan viser spesifikt til at mer ekstremvær 
og økt flom og skredfare er en utfordring og må hensyntas i planleggingen. Kommunens utfordringsbilde 
fra 2017 viser til flere konkrete klimautfordringer. Kunnskapsgrunnlaget ligner Songdalen kommunes. 
Kommunen har god kjennskap til kunnskapen og verktøyene NVE og andre statlige aktører tilbyr. Det 
betyr at også Søgne har relativt god oversikt over risikoområder knyttet til flom, skred og ras. 

Selv om kommunen viser til klimaendringene i kommuneplanen, arbeider Søgne kommune, som 
Songdalen, først og fremst med implisitt klimatilpasning i eksisterende prosesser, og arbeidet er i stor 
grad rettet mot håndtering av vann. I plansaker tas det høyde for flomsoner, og det arbeides med 
fordrøyning av overvann. For byggesaker er det utarbeidet veiledningsark og krav til bygninger i 
strandsonen. Et konkret tiltak er justering av vannstanden i Tronstadvannet ved ekstremnedbør for å 
bedre flombildet i Lundeelva. 

Søgnes kunnskapshull ligner på kunnskapshullene i Songdalen. Dette er beskrevet i kunnskaps-
gjennomgangen. 

Samlet vurdering 
Kunnskapsgjennomgangen (vedlagt) peker på flere konkrete kunnskapsmangler kommunene har og 
foreslår tiltak for å møte disse. Overordnet knytter anbefalingene seg til å løfte kunnskapsnivået i 
Songdalen og Søgne, videreføre gode ordninger og tiltak, og utarbeide gode førende dokumenter for 
den nye kommunen. Gjennomgangen peker også på viktigheten av at kunnskap og verktøy spres i 
organisasjonen og tas i bruk hvert sted hvor det er relevant. 

Den overordnede ROS-analysen nye Kristiansand nå utarbeider vil være et godt utgangspunkt for det 
videre overordnede klimatilpasningsarbeidet i kommunen. I analysen vurderes konsekvenser av klima-
endringene på tvers av kommunens arbeidsområder. Det er svært viktig å omdanne dette helhetlige 
kunnskapsgrunnlaget til helhetlig klimatilpasning, hvor det er god informasjonsflyt og koordinering på 
tvers av arbeidsområdene. Strategi 3, presentert i kapitlet under, viser til slik intern samordning i 
kommunen. 

ROS-analysen har et naturlig fokus på beredskap, slik at dette bør suppleres med kunnskap om mer 
gradvise klimaendringer og mer forberedende klimatilpasningsarbeid. Dette reflekteres i kommunens 
klimatilpasningsmål, presentert i neste kapittel. 
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4. Mål og strategier 
Dette kapittelet presenterer kommunes mål for klimatilpasningsarbeidet. Fem strategier tydeliggjør 
hvordan kommunen overordnet skal arbeide for å nå målet. Strategiene skiller seg fra handlinger i en 
handlingsplan ved at strategiene er overordnede føringer for hvilke handlinger som skal iverksettes. 
Strategiene spesifiserer derfor ikke hvem som skal utføre dem eller når de skal utføres. Strategiene har 
derfor liten direkte påvirkning på klimatilpasning, og de er ikke mål i seg selv. På et overordnet nivå kan 
målet beskrives som «hvordan vi vil ha det» og strategiene er overordnet om «hvordan vi gjør det».  

For på et senere tidspunkt å kunne vurdere egen klimatilpasningsinnsats (rapportere og evaluere 
innsatsen) har hver strategi konkrete indikatorer for å måle innsatsen. Disse presenteres i kapittel 5 og 
indikerer altså kommunens overordnede klimatilpasningsinnsats. Indikatorene er ikke knyttet direkte til 
målet, da det vil være for omfattende å dekke med indikatorer, og derfor kunne resultert i at indikatorene 
blir det reelle målet man styrer mot (feilstyring). Handlingsplaner som følger av denne strategien bør 
knytte indikatorer til handlingene for å måle i hvilken grad handlingene er gjennomført, og eventuelt 
klimatilpasningsresultater av handlingene. 

Klimatilpasningsmål 
Basert på dagens kunnskap om klimaendringene, har Kristiansand kommune følgende mål for 
klimatilpasningsarbeidet i kommunen: 

 

Målet presiserer at kommunen både skal forberede seg på hendelser som følger av klimaendringene 
og arbeide mer langsiktig med å tilpasse seg klimaendringene. Klimatilpasning er mer enn å kunne 
respondere og begrense skadene når en hendelse, for eksempel ekstremnedbør, inntreffer. Det er også 
å tilpasse seg endringene, for eksempel ved å sikre grøntområder som fordrøyningsanlegg. 

Det at kommunen skal begrense negative konsekvenser betyr at kommunen ikke nødvendigvis skal 
sikre seg mot alle konsekvenser til enhver pris. Målet er at de klimatilpasningstiltakene som besluttes 
og iverksettes skal ha en forventet positiv nettogevinst for samfunnet. Dette poengteres i strategi 5. 

  

KOMMUNENS KLIMATILPASNINGSMÅL 

Kristiansand kommune skal være forberedt og tilpasset for å begrense negative 
konsekvenser som følge av klimaendringene. 
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Strategi 1 – Kunnskapsgrunnlag 
En forutsetning for godt innrettet klimatilpasningsarbeid er oppdatert kunnskap om klimaendringene og 
om potensielle konsekvenser for kommunen. For å nå klimatilpasningsmålet står det derfor sentralt at 
kommunen jobber kontinuerlig for å opparbeide seg kunnskap om klimaendringene, og at denne brukes 
der det er relevant. Strategi 1 konkretiserer dette: 

 

Strategien spesifiserer at relevant kunnskap skal tilegnes, og at den skal forvaltes, tilgjengeliggjøres og 
formidles på tvers av sektorene i kommunen, samt til andre utenfor kommunens organisasjon. 

Kunnskapen om klimaendringene og de potensielle konsekvensene oppdateres kontinuerlig. De statlige 
planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning presiserer klimaprofilene til Norsk 
klimaservicesenter som særlig viktig i kommunens kunnskapsgrunnlag relatert til klimatilpasning. 
Kommunen vil i tillegg til å oppdatere seg om ny informasjon herfra og fra andre statlige aktører, selv 
aktivt tilegne seg relevant kunnskap. Dette kan være gjennom klimatilpasningsnettverk, egne 
undersøkelser i kommunen og/eller gjennom å transformere ekstern kunnskap til kommunens lokale 
kontekst, for eksempel ved å modellere flom-, stormflo- eller ekstremnedbørshendelser. 

Oppsummeringen av kunnskapsgjennomgangen i kapittel 3 viser at for enkelte klimautfordringer er 
kunnskapsnivået spesielt lavt. Dette gjelder særlig hvordan vind, snøfall og tørke er ventet å endre seg 
med klimaendringene og hva konsekvensene for kommunen kan bli.  

For at den tilegnede kunnskapen skal komme til framtidig nytte, må den forvaltes. Kommunen må altså 
ha gode systemer for å ivareta kunnskapen. Det kan for eksempel innebære at utarbeidede overvanns-
modelleringer eller kartlag med skadedata fra forsikringsbransjen integreres i eksisterende kartverktøy. 

Kunnskap er ikke et mål i seg selv, men et middel for å nå målet. For at kunnskapen skal gi merverdi 
må den tilgjengeliggjøres der den kan bedre eksisterende arbeid relatert til klimatilpasning, eller der den 
kan stimulere til nye tiltak. For eksempel, for at en byggesaksbehandler skal stille særlige krav til sikring, 
må informasjonen om hensynsoner være enkelt tilgjengelig. Som utgangspunkt skal kommunen 
tilgjengeliggjøre så mye som mulig av kunnskapene til så mange som mulig. Kunnskapsdelingen og 
detaljeringsgraden av den vil måtte avstemmes mot personvernhensyn. 

Tilgjengeliggjort kunnskap tas ikke nødvendigvis i bruk. Derfor presiserer strategien også at kunnskapen 
mer aktivt må formidles. Dette er spesielt relevant for kommunens sektorer som i mindre grad har 
erfaring med hvordan klimaendringer kan påvirke ansvarsområdene til sektoren. Generelt har tekniske 
enheter som arbeider med vannproblematikk mer erfaring med klimatilpasning enn for eksempel helse- 
og sosialsektoren. Det vil vurderes hvilke personressurser som bør få særlig opplæring i klimaendringer 
og hvordan det kan påvirke ens virke og ansvarsområde. 

  

STRATEGI 1 – KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Kommunen skal tilegne seg relevant kunnskap, og forvalte, tilgjengeliggjøre og formidle 
kunnskapen på tvers av sektorer i kommunen og utad. 
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Strategi 2 – Innbyggerdialog 
Det er sentralt for nye Kristiansand at kommunens innbyggere skal involveres i kommunens beslutnings-
prosesser. Hvor sterk denne involveringen skal være avhenger av typen beslutning. Innbyggerdialog er 
i utgangspunktet to-veis kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne, hvor kommunen 
informerer innbyggerne og innbyggerne har mulighet til å formidle informasjon og meninger til 
kommunen. Dialogen innebærer ikke nødvendigvis at alle innspill tas til følge og påvirker den endelige 
beslutningen. Strategi 2 presiserer at innbyggerdialog skal være en viktig del av klimatilpasningsarbeidet 
i kommunen. 

 

Det er utarbeidet flere modeller som forklarer hvordan innbyggerne i ulik grad kan involveres i 
beslutningsprosesser.3 En forenklet versjon presenteres under.  

 

Alle former for innbyggerdialog (eller innbyggermedvirkning) i vår kontekst forutsetter at innbyggerne 
har enkel tilgang til relevant informasjon om potensielle konsekvenser av klimaendringene. Dette kan 
eksempelvis være informasjon om ens bosted befinner seg i et risikoområde eller informasjon om 
hvordan en selv bør forberede seg på ekstremhendelser (egenberedskap). 

En sterkere form for innbyggerdialog er der innbyggerne konsulteres, og dermed i større grad har 
mulighet for å kommunisere tilbake til kommunen. Kommunene har i dag kanaler for å melde fra om 
skader og mangler. Dette er en enkel form for kommunikasjon, som fokuserer på tekniske mangler og i 
liten grad innbyr til dialog, men som kan være en hensiktsmessig måte å kartlegge mangler på og danner 
grunnlag for utbedringer. I andre tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å skape mer dynamiske 
kommunikasjonsarenaer, hvor innbyggerne kan komme med ideer og forslag til løsninger på problemer 
som er mer flyktige enn konkrete skader og mangler. Det er uansett kommunens ansvar å tilrettelegge 
for at kommunen og innbyggerne har samme kommunikasjonsplattform (for eksempel allmøte, nettside, 
app) å møtes på. 

Den sterkeste formen for innbyggerdialog er samskaping eller medstyring, hvor innbyggere aktivt deltar 
i og påvirker beslutningsprosessen. Dette kan for eksempel være at båteiere samvirker i (og muligens 
delfinansierer) hvordan småbåthavna deres sikres mot hyppigere og mer intenst ekstremvær. 

Hvilken «grad» av innbyggerdialog som er mest hensiktsmessig avhenger av tidspunktet for dialogen 
og type beslutning, og typen sak. Uavhengig av involveringsgraden er det viktig med en tydelig 
forventningsavklaring: kan innbyggerne forvente at deres innspill påvirker beslutningen? 

                                                      

3 For eksempel: 
Arnstein, S. R. 1969. “A ladder of citizen participation.” Journal of the American Institute of Planners 35 (4). 
Handberg, Ø.N. 2018. “No sense of ownership in weak participation: A forest conservation experiment in Tanzania.” 

Environment and Development Economics 23 (4). 
Klausen, J.E, m.fl. 2013. “Medvirkning med virkning?” Samarbeidsrapport, NIBR/Uni Rokkansenteret. 

STRATEGI 2 – INNBYGGERDIALOG 

Kommunens klimatilpasningsarbeid skal preges av god innbyggerdialog. 

Informasjon Dialog Samskaping 
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Strategi 3 – Planer og virksomhet 
For at Kristiansand kommune skal være forberedt og tilpasset for å begrense negative konsekvenser 
som følge av klimaendringene er det viktig at klimatilpasning tas på alvor og integreres i kommunens 
planer og virksomhet. Strategi 3 konkretiserer dette: 

 

Arbeidet med klimatilpasning skal til enhver tid være godt forankret i relevante kommunale planer. Ny 
statlig planretningslinje for klimatilpasning legger tydelige føringer på innholdet i: 

 Kommunal planstrategi: Planstrategien skal omtale behov for oppdatering av eksisterende 
eller utarbeiding av nye planer i lys av forventede klimaendringer og tidligere uønskede 
naturhendelser. 

 Kommuneplanens samfunnsdel: Samfunnsdelen skal inkludere en vurdering av om 
klimaendringer vil påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. Vurderingen skal skille 
mellom forhold av betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og forhold av 
betydning for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommunen 
bør også basert på lokale forhold, vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet 
samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, naturmiljø, befolkningens helse, samt konsekvenser for 
berørte næringer (for eksempel endringer i infrastrukturtjenester, transport og reiseliv, 
vekstforhold og landbruk for øvrig). 

 Kommuneplanens arealdel: Arealdelen må brukes aktivt for å oppnå en samlet 
arealdisponering som ivaretar hensynet til et klima i endring. I planprogrammet skal det gjøres 
en vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer behov for oppheving eller revisjon av 
gjeldende planer. 

Utover disse overordnede plandokumentene er det også viktig at klimatilpasning følges opp i de 
relevante strategier, temaplaner og handlingsplaner. Det vil si kommunen, basert på lokale forhold, 
vurderer hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, 
naturmiljø, befolkningens helse, samt konsekvenser for berørte næringer (for eksempel endringer i 
infrastrukturtjenester, transport og reiseliv, vekstforhold og landbruk for øvrig). 

I tillegg til planarbeidet i kommunen og oppfølging av ansvarlige enheter, er samordning av og 
samarbeid mellom ulike deler av kommunens virksomhet sentralt i klimatilpasningsarbeidet. Det er 
naturligvis flere måter å sikre samordning og samhandling mellom kommunens enheter på, og hvordan 
dette gjøres best avhenger blant annet av den endelige organiseringen av kommunen. To viktige 
faktorer er å skape kommunikasjonskanaler eller -arenaer mellom enhetene og å samordne arbeidet 
mer overordnet. Det siste kan eksempelvis gjøres gjennom en tversektoriell klimatilpasningsgruppe med 
en dedikert koordinator. 

  

STRATEGI 3 – PLANER OG VIRKSOMHET 

Klimatilpasning skal integreres i kommunens planer og virksomhet. 
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Strategi 4 – Samarbeid med offentlige og private aktører 
Kristiansand møter ikke klimaendringene alene. Andre offentlige aktører har relevante kunnskaper 
kommunen ikke har og har tilgrensende ansvarsområder. God klimatilpasning fordrer derfor samordning 
og samarbeid mellom spesielt kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter. I tillegg kan 
andre samfunnsaktører være relevante å inkludere for spesifikke utfordringer, slik som aktører innen 
næringsliv og frivillig sektor. Strategi 4 konkretiserer at Kristiansand kommune vil bidra til samarbeid for 
å sikre de beste klimatilpasningsløsningene:  

 

Statlige aktører som Miljødirektoratet, NVE og DSB besitter relevante kunnskaper knyttet til 
konsekvenser av klimaendringene og hvordan kommuner kan tilpasse seg disse. Kommunen benytter 
seg allerede av kunnskaper fra disse, som NVE sine faresonekart, men kunnskapsgjennomgangen (se 
vedlegg) peker på at dette kan bli bedre. I tillegg er samarbeidet med de statlige aktørene viktig for å 
koordinere tiltak og avklare ansvar, for eksempel i å sikre infrastruktur. Infrastruktur i kommunen kan 
eksempelvis være ansvaret til kommunen selv, Statens vegvesen eller NVE ved enkelte hendelser. 

Like viktig som samarbeidet med statlige aktører er samarbeidet på regionalt nivå. For å prioritere, 
planlegge og samvirke regional klimatilpasning er det viktig å involvere fylkeskommunen og nabo-
kommuner. Klimautfordringer kan gå på tvers av kommunegrensene, slik at det for eksempelvis er 
hensiktsmessig å samarbeide om flomsikring. I tillegg kan konsekvensene berørere flere, for eksempel 
infrastrukturobjekter som ligger på tvers av kommunegrenser. 

God klimatilpasning ser klimasårbarhet helhetlig i regionen og vurderer også regionale klimatilpasnings-
tiltak. Regionplanen Agder 2020, vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder, er et førende 
dokument for regionene med flere konkrete hovedtiltak foreslått hvor også kommunene har en rolle å 
spille. Areanaer som Knutepunkt Sørlandet er også viktige for å samordne klimatilpasningsarbeidet. 

Andre samfunnsaktører vil også være relevante å inkludere for spesifikke utfordringer, slik som aktører 
innen næringslivet og frivillig sektor. Dette er særlig relevant for utbyggere av bygg innenfor kommunens 
geografiske område, men også andre private aktører som handelsstanden og skogeiere er relevante. 

Spesfikt innen kommuneplanleggingen presiserer plan- og bygningsloven at kommunen skal legge til 
rette for at berørte myndigheter deltar i planporsessene. Kristiansand vil bruke planprosessen som ett 
verktøy for å å sikre kompetanseoverføring, koordinering, tydelighet rundt ansvarsfordeling av 
klimatilpasningsarbeidet.  

STRATEGI 4 – SAMARBEID MED OFFENTLIGE OG PRIVATE AKTØRER 

Kommunen skal være en pådriver for et tett og godt samarbeid med relevante offentlige og 
private aktører. 
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Strategi 5 – Samfunnsøkonomi 
Klimatilpasning handler om å ta valg i dag om å tilpasse samfunnet til endret klima framover. Det er 
viktig at kommunens beslutninger for å møte konsekvensene er velbegrunnede og gjennomtenkte. Uten 
god nok utredning av klimatilpasningsarbeidet og -tiltakene som gjennomføres, øker risikoen for at det 
fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer 
sløsing med samfunnets ressurser. Strategi 5 konkretiserer dette: 

 

Ved å legge samfunnsøkonomiske prinsipper til grunn for utredningsarbeidet opparbeider man seg en 
god forståelse av problemet som skal løses, identifiserer alle relevante alternative måter å løse 
problemet på og vurderer nyttevirkninger opp mot kostnadsvirkninger. I sin enkleste form omfatter det 
at man beskriver og vurderer (DFØ 2018, Veileder til utredningsinstruksen): 

 Hva er problemet som tiltaket er ment å løse? 
 Finnes det andre tiltak som kan løse det samme problemet? 
 Hva er de positive og negative virkningene av de aktuelle tiltakene, hvor varige er de, og hvem 

blir berørt? 
 Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?   
 Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 

Detaljeringsgraden av vurderingene vil avhenge av størrelsen på tiltakene. Ved større tiltak er det 
naturlig å gå mer i detalj, herunder verdsette kostnads- og nyttevirkningene av tiltaket. Da kan man 
rangere tiltakene etter hvor god effekt de gir per krone brukt på tiltaket. Dette øker sannsynligheten for 
at de beste klimatilpasningstiltakene blir prioritert først. En utfordring med denne tilnærmingen er at 
nyttevirkningene av et klimatilpasningstiltak, eksempelvis bedret lokalmiljø som følge av bekkeåpning, 
kan være utfordrende å verdsette. Dagens sannsynlighet for hendelser og/eller reduserte konsekvenser 
hvis hendelsene inntreffer er ofte ukjent, og det er enda mer usikkerhet knyttet til hvordan disse 
størrelsene utvikler seg i framtiden, med og uten tiltaket. Det faktum at virkningene er usikre er likevel 
ingen unnskyldning for ikke å vurdere dem. 

STRATEGI 5 – SAMFUNNSØKONOMI 

Klimatilpasningsarbeidet i kommunen skal legge samfunnsøkonomiske prinsipper til grunn. 
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5. Indikatorer 
I tråd med MRE-systemet ønsker Kristiansand å vurdere klimatilpasningsarbeidet ved hjelp av 
indikatorer. Det overordnede klimatilpasningsmålet til kommunen er omfattende, og det er vanskelig å 
knytte presise indikatorer til målet uten å legge føringer for hvordan det skal oppnås. Kommunen ønsker 
derfor i stedet å knytte indikatorer til strategiene. Gjennom arbeidsverksted med de nåværende 
kommunene, og basert på tidligere arbeid av Menon og Sweco, har vi kommet fram til indikatorforslag 
for hver av de fem strategiene.  

En indikator er en kvantifiserbar forenkling av mer komplekse forhold og indikatorer, slik at indikatorer 
er et nyttig verktøy for å angi eller beskrive forhold som er for kompliserte eller for kostbare å måle 
direkte. Det er essensielt at indikatorene samsvarer rimelig godt med det ønsker å måle. Dette må 
avstemmes mot hvor kostnadseffektiv indikatoren er å samle inn og hvor enkelt tolkbar den er. 

Indikatorer beskriver i liten grad kvalitetsdimensjonen av innsats eller resultater, og det er ofte 
begrensninger ved hvordan man kan tolke endringer i indikatorverdien. Alle indikatorer bør derfor følges 
av mer kvalitative vurderinger som tar inn over seg begrensningene og supplerer med informasjon 
relevant for å forstå indikatorverdiene. Det er viktig å huske på dette i bruken av indikatorer, også de 
som presenteres under. 

Tabellen under presenterer indikatorforslag til hver av de 5 strategiene presentert i kapittel 4. For alle 
indikatorene indikerer høyere verdi generelt bedre innsats under tilhørende strategi, i det minste opp til 
et visst punkt. Det er for eksempel ikke slik at et svært høyt antall møter med andre offentlige aktører 
bidrar til bedre samarbeid og støtter oppom klimatilpasningsmålet. Som presisert er det derfor viktig å 
supplere indikatorbruken med kvalitative vurderinger. 

Tabell 1  Indikatorforslag til måling av kommunens 5 klimatilpasningsstrategier 
Strategi Indikator 
Kommunen skal tilegne seg relevant 
kunnskap, og forvalte, tilgjengeliggjøre 
og formidle kunnskapen på tvers av 
sektorer i kommunen og utad. 

Andel av ansatte i kommunen som i løpet av siste år har 
mottatt ny informasjon om konsekvenser av klimatilpasning 
relevant for vedkommendes arbeidsoppgaver. 

Kommunens klimatilpasningsarbeid 
skal preges av god innbyggerdialog. 

Andel av innbyggerne i kommunen som har kunnskap om 
konsekvenser av klimaendringene og hvordan det jobbes 
med klimatilpasning i kommunen. 

Klimatilpasning skal integreres i 
kommunens planer og virksomhet. 

Andel av kommunens strategier, temaplaner og 
handlingsplaner der klimatilpasning er nevnt. 

Kommunen skal være en pådriver for et 
tett og godt samarbeid med relevante 
offentlige og private aktører. 

Antall møter mellom kommunen og det som ansees som 
de viktigste offentlige aktørene innenfor klimatilpasning 
(Miljødirektoratet, NVE, DSB og Agder fylkeskommune) i 
løpet av siste år, hvor klimatilpasning har vært hovedtema. 

Klimatilpasningsarbeidet i kommunen 
skal legge samfunnsøkonomiske 
prinsipper til grunn. 

Antall saker relatert til klimatilpasning, med kostnads-
ramme på 10 millioner eller mer, lagt fram for kommune-
styret i løpet av siste år hvor saksframlegget og/eller saks-
grunnlaget inneholder fullstendige svar på alle spørsmål i 
utredningsinstruksen (se punktliste under beskrivelsen av 
strategi 5, s. 14). 

187



53/18 Klimatilpasningsstrategi for Nye Kristiansand  - 201828297-1 Klimatilpasningsstrategi for Nye Kristiansand  : 1 Klimatilpasningsstrategi nye Kristiansand

   
K L I MA TI L P A S N I N G S S TR A TE G I  1 6  
 

Med overnevnte forbehold, diskuterer det følgende hver indikator separat: først hvor kostnadskrevende 
det er å samle inn informasjonen nødvendig for indikatoren og deretter i hvilken grad indikatoren 
samsvarer med strategien. 

 

Indikatoren til Strategi 1 viser i hvilken grad kommunen forvalter, tilgjengeliggjør og formidler kunn-
skapen om klimatilpasning. Indikatoren kan avhenge av at kommunen gjennomfører intern-
undersøkelser av informasjonsdeling i kommunen. Dette kan være en kort, årlig spørreundersøkelse 
hvor administrativt ansatte som vurderes relevante, spørres om de har mottatt ny og relevant 
informasjon om klimaendringene og konsekvensene for den ansattes ansvarsområder. For at denne 
skal være en relevant måleindikator fordrer det at den ansatte er i stand til å gjøre relevansvurderingen. 
Innsamlingsmetoden medfører kostnader i form av tidsbruk blant de ansatte. En alternativ informasjons-
innsamling er at enheten som er ansvarlig for klimatilpasning selv rapporterer om hvor stor andel av de 
ansatte som har fått slik informasjon tilsendt, skriftlig eller muntlig. Ulempen er at dette ikke nødvendigvis 
fanger opp at informasjonen er mottatt og forstått. 

Ved å fokusere på at ny og relevant informasjon er delt med administrativt ansatte er indikatoren 
uavhengig om dette følger av at ny informasjon er samlet inn eller at informasjonen er tilgjengeliggjort 
eller formidlet til vedkommende. Dette er en styrke ved indikatoren. Indikatoren måler imidlertid ikke 
kvaliteten på informasjonen eller om det bidrar til å bedre klimatilpasningsinnsatsen. Det kan 
eksempelvis være at den ansatte mener å ha mottatt store menger irrelevant informasjon om 
klimatilpasning, som dermed ikke har mulighet for å omsettes til bedret klimatilpasningsarbeid. For å 
avdekke slike forhold behøves mer kvalitative vurderinger. 

 

Indikatoren til Strategi 2 viser i hvilken grad kommunens klimatilpasningsarbeid preges av god 
innbyggerdialog. Norske kommuner gjennomfører tidvis innbyggerundersøkelser for å kartlegge ulike 
meninger og oppfatninger blant kommunens innbyggere. Måling av indikatoren fordrer at spørsmål om 
klimaendringene og kommunens klimatilpasningsinnsats inkluderes i undersøkelsene, slik for eksempel 
Oslo kommune gjør i sin klimaundersøkelse. Dette medfører økte kostnader for kommunen, og hvor 
store kostnadene er avhenger av hvor oppdatert informasjon man ønsker.  

Indikatoren fanger opp innbyggernes kunnskaper, som er et viktig grunnlag for all innbyggerdialog rundt 
klimatilpasning. Indikatoren fanger imidlertid ikke opp alle elementer ved innbyggerdialog. For eksempel 
viser indikatoren ikke i hvilken grad innbyggerne har påvirkning på beslutninger eller i hvilken grad 
samskapning foregår, utover at kunnskaper om klimatilpasning er en nødvendighet for sterkere grad av 
innbyggerdialog. Det er derfor spesielt viktig at eventuell bruk av indikatoren følges opp med vurderinger 
av sterkere involvering av innbyggerne. 

INDIKATOR 1 – KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Andel av ansatte i kommunen som i løpet av siste år har mottatt ny informasjon om 
konsekvenser av klimatilpasning relevant for vedkommendes arbeidsoppgaver. 

INDIKATOR 2 – INNBYGGERDIALOG 

Andel av innbyggerne i kommunen som har kunnskap om konsekvenser av klimaendringene 
og hvordan det jobbes med klimatilpasning i kommunen. 
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Indikatoren til Strategi 3 viser i hvilken grad kommunen har integrert klimatilpasning i kommunens planer 
og virksomhet. Denne indikatoren fordrer at for eksempel enheten med ansvar for klimatilpasning 
gjennomgår samtlige førende dokumenter i kommunen. Denne gjennomgangen behøver ikke være 
tidkrevende, da det er enkelt å avgjøre om klimatilpasning er nevnt eller ikke. Gjennomgangen vil også 
være nyttig ved internrevisjoner, siden den også kan gi informasjon om når planen e.l. vil revideres.  

Indikatoren viser kun til om klimatilpasning er nevnt. Den viser ikke til kvaliteten av klimatilpasnings-
vurderingen. En temaplan kan ha nevnt klimatilpasning, men ikke gjort gode og relevante vurderinger. 
Det er derfor nødvendig å også her supplere indikatorbruken med vurderinger av hvordan klima-
endringene og klimatilpasning er inkludert i dokumentet. 

 

Indikatoren til Strategi 4 viser i hvilken grad kommunen er en pådriver for et tett og godt samarbeid med 
relevante offentlige og private aktører. Indikatoren er trolig lite krevende å samle inn, siden antallet 
eksterne møter er relativt lavt. Den fordrer likevel at informasjonen registreres, enten ved at kommunens 
møtedeltakere selv rapporterer til enheten ansvarlig for klimatilpasning eller at denne enheten følger 
med på møteaktiviteten. 

Siden offentlige aktører er de mest relevante å involvere i første rekke, refererer indikatoren kun til disse. 
Samarbeid med private aktører bør imidlertid også vurderes. For offentlige aktørene er antallet møter 
en enkel indikasjon på samarbeid. Indikatoren legger til grunn korrelasjon mellom antall møter og graden 
av samarbeid. Indikatoren bør telles per aktør i et møte, ikke per møte, slik at et møte med både NVE 
og Miljødirektoratet teller som to møter. Selv om en økning i indikatorverdien kan tolkes som en 
forbedring av innsatsen, er det særlig viktig for denne indikatoren å vurdere om en økning er fordelaktig 
gitt nåværende antall møter. Indikatoren fanger heller ikke opp kvaliteten av møtene eller hva møtene 
resultater i. Dette må også vurderes kvalitativt. Eksempelvis vil det være viktig å vurdere utfallet av 
møtene. Kommunen kan også kvalitativt vurdere om rutinene for samhandling med relevante offentlige 
aktører er gode. 

 

Indikatoren til Strategi 5 viser i hvilken grad kommunen har lagt samfunnsøkonomiske prinsipper til 
grunn for klimatilpasningsarbeidet. Strategi 5 presiserer at klimatilpasningstiltakene kommunen 
iverksetter skal gi mer tilbake til samfunnet i form av nytte, som eksempelvis reduserte samfunns-
konsekvenser av ekstremhendelser og andre positive samfunnsvirkninger, enn det tiltaket koster. Et 

INDIKATOR 3 – PLANER OG VIRKSOMHET 

Andel av kommunens strategier, temaplaner og handlingsplaner der klimatilpasning er nevnt. 

INDIKATOR 4 – SAMARBEID MED OFFENTLIGE OG PRIVATE AKTØRER 

Antall møter mellom kommunen og det som ansees som de viktigste offentlige aktørene 
innenfor klimatilpasning (Miljødirektoratet, NVE, DSB og Agder fylkeskommune) i løpet av 
siste år, hvor klimatilpasning har vært hovedtema. 

INDIKATOR 5 – SAMFUNNSØKONOMI 

Antall saker relatert til klimatilpasning, med kostnadsramme på 10 millioner eller mer, lagt 
fram for kommunestyret i løpet av siste år hvor saksframlegget og/eller saksgrunnlaget 
inneholder fullstendige svar på alle spørsmål i utredningsinstruksen (se punktliste under 
beskrivelsen av strategi 5, s. 14). 
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verktøy for å oppnå dette er å bruke spørsmålene i utredningsinstruksen for klimatilpasningssakene 
som legges frem for kommunestyret. Disse presenteres under Strategi 5 i kapittel 4. Med saker menes 
her konkrete tiltak lagt frem for kommunestyret som bidrar til å tilpasse Kristiansand til endret klima. 

Siden detaljeringsgraden av vurderingene vil avhenge av størrelsen på tiltakene kan det være 
formålstjenlig å sette en begrensning på hvilke tiltak som skal utredes fullt ut. Indikatoren omfatter derfor 
kun tiltak med kostnadsramme på 10 millioner kroner eller mer. Ved store tiltak er det naturlig å gå mer 
i detalj i vurderingene, herunder verdsette kostnads- og/eller nyttevirkningene av tiltaket. Da kan man 
rangere tiltakene etter hvor god effekt de gir per krone brukt på tiltaket. Dette øker sannsynligheten for 
at de beste klimatilpasningstiltakene blir prioritert først.  

Det er kostnader knyttet til å svare ut spørsmålene i utredningsinstruksen, men disse kostnadene er 
knyttet til selve strategien og ikke til å samle inn informasjon og måle indikatoren. Siden antallet saker 
er relativt lavt er det trolige lave kostnader knyttet til indikatoren i seg selv. Indikatoren fordrer likevel at 
man kan vurdere saker som er relatert til klimatilpasning. For enkelte saker er dette åpenbart, mens det 
for andre saker er mer indirekte klimatilpasningsrelevans.  

Indikatoren fanger kun opp saker vurdert i kommunestyret. Mindre tiltak iverksatt utenom behandling 
her faller utenfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategien har ett vedlegg: 
«Kartlegging av kunnskapsgrunnlaget og kunnskapshull: Et grunnlag for arbeidet med klimatilpasnings-
strategi i Nye Kristiansand kommune» 
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Kartlegging av kunnskapsgrunnlaget relatert til klimatilpasning: 
Et grunnlag for arbeidet med klimatilpasningsstrategi i Nye Kristiansand kommune 

1. Innledning 
Denne gjennomgangen presenterer kartleggingen av Nye Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag og 

kunnskapshull relatert til klimatilpasning. Kartleggingen er gjennomført ved at kommunene identifiserte 

nøkkelpersoner i administrasjonen på tvers av relevante sektorer. Et spørreskjema (se vedlegg 1) ble sendt ut til 

disse nøkkelpersonene. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 15 personer i (nåværende) Kristiansand kommune, 

ni personer i Søgne kommune og syv personer i Songdalen kommune. Fra de tre kommunene svarte henholdsvis 

tolv, seks og åtte av respondentene. I hver av de tre kommunene dekker respondentene følgende enheter: 

Tabell 1 Enhetene til respondentene i undersøkelsen (enkelte enheter hadde flere respondenter) 

Enheter i Kristiansand Enheter i Søgne Enheter i Songdalen 

Samfunnssikkerhet og beredskap Rådmannens stab Rådmannens stab – beredskap 

By- og samfunnsenheten Ingeniørvesenet Teknisk enhet – overordnet 

Helse og sosial – overordnet Arealenheten – miljø og landbruk Kommunelegen 

Parkvesenet, teknisk sektor Arealenheten – overordnet Rådmannens stab – planlegging 

Plan-, bygg-, og oppmålingsetaten Arealenheten – plan  Teknisk enhet – ingeniøravdelingen 

Ingeniørvesenet, Vann og avløp Arealenheten – bygg   

Ingeniørvesenet, overordnet   

Ingeniørvesenet, teknisk   

Parkvesenet   

 

Undersøkelsen spurte i hovedsak om hvilke klimautfordringer som er relevante for respondentenes ansvars-

områder, hvilke kilder de har til informasjon om konsekvensene av disse utfordringene, og hvilke kunnskapshull 

de selv mener kommunen har. Utvalgsstørrelsen er ikke stor, men målet er at med denne bredden av enheter i 

kommunen vil kartleggingen belyse de relevante elementene og avdekke de viktigste kunnskapshullene.  

Menon Economics kategoriserte og sammenstilte besvarelsene i dette dokumentet, som dannet grunnlaget for 

ekspertvurderingene til Sweco. Sweco identifiserte de relevante ekspertene i sine respektive fagområder, som 

har gjennomgått dokumentet og gjort vurderinger av disse, sammen med vurderinger av annen offentlig-

tilgjengelig informasjon. Ekspertene samkjørte dette på et internt arbeidsverksted. Et utkast på dokumentet ble 

presentert og revidert på et arbeidsverksted med kommunene. Det reviderte dokumentet ble så sirkulert internt 

i kommunene, før det ble ferdigstilt. 

Dokumentet er strukturert som følger: Neste del av kartleggingen presenterer kommunenes egenrapporterte 

klimautfordringer (svar på spørsmål 1), og sammenligner dette med Norsk klimaservicesenter sin klimaprofil for 

Agder-fylkene. Kommunene er noe ulike, hovedsakelig ved ulike folketall, bebyggelse og geografi. Utfordringene 

er likevel overlappende. Del 3 presenterer kommunenes egenrapporterte kunnskapsgrunnlag og egen-

identifiserte kunnskapshull i separate tabeller. Disse kommentarene er kopiert direkte fra svarskjemaene (svar 

på spørsmål 2 og 3). Altså er ingen svar utelukket og ingen er redigert. Kunnskapsgrunnlaget (og hullene) er 

strukturert etter følgende temainndeling: 

1. Overordnet 
2. Skred og ras 
3. Overvann og kraftig og hyppig nedbør 
4. Flom 

5. Havnivåstigning og stormflo 
6. Temperaturøkning og tørke 
7. Vind 
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Strukturen er basert på kategoriseringen til respondentene. Dette er dermed den mest hensiktsmessige måten 

å presentere resultatene på, men ikke nødvendigvis den beste måten for å strukturere arbeidet med klima-

tilpasning. Vi skiller mellom de tre kommunene når vi presenterer svarene, men enkelte vurderinger er tatt på 

tvers av disse. Med dette sikter vi på å også fange opp skjevheter i kunnskapsgrunnlaget i kommunene, og enkelte 

av disse skjevhetene bør jevnes ut i forbindelse med sammenslåingen av kommunene. 

Til slutt presenterer vi i Del 4 rapporterte klimatilpasningstiltak iverksatt i kommunene i dag. Spørreskjemaet og 

andre kommentarer fra respondentene presenteres i henholdsvis Vedlegg 1 og 2. 

2. Klimautfordringer 
Det eksisterer et relativt godt kunnskapsgrunnlag for sannsynlige klimautfordringer Kristiansand kommune vil 

møte i framtiden. Forslaget til nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i 

kommunene anbefaler at de fylkesvise klimaprofilene til Norsk klimaservicesenter skal være en viktig del av 

kunnskapsgrunnlaget til kommunene.1 Klimaprofilen for Agder-fylkene er oppsummert i Figur 2-1.  

Profilen viser til at det er økt sannsynlighet i fylket for mer intens og hyppigere kraftig nedbør, det forventes flere 

og større regnflommer, det er økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og utfordringer med stormflo er ventet å 

øke. Det er også mulig økt sannsynlighet for tørke om sommeren, hyppigere vinterisganger, våtsnøskred og 

kvikkleireskred. Snøsmelteflom er det ikke økt sannsynlighet for, mens klimaprofilen rapporterer om usikkerhet 

for endringer i vind, steinsprang og steinskred samt fjellskred. 

 
Figur 2-1 Sammendrag av forventede klimaendringer i Agder (Klimaprofil Agder, s. 2)2 

 

                                                                 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-
og-klimatilpasning-i-kommunene/id2573433/?factbox=horingsnotater [24.06.18] 
2https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-
agder/_attachment/12027?_ts=15dcb10bf8b [14.05.18] 
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Det første spørsmålet i spørreundersøkelsen av kunnskapsgrunnlaget i kommunen ba respondentene krysse av 

og beskrive hvilke klimautfordringer som er relevante for tjenestene i sine respektive enheter i kommunen. 13 

klimautfordringer ble listet opp og respondentene kvitterte om hver utfordring var relevant, ikke relevant eller 

usikkert.3 Respondentene svarte for sin enhet (som ikke nødvendigvis kun er de tjenester respondenten selv har 

ansvar for), men basert på sine egne vurderinger og kunnskapsgrunnlag. Figur 2-2, Figur 2-3 og Figur 2-4 

oppsummerer svarene for henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner. 

 
Figur 2-2 Andelen "ja", "nei" og "vet ikke" per utfordring av de 12 respondentene i Kristiansand 

 

 
Figur 2-3 Andelen "ja", "nei" og "vet ikke" per utfordring av de seks respondentene i Søgne 

 

                                                                 
3 Enkelte (2 prosent) av spørsmålene var ubesvart. Vi kategoriserer disse også som usikre: «vet ikke/ubesvart». 
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Figur 2-4 Andelen "ja", "nei" og "vet ikke" per utfordring av de seks respondentene i Songdalen 

 

Respondentene i alle tre kommunene rapporterte om at utfordringer knyttet til flom, skred, overvann og mer 

intens og hyppig nedbør er de viktigste utfordringene. Dette samsvarer godt med klimaprofilen til Agder. Kun én 

av respondentene rapporterte om utfordringer knyttet til havforsuring. Det er naturlig siden det er stor 

usikkerhet hvordan dette eventuelt kan påvirke kommunens innbyggere og næringsliv. 

Under halvparten av respondentene rapporterer at tørke og endringer i vekstsesongen er klimautfordringer. En 

grunn til dette er at de i større grad enn i de andre utfordringene er sektorspesifikke. Det betyr ikke nødvendigvis 

at det er mindre viktig enn andre, men at det i hovedsak er landbruket som blir direkte berørt av konsekvensene 

av utfordringene. 

Det er et lite utvalg av deltakere i spørreundersøkelsen, slik at vi må være forsiktige med å tolke forskjeller i 

svarene mellom kommunene. Samtidig er det ikke overaskende at Songdalen er mindre bekymret for 

utfordringer knyttet til havet enn de to andre kommunene. Det kan også se ut til at Songdalen har større 

utfordringer relatert til snø enn de to andre kommunene, som også kan samsvare med at større andel av 

kommunen er lokalisert lengre inn i landet. Utenom disse forskjellene, ser kommunene ut til å være relativt 

samstemt i hvilke klimautfordringer som er relevante.  
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3. Kunnskap og kunnskapshull om konsekvenser av klimaendringene  

3.1. Overordnet 

Kunnskapskilder 

Respondentene i undersøkelsen rapporterte følgende overordnede informasjonskilder for å vurdere 

konsekvenser av klimaendringer for henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-1 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Kristiansand 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

www.klimatilpasning.no/sjekk-huset/   1 

DSBs veileder: samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging 

Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 

kommunen 

Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

DSBs Klimahjelperen Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

DSBs Nasjonalt risikobilde Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

Fylkesmannens ROS Agder 2017 Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

I front-nettverket, Miljødirektoratet  By- og samfunnsenheten 3 

www.klimatilpasning.no By- og samfunnsenheten 3 

Overordnet beredskapsplan og oppsummeringer etter 

flommen på Drangsholt 

Helse og sosial – overordnet 5 

Riksantikvaren har utarbeidet informasjon om 

klimaendringers påvirkning av kulturminner 

By- og samfunnsenheten 6 

ROS-analyse fra 2015 til kommuneplanen Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 9 

Temakart i kommuneplanens arealdel fra 2011, samt 

temakart fra enhetene (eks. aktsomhetskart flom fra 

Ingeniørvesenet). Sistnevnte brukes kun internt 

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 9 

Det finnes en rekke både internasjonale, nasjonale og mer 

lokale dokumenter og planer som sier noe om potensielle 

problemområder, forventet konsekvens og mulige tiltak. 

Ingeniørvesenet, Vann og avløp 10 

Tabell 3-2 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Søgne 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Tilgang på relevante kurs med fokus på økte 
klimautfordringer.  

Arealenheten – bygg  6 

Tabell 3-3 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Songdalen 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-

informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-

sarbarhetsanalyse-i-kommunen/ 

Teknisk enhet – overordnet 2 

Innenfor samferdsel: Statens vegvesen og fylkeskommunen Rådmannens stab – planlegging 4 

Innenfor skogbruk: Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet Rådmannens stab – planlegging 4 
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Innenfor arealplanlegging: Fagkompetanse og publikasjoner 

fra regionale og statlige fagmyndigheter 

Rådmannens stab – planlegging 4 

Egenidentifiserte kunnskapshull 

Respondentene identifiserte videre følgende overordnede kunnskapshull i kunnskapsgrunnlaget: 

Tabell 3-4 Egenidentifiserte kunnskapshull – Kristiansand 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Samspillseffekter: Man får ofte en rapport om en sak/tema 

og en rapport om noe annet. Dette må sees i sammenheng, 

og er ikke rett fram. 

Plan-, bygg- og 

oppmålingsenheten 

8 

Jeg tror kunnskapsgrunnlaget i forhold til kulturminner er 

rimelig bra dekket. Denne kunnskapen må bedre knyttes til 

annen innsamlet informasjon om klimaendringer. 

By- og samfunnsenheten 6 

Tabell 3-5 Egenidentifiserte kunnskapshull – Søgne 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

God samhandling VAO og plan/byggesak. Bruk av normer. Ingeniørvesenet 2 

Vanskelig å svare på. Det er nok generelt begrenset 

kunnskap om konsekvensene på detaljert og helt lokalt 

nivå. De store linjene har vi imidlertid relativt god oversikt 

over.   

Teknisk enhet – landbruk 3 

Tabell 3-6 Egenidentifiserte kunnskapshull – Songdalen 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Kommunen mangler egen fagkunnskap. Vi har eksempelvis 

ikke ansatt egne geolog eller hydrologer. Vi må derfor kjøpe 

fagutredninger eksternt (vurderinger mhp ras, flom osv). 

Teknisk enhet – overordnet 2 

Faglige vurderinger 

Respondentene rapporterer om flere kilder relevant for konsekvensene av klimaendringene på et overordnet 

nivå. Spesielt er det fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Det er viktig å påpeke at dette i hovedsak går på 

tilpasning ved framtidige ekstremhendelser. Dette er viktig, men klimatilpasning handler også om å planlegge og 

tilpasse seg til gradvise endringer. 

En hovedutfordring det pekes på er at med sektorovergripende arbeid er det viktig å knytte informasjon og 

nyttige verktøy sammen. Denne utfordringen nevnes også under spesifikke temaer, presentert under: skred og 

ras, overvann, regn og flom. Dette er viktig både for å dele relevant informasjon med andre sektorer, men også 

for å koordinere relatert arbeid.  

Anbefalinger (knyttet til risiko og sårbarhet, forurensning og overordnet klimatilpasning 

I forbindelse med at den nye kommunen skal utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, anbefales det å gå 

gjennom "ROS Agder", datert 01. februar 2017, for å følge opp identifiserte hendelser og tiltak i denne.  
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Alle de tre kommunene har mal for sjekkliste ROS-analyse for detaljreguleringsplaner liggende tilgjengelig på 

kommunenes hjemmesider. Flere av disse er imidlertid relativt gamle, og kan med fordel revideres med link til 

aktuelle databaser, veiledere, osv. Fylkesmannen har også en sjekkliste for reguleringsplaner, som med fordel 

kan tilpasses den nye kommunen for å sikre god saksopplysning.  

Nåværende Kristiansand kommune har tidligere gjennomført et prosjekt angående egenberedskap/ 

befolkningens sikkerhet. Dette kan med fordel videreføres i den nye kommunen.  

Det er registrert en rekke lokaliteter med forurenset grunn i den nye kommunen. Det bør etableres en oversikt 

og gjøres vurderinger knyttet til mulig forurensing fra disse med tanke på klimaendringer, spesielt ekstrem-

nedbør.  

Det bør vurderes om det er sårbare bekker/vannforekomster (vegetasjon, grunnvann, drikkevann) i nærheten av 

veier som saltes, da behovet for salting/veivedlikehold forventes å øke med klimaendringer.  

Robusthet for eksisterende/gamle anlegg som inneholder farlig avfall og kjemikalier bør vurderes, med tanke på 

klimaendringer som tunge snøfall, ekstremnedbør, vind. Særlig i nærheten av vassdrag/sjø. Dette gjelder også 

anlegg med utslippstillatelser. 

Vi anbefaler at kommunene i større grad gjør seg kjent med verktøy som www.miljokommune.no og 

www.miljostatus.no/kart.  

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdeler i de tre kommunene vil være viktige for å ha gode 

føringer i arealplansaker. Disse er ikke gått gjennom i detalj. Søgne har eksempelvis vurdert innspillene til 

kommuneplanens arealdel utfra en kryssliste der de ulike temaene gjennomgås. De mest aktuelle punktene i 

forhold til klimatilpasning er registreringer av forurenset grunn, nærhet til vannforekomster, ROS – unngå 

områder som er flom- eller skredutsatte. Det er også et punkt om klimaendringer. Det er innført hensynssoner 

for to store vassdrag (Søgneelva og Lundeelva).  Det bør vurderes om andre vassdrag også skal ha hensynssoner. 

Kommunene har generelt mye kunnskap og informasjon. Det utarbeides nå en overordnet ROS-analyse for den 

nye storkommunen. Denne gir blant annet en god problembeskrivelse på tvers av sektorer og klimautfordringer. 

På arbeidsverkstedet med kommunen ble det påpekt at planleggingen og arbeidet med å koordinere sektorene 

for å løse disse utfordringene er ikke like godt utarbeidet. Kommunen kan med fordel ta utgangspunkt i ROS-

analysen for å planlegge klimatilpasningsarbeidet på et sektorovergripende nivå. 

Et konkret tiltak for å sette i gang slikt arbeid er å nedsette en klimatilpasningsgruppe – fortrinnsvis med en 

dedikert koordinator – som går på tvers av sektorene og de gamle kommunene i Nye Kristiansand. Nåværende 

Kristiansand kommune har erfaringer med dette, men det er viktig at Søgne og Songdalen også inkluderes godt. 
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3.2. Skred og ras 

Kunnskapskilder 

Respondentene i undersøkelsen rapporterte at følgende informasjonskilder relevante for å vurdere 

konsekvenser av klimaendringer relatert til skred og ras for henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-7 Rapporterte skredrelaterte kunnskapskilder – Kristiansand 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

www.varsom.no Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

Styrke i muligheter kommuneplanen 2011 med KU for nye 

byggeområder  

By- og samfunnsenheten 2 

Kommunal planstrategi med Utfordringsbildet for Kristiansand 

2017. 

By- og samfunnsenheten 2 

KU til kommunedelplaner By- og samfunnsenheten 2 

Klimaprofil Agder By- og samfunnsenheten 2, 3 

NVE.no By- og samfunnsenheten 2 

Andre veiledere By- og samfunnsenheten 2 

Fra faginstans i kommunen – ingeniørvesenet By- og samfunnsenheten 3 

Kommuneplanens faresoner ras skred By- og samfunnsenheten 4 

Værmelding Ingeniørvesenet 11 

Publikum Ingeniørvesenet 11 

Kommuneplan temakart Teknisk, ingeniørvesenet 12 

NVE Atlas Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 8 

NVE veiledere mv Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 8 

Tabell 3-8 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Søgne 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Kvikkleirekartlegging, NVE Rådmannens stab 1 

Kommunens kartløsning, hvor det ligger kartlag med 

flomsoner, områder med skredfare, info om løsmasser mm. 

Bruker tiltaksanalyse for å avdekke aktuelle utfordringer 

innenfor et område. Benytter skrednett.no og andre 

temakartløsninger ved behov for mer detaljer. NVE sin 

sjekkliste for reguleringsplan. 

Arealenheten – plan  5 

Benytter NVE sine nettsider til å finne oppdatert info: 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging  

Veileder: Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av 

skredfare i arealplanlegging. 

F.eks. Retningslinjer om flaum - og skredfare i arealplanar. 

Arealenheten – plan  5 

Tabell 3-9 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Songdalen 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

varsom.no Rådmannens stab – beredskap  1 

Veiledere fra NVE https://www.nve.no/flaum-og-

skred/kartlegging/kvikkleireskred/ 

Teknisk enhet – overordnet 2 
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Ulike kartdatabaser 

https://www.nve.no/karttjenester/ 

Teknisk enhet – overordnet 

Rådmannens stab – planlegging 

2, 4 

Veileder Nibio 

https://nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-

landbruket/klimatilpasningstiltak-i-landbruket/jordvern-

erosjon-og-tap-av-naeringsstoff 

Teknisk enhet – overordnet 2 

Byggtekniske forskrifter 

https://dibk.no/byggeregler/tek/ 

Teknisk enhet – overordnet 2 

NVE sine temakart og hjemmeside Teknisk enhet – overordnet 6 

NGU kvikkleirekartlegging. Teknisk enhet – overordnet 6 

Grunnboringer av fareområder Teknisk enhet – overordnet 6 

Egenidentifiserte kunnskapshull 

Respondentene identifiserte videre følgende skred- og ras-relaterte kunnskapshull i kunnskapsgrunnlaget for 

henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-10 Egenidentifiserte kunnskapshull – Kristiansand 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Definere hvor dette er en risiko, ofte veldig lokalt. Vi mangler 

god og direkte kommunikasjon mot publikum. 

Ingeniørvesenet 11 

Tabell 3-11 Egenidentifiserte kunnskapshull – Søgne 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Behov for bedre kartlegging av fareområder i kommunen Rådmannens stab 1 

Kommunen kan trenge nærmere informasjon om evt. stedlige 

fareområder i forhold til påvirkning av økt nedbør/flom 

Arealenheten – overordnet  4 

Kvikkleire: I og for seg ikke en ny klimautfordring, men likevel 

et hensyn å ta i områder med marine avsetninger. Ønsker mer 

bakgrunnsdata som viser fareområder/utsatte områder.  

Arealenheten – bygg  6 

Tabell 3-12 Egenidentifiserte kunnskapshull – Songdalen 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Bedre geologisk kartlegging pågår Rådmannens stab – planlegging 4 

For en del utbyggingsområder har det vært for lite fokusert på 

konsekvensene av ekstremværsituasjonene. Det er en del 

murer, fyllinger og andre tiltak som har vist seg å være kritisk 

ved store nedbørsmengder. 

Teknisk enhet – overordnet 6 
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Faglige vurderinger 

I kommunens bestemmelser for Kristiansand, Søgne og Songdalen er det vedtatt at det skal stilles krav om at 

reelle skredfarlige/skredutsatte områder skal utredes og eventuelle avbøtende tiltak skal fastsettes.  

Alle tre kommunene viser til gode kilder og kartverktøy som skal være til hjelp for kommunene og være hjelp 

med å identifisere fareområdene. Det vises også til at enkelte utsatte områder må kartlegges bedre. 

Det vises derimot ikke til at saksbehandlere eller kommunene som helhet har god erfaring i bruk av kildene de 

oppgir, eller at de aktivt bruker kildene. Det nevnes at det her kan det være mangel på kompetanse. 

Kommunikasjon med publikum vil kunne bli bedre dersom kompetanse på bruken av relevante kartverktøy 

hadde vært bedre. Relatert, deles denne informasjonen og verktøyene i begrenset grad med andre enheter. 

Anbefalinger 

Deler av den nye storkommunen ligger under marin grense og det kan være fare for kvikkleire i byggegrunnen. 

Det er utført en del faresonekartlegging/grunnundersøkelser (særlig i Kristiansand kommune) og kommunene 

vurderer at dette er forholdsvis godt kartlagt. Det stilles også krav til skredfarevurdering/faresonekartlegging i 

planlagt utbygde områder. Generelt kan det likevel vurderes videre utarbeidelse av faresonekart for kvikkleire i 

relevante områder med potensielt stor planlagt utbygging og i eksisterende utbygde områder. Dersom det åpnes 

byggesak i eldre bebygde områder kan det også stilles krav om skredfarevurdering om det er mistanke om dette. 

Kommunen må utarbeide rutiner for at personell som behandler/utarbeider reguleringsplaner/byggesaker vet 

hvordan de skal gå frem for å finne ut om det skal stilles krav til vurdering av grunnforhold (kvikkleire, ustabil 

byggegrunn). I tillegg når det skal stilles krav for vurdering av skredfare (snøskred, jord/løsmasseskred, 

steinsprang/steinskred). Dette gjelder både på reguleringsnivå og byggesaksnivå. 

Erfaringsmessig viser det seg at saksbehandlere i mange kommuner ikke har kjennskap nok til hvordan de skal 

gå frem/bruke kartverktøyene som er tilgjengelige. For å vurdere om det skal stilles krav i byggesaker eller 

reguleringsplaner må kommunenes saksbehandlere vite hvordan dette skal brukes. 

Et forslag for å løse dette er at en konsulent eller NVE med god kjennskap til kartverktøy, skredfare/ustabile 

grunnforhold engasjeres for å lære opp utvalgte personell i kommunene. Hensikten må da være at saksbehandler 

skal tilegne seg nok kunnskap til hvordan kartverktøy skal kunne brukes som forstudie/grunnlag for å se om det 

er fare for ulike typer skred. Det må utarbeides rutiner slik at saksbehandlere bruker verktøyene regelmessig.  

Det ligger veiledere tilgjengelig for kommuner på NVE sin nettside på hvordan en skal gå frem. Denne har mange 

kommuner kjennskap til. Det mangler likevel noe på erfaringer på praktisk bruk av tilgjengelige skredverktøy. 

Utfordringer med aktsomhetskartene er at en del områder kan falle utenfor og ikke bli fanget opp på disse 

kartene. For eksempel vil noen brattskrenter ikke slå ut/vises på aktsomhetskart for steinsprang grunnet dårlig 

kartgrunnlag. Det kan likevel være fare for steinsprang.  Med enkel opplæring av bruk av kartverktøy vil 

saksbehandlere fange opp slike områder med bruk på helningskart på f.eks. høydedata.no.  

I områder som skal bygges ut som ikke er bratt nok for skred, kan det likevel ved inngrep med for eksempel 

sprenging eller utgraving av løsmasser dannes nye bergskjæringer og løsmasseskråninger. Disse må vurderes av 

geolog / geoteknikker dersom høyden er over ca 2 meter.  

Dersom kommunens saksbehandlere får nødvendig opplæring i de nødvendige kartverktøy vil de kunne avdekke 

når det er behov for å stille krav til faglige utgreiinger. Dette vil være med på å forebygge uheldige 

naturfarehendelser. 
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3.3. Overvann og kraftig nedbør4 

Kunnskapskilder 

Respondentene i undersøkelsen rapporterte at følgende informasjonskilder relevante for å vurdere 

konsekvenser av klimaendringer relatert til overvann og kraftig og hyppig nedbør for henholdsvis Kristiansand, 

Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-13 Rapporterte overvannsrelaterte kunnskapskilder – Kristiansand 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Kristiansand mot 2030 – kommuneplanens samfunnsdel 

2017-2030 

By- og samfunnsenheten 2 

Klimaprofil Agder By- og samfunnsenheten 3 

NOU 2015:16 Overvannshåndtering i byer og tettsteder By- og samfunnsenheten 4 

Kommunens aktsomhetskart forurenset grunn By- og samfunnsenheten 4 

Miljødir Grunnforurensningsbasen By- og samfunnsenheten 4 

Databasen vannmiljø/vann nett By- og samfunnsenheten 4 

Naturbase/Artsportalen By- og samfunnsenheten 4 

Regine – nedbørsfelt, avrenning By- og samfunnsenheten 4 

Fagsystemet Gemini Slam – oversikt over små avløpsanlegg By- og samfunnsenheten 4 

Kristiansand kommunes overvannsveileder Teknisk, ingeniørvesenet 10, 12 

VA-norm mv Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 8 

Ingeniørvesenets kompetanse på feltet i reguleringsplaner Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, 

By- og samfunnsenheten  

8, 3 

Egne data, værmelding, SSB, NVE, generelt fra internett Ingeniørvesenet 11 

Tabell 3-14 Rapporterte overvannsrelaterte kunnskapskilder – Søgne 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

www.norskvann.no sine rapporter Ingeniørvesenet 2 

Hovedplan avløp Søgne - 3 ledd strategi nedbør/overvann 

mv 

Ingeniørvesenet 2 

Mer intens nedbør, avlingsskader: Primært info om 

skadeerstatningsordninger i landbruket fra Fylkesmannens 

landbruksavdeling og Ldir. 

Teknisk enhet – landbruk 3 

Rapport fra FN's klimapanel Arealenheten – overordnet  4 

Miljøkommune.no, klimatilpasning.no Arealenheten – bygg 6 

Tabell 3-15 Rapporterte overvannsrelaterte kunnskapskilder – Songdalen 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Entydige signaler fra klimaforskere som underbygger av de 

senere års statistikker som viser en stadig lengre rekke av 

måneder med høyere gjennomsnittstemperaturer 

Rådmannens stab – beredskap 1 

Miljøkommune.no viser til flere veiledere Teknisk enhet – overordnet 2 

                                                                 
4 Dette er nært knyttet til flom, slik at disse må sees i sammenheng.  
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http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/ 

Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/ 

Byggtekniske forskrifer 

https://dibk.no/byggeregler/tek/ 

 

Teknisk enhet – overordnet 2 

Veiledere 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/ 

klimatilpasning/Bl%c3%a5gr%c3%b8nn%20faktor/ 

BGF%20Veileder%20byggesak%20Hoveddelen% 

202014.01.28.pdf 

Teknisk enhet – overordnet 2 

Egenidentifiserte kunnskapshull 

Respondentene identifiserte videre følgende overvann- og nedbør-relaterte kunnskapshull i 

kunnskapsgrunnlaget for henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-16 Egenidentifiserte kunnskapshull – Kristiansand 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Konsekvenser av flom, overvann: Datagrunnlag fra 

forsikringsbransjen, ref Rapport fra 2017 (I –Front 

kommuner): 

https://www.vestforsk.no/sites/default/files/2018-02/vf-

rapport%2013-2017%20naturskadedata.pdf 

Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

Unntak fra plan og bygningsloven fører til konsekvenser ved 

skadeflom, eller kraftig nedbør: plan og bygningsloven §4-3 

viser til unntak fra PBL for visse tiltak som behandles etter 

andre lover. Vi har erfart flere ganger at infrastruktur er 

lokalisert for lavt i terrenget med følger at strømmen går 

ved overvann.  Dette bør klarlegges for å sikre bedre kritisk 

infrastruktur. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

Vurdering av kost/nytte ved prioritering av tiltak By- og samfunnsenheten 3 

Bedre kunnskap om effekten av blågrønne løsninger i vårt 

klima (for eks. hvor effektive er grønne tak for fordrøyning i 

vårt klima).   

By- og samfunnsenheten 3 

Bedre overvannsmodellering – dette har vi bare noen 

steder se Ingeniørvesen innspill. Det er vanskelig å beregne 

forurensningsbidrag fra land/bekker da det er vanskelig å 

tallfeste vannstrømmer. 

By- og samfunnsenheten 4 

Kommuneplanens arealdel mangler enkelte temaer. Bla. 

innen grunnforhold og overvann. Mangler overvanns- og 

lokalflomveikart for deler av byen (unntak: Lund). Økning av 

ikke-permeable flater. 

Plan-, bygg- og 

oppmålingsenheten 

8 

Overvann og lokale vannveier er beregnet konsekvenser for 

i kun deler av kommunen 

Plan-, bygg- og 

oppmålingsenheten 

8 
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Utrede forventet behov for økt tilsyn og drift på 

avløpsanlegg (dammer, ledninger, ristinntak, kulverter etc.) 

som følge av mer ekstremnedbør. 

Ingeniørvesenet, Vann og avløp 10 

Overordnet strategi for håndtering (reduksjon) av 

fremmedvann. Det vil være viktig for å ivareta 

avløpsanleggene at det jobbes for å motvirke en potensiell 

økning i fremmedvann grunnet klimaendringer. Målet må 

være å redusere fremmedvannmengden, men dette vil 

kreve betydelig og systematisk arbeid over tid 

Ingeniørvesenet, Vann og avløp 10 

Dårlig detaljinformasjon. Manglende forståelse av 

værprognoser og hva som blir konsekvenser. Grad av 

intensitet og omfang må vurderes. 

Ingeniørvesenet 11 

Generelt vanskelig å vurdere fordi det er lokalt. Manglende 

informasjon for byggherre og Plan- og bygg. Manglende 

bruk av NVE og SSB tall/ informasjon. 

Ingeniørvesenet 11 

Overvannshåndtering i tettbygde strøk: Eksempelsamling 

på gode/konkrete løsninger 

Teknisk, ingeniørvesenet 12 

Tabell 3-17 Egenidentifiserte kunnskapshull – Søgne 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Kommunen kan trenge nærmere informasjon om evt. 

stedlige fareområder i forhold til påvirkning av økt 

nedbør/flom 

Arealenheten – overordnet  4 

Overvann og flom i bekker: Skulle hatt kart som viser hvor 

vannet tar veien når bekken er full eller ved tette 

stikkrenner o.l. 

Arealenheten – plan  5 

Tabell 3-18 Egenidentifiserte kunnskapshull – Songdalen 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Simulering av overvannsnivå ved gitt antall mm pr. 

time/døgn 

Rådmannens stab – beredskap 1 

Værstatistikk. Lokale måling av flomnivå. Flomsonekart 

utarbeidet av NVE. Fylkeskommune/Fylkesmann som har 

holdt en kursserie om klima, og ulike temaer knyttet til 

klimaendringer. 

Teknisk enhet – overordnet 6 

Kommunen har ikke tilstrekkelig oppdatert kunnskap om 

overflatevann og vannveier ved flom. 

Store deler av kommunen er en dal, hvor vassdraget følger 

dalbunnen. Overflatevann vil søke mot dalbunnen. For liten 

kunnskap om vannveiene og kapasitet på vannveier, 

kulverter, ledningsnett og liknende 

Teknisk enhet – overordnet 6 
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Faglige vurderinger 

Følgende vurderinger er spesifikke for nåværende Kristiansand kommune. 

Respondentene rapporterer om flere relevante kunnskapskilder, og dette er positivt. Det vises til en 

overvannsveileder for kommunen. Denne er meget god og har definert bla. tretrinnstrategien, PBL §27-2, 

gjentaksintervaller, klimafaktor, avrenningskoeffisienter, grønne løsninger, IVF-kurve, etc.  

Kommunen rapporterer ikke om:  

- Gemini VA for ledningsnett (OV, AF, V, SP). Kommunen har ganske oppdatert kartdatabase. 

- Tydelig dokumentert om at det er krav om å vurdere overvannshåndteringen ved planarbeid. Det står 

skrevet i overvannsveilederen, men ikke i noen kjente dokumenter om hvordan planprosesser skal gå til 

med tydelig henvisning til overvannsveilederen. Det bør stå noe om krav om VA-rammeplan og hva 

denne skal inneholde (Dvs. vurdering av brannvann, drikkevann, spillvann, overvann).  

- Det er ingen som viser til hovedplan for avløp (inkludert overvann). Denne er gyldig og styrende til og 

med år 2022.  

- Finnes det avløps-/overvannsmodeller på vannføring? Hvordan brukes det? Flomveier i eksisterende 

bebygde områder og fremtidige utbyggingsområder skal kartlegges. Særlig sårbare områder bør 

kartlegges i detalj med en hydraulisk modell som simulerer vann på overflaten. 

Følgende er rapporterte kunnskapshull (= «egenprioriterte forbedringspotensialer»): 

- Økt kunnskap for blå-grønne løsninger. 

- Overvannsmodellering for hele kommunen, spesielt i flomutsatte områder.  

- Flomveikart. 

- Fremmedsvannstrategi, med sanering av fellesledninger. 

Følgende vurderinger er spesifikke for Søgne kommune. 

Respondentene rapporterer om noen relevante kunnskapskilder, blant annet Hovedplan avløp 2013-2025, samt 

klimatilpasning.no, miljokommune.no, rapporter til Norsk Vann etc.  

Det er ikke dokumentert noe om: 

- VA-normen i Søgne. Det finnes en fra 2004 (felles med 8 kommuner) og en egen fra 2017. Den senere 

viser videre til at overvannsveileder for Kristiansand kommune er gjeldende for Søgne kommune.  

- Gemini VA for ledningsnett (OV, AF, V, SP). Denne kartdatabasen kan nok med fordel være bedre 

oppdatert.  

- Oversikt over små avløpsanlegg. Hva er status? Risiko for forurensning? Hvor er det hensiktsmessig med 

tilknytning til offentlig spillvannsledningsnett. Hvor er det hensiktsmessig å separere AF-ledninger.  

- Overvannshåndtering ved planarbeid, for eksempel VA-rammeplan. 

- Avløps/overvannsmodeller inklusive definerte flomveier. Bruke data om nedbørsfelt databasen Regine, 

etc.  

Følgende er rapporterte kunnskapshull (= «egenprioriterte forbedringspotensialer»): 

- Fareområder for nedbør/flom. 

- Kart som viser flomveier (overvannsmodellering). 
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Følgende vurderinger er spesifikke for Songdalen kommune. 

Respondentene rapporterer om noen relevante kunnskapskilder, blant annet miljokommune.no, byggetekniske 

forskrifter og om blågrønn infrastruktur.  

Det er ikke dokumentert noe om: 

- Hovedplan avløp mellom 2012 til 2022. Denne viser til Norsk Vann sin rapport klimatilpasset 

overvannshåndtering. 

- VA-norm i Songdalen. Den eneste som var tilgjengelig var en felles norm for 8 kommuner. Kan være 

utdatert, da den er fra år 2004. 

- Det er ingen overvannsveileder som er gjeldende for byggesaker? 

- Gemini VA for ledningsnett (OV, AF, V, SP). Denne kartdatabasen kan nok med fordel være bedre 

oppdatert.  

- Oversikt over små avløpsanlegg. Hva er status? Risiko for forurensning? Hvor er det hensiktsmessig med 

tilknytning til offentlig spillvannsledningsnett. Det skal per informasjon i Hovedplan avløp ikke finnes 

fellesledninger i Songdalen.  

- Overvannshåndtering ved planarbeid, for eksempel VA-rammeplan. 

- Avløps/overvannsmodeller inklusive definerte flomveier. Bruke data om nedbørsfelt databasen Regine, 

etc.  

Følgende er rapporterte kunnskapshull (= «egenprioriterte forbedringspotensialer»): 

- Overvannsmodellering.  

- Fareområder ved nedbør/flom. 

Anbefalinger 

Følgende anbefalinger er overordnet for Nye Kristiansand. 

Det finnes mye kunnskap og erfaring i samtlige kommuner, fremst i Kristiansand kommune. Denne må deles 

mellom kommunene.  

Kristiansand kommune har best systemer, kompetanse og erfaring av de tre kommunene. De andre 

kommunene ser ut til å mangle noe på systemer og hvordan overvannshåndteringen er integrert i 

kommunenes arbeid.  

For den nye kommunen, vil det være viktig med et helhetlig bilde ved å lage felles: 

- Hovedplan avløp (inkl. overvann) og handlingsplan 

- VA-norm 

- Overvannsveileder 

- Kriterier for utarbeidelse av VA rammeplan 

Ved saksbehandlingen må søker behandles likt i den nye kommunen og sette like krav i byggesaker og i 

planarbeid.  

Videre vil det være viktig å finne ut de mest sårbare områdene ved overvannsmodellering. Det må lages 

flomveikart som legges i database for offentligheten, utbygger, etc.  

Følgende anbefalinger er spesifikke for Kristiansand kommune: 

- Styrke kompetansen og bemanningen innenfor overvannshåndtering. Dette vil bidra til økt kunnskap 

og gjennomføringsevner for en fremtidsrettet tilnærming for overvannshåndteringen. Må være 

kompetent personell ved saksbehandling for byggesaker som omfatter overvannshåndtering. 
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- Overvannsmodellering for hele kommunen 

- Flomveikart i offentlig database for offentligheten, utbygger, etc.  

- Oppdatert ledningsnett i Gemini VA 

- Krav om VA-rammeplan og hva denne skal inneholde (dvs. vurdering av brannvann, drikkevann, 

spillvann, overvann) ved planarbeid. 

- Fremmedsvannstrategi, med sanering av fellesledninger 

- Bruk hovedplan for avløp frem til 2022, eller oppdatere til relevant styringsdokument. I hvert fall 

oppdatere handlingsplanen jevnlig, ettersom denne er koblet til investeringene som skal gjøres per år. 

Følgende anbefalinger er spesifikke for Søgne kommune: 

- Styrke kompetansen og bemanningen innenfor overvannshåndtering. Dette vil bidra til økt kunnskap 

og gjennomføringsevner for en fremtidsrettet tilnærming for overvannshåndteringen.  

- Overvannsmodellering 

- Flomveikart i offentlig database for offentligheten, utbygger, etc.  

- Oppdatert ledningsnett i Gemini VA 

- Oversikt over små avløpsanlegg. 

- Krav om VA-rammeplan og hva denne skal inneholde (dvs. vurdering av brannvann, drikkevann, 

spillvann, overvann) ved planarbeid. 

- Fremmedsvannstrategi, med sanering av fellesledninger 

- Tydeliggjøre hvilken VA-norm som er gjeldende. 

Følgende anbefalinger er spesifikke for Songdalen kommune: 

- Styrk kompetansen og bemanningen innenfor overvannshåndtering. Dette vil bidra til økt kunnskap og 

gjennomføringsevner for en fremtidsrettet tilnærming for overvannshåndteringen. Må være 

kompetent personell ved saksbehandling for byggesaker som omfatter overvannshåndtering. 

- Overvannsmodellering 

- Flomveikart i offentlig database for offentligheten, utbygger, etc.  

- Oppdatert ledningsnett i Gemini VA 

- Oversikt over små avløpsanlegg. 

- Krav om VA-rammeplan og hva denne skal inneholde (dvs. vurdering av brannvann, drikkevann, 

spillvann, overvann) ved planarbeid. 

- Bruke VA-normen aktivt. Vurdere oppdatering.  
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3.4. Flom 

Kunnskapskilder 

Respondentene i undersøkelsen rapporterte at følgende informasjonskilder relevante for å vurdere 

konsekvenser av klimaendringer relatert til flom for henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-19 Rapporterte flomrelaterte kunnskapskilder – Kristiansand 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

www.varsom.no Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

Styrke i muligheter kommuneplanen 2011 med KU for nye 

byggeområder  

By- og samfunnsenheten 2 

Kommunal planstrategi med Utfordringsbildet for 

Kristiansand 2017. 

By- og samfunnsenheten 2 

KU til kommunedelplaner By- og samfunnsenheten 2 

Klimaprofil Agder By- og samfunnsenheten 2, 3 

NVE By- og samfunnsenheten, 

Ingeniørvesenet 

3, 11 

Fra faginstanser i kommunen – ingeniørvesenet og 

beredskapssjef 

By- og samfunnsenheten 3 

Egne data Ingeniørvesenet 11 

Værmelding Ingeniørvesenet 11 

Ingeniørvesenet sin egen oversikt over flomutsatte 

området, deler av kommunen er modellert 

Teknisk, ingeniørvesenet 12 

Kommuneplanens faresoner flom By- og samfunnsenheten 4 

Tabell 3-20 Rapporterte flomrelaterte kunnskapskilder – Søgne 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Flomsonekart, NVE Rådmannens stab 1 

Kommunens kart Ingeniørvesenet 2 

Kommunens flomsonekart. Rådgivning til bønder ift å 

oppbevare eksempelvis rundballer flomsikkert. Hold Norge 

rent ifm ryddedugnader etter flom. 

Teknisk enhet – landbruk 3 

Kommunens kartløsning, hvor det ligger kartlag med 

flomsoner, områder med skredfare, info om løsmasser mm. 

Bruker tiltaksanalyse for å avdekke aktuelle utfordringer 

innenfor et område. Benytter skrednett.no og andre 

temakartløsninger ved behov for mer detaljer. NVE sin 

sjekkliste for reguleringsplan. 

Arealenheten – plan  5 

Benytter NVE sine nettsider til å finne oppdatert info: 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging  

F.eks. Retningslinjer om flaum - og skredfare i arealplanar 

Arealenheten – plan  5 

Tek 17, § 7-2, veiledningsark for bygninger i strandsonen Arealenheten – bygg  6 
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Tabell 3-21 Rapporterte flomrelaterte kunnskapskilder – Songdalen 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

NVE’s flomkart Rådmannens stab – beredskap 

Rådmannens stab – planlegging 

1, 4 

www.varsom.no  Rådmannens stab – beredskap 1 

Byggtekniske forskrifter 

https://dibk.no/byggeregler/tek/ 

Teknisk enhet – overordnet 2 

Veiledere fra NVE 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/ 

Teknisk enhet – overordnet 2 

Overordnet beredskaps plan. Tiltakskort for aktuelle 

hendelser. 

Kommuneoverlege 3 

Egenidentifiserte kunnskapshull 

Respondentene identifiserte videre følgende flomrelaterte kunnskapshull i kunnskapsgrunnlaget for henholdsvis 

Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-22 Egenidentifiserte kunnskapshull – Kristiansand 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Manglende flomsonekart både i større og mindre elver: 

klimaendringene krever flere flomsonekart i elver og 

bekkefarer i kommunen.  

https://www.nve.no/karttjenester/ Det er nedsatt et 

prosjekt i regi av NVE hvor de skal modellere topdalselva fra 

birkenes og ned til utløpet.  Rapporten skal være ferdig juli 

2018 og vil være et godt grunnlag for flomsonekart. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

Konsekvenser av skadeflom fra mindre demninger i 

kommunen: Erfaringen fra flommen i 2017 var at flere av 

dammene i kommunen holdt på å briste, eller at vi var 

usikker på dette. En kartlegging av worst case senario og 

beregninger tilstanden på dammene bør en se på. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

Vurdering av kost/nytte ved prioritering av tiltak By- og samfunnsenheten 3 

Kommuneplanens arealdel mangler enkelte temaer. Bla. 

innen grunnforhold og overvann. Mangler gode flomkart 

for Topdalselva og Otra (unntak: Mosby). Mangler 

overvanns- og lokalflomveikart for deler av byen (unntak: 

Lund). Økning av ikke-permeable flater. 

Plan-, bygg- og 

oppmålingsenheten 

8 

Vi har «Potensielle flomveger og forsenkninger» kun for 

området Lund, Gimlekollen og Sødal, vi bør vurdere å få 

utarbeidet et tilsvarende kart for hele kommunen. Det bør 

også utarbeides stormflokart for kommunen. 

Ingeniørvesenet, Vann og avløp 10 

Manglende verktøy for å analysere. Manglende 

koordinering med andre etater. For mange etater som skal 

hjelpe. Definisjon av grensesnitt. Rolle til vakthavende. 

Ingeniørvesenet 11 

Definere hvor dette er en risiko, ofte veldig lokalt. Vi 

mangler god og direkte kommunikasjon mot publikum. 

Ingeniørvesenet 11 
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Tabell 3-23 Egenidentifiserte kunnskapshull – Søgne 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Overvann og flom i bekker: Skulle hatt kart som viser hvor 

vannet tar veien når bekken er full eller ved tette 

stikkrenner o.l. 

Arealenheten – plan  5 

Tabell 3-24 Egenidentifiserte kunnskapshull – Songdalen 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Mulighet til å simulere i kart potensielle skader ved 

flommer. F.eks generere strømhastighet, simulere 

sannsynlige skader som følge av flom mm 

Rådmannens stab – beredskap 1 

Hvor ofte skal en planlegge for at ekstremsituasjoner kan 

komme? 

Rådmannens stab – planlegging 4 

Faglige vurderinger 

Følgende vurderinger er spesifikke for nåværende Kristiansand kommune. 

Respondentene rapporterer om flere relevante kunnskapskilder. Klimaprofil Agder gir informasjon om forventet 

endring i klima med hensyn på nedbør og flom. NVE sine systemer av varsling og flomsoner trekkes frem samt 

kommunens eget system av data samt oversikt over flomutsatte områder.  

Følgende er rapporterte kunnskapshull (= «egenprioriterte forbedringspotensialer»): 

- Mangler flomvei- og flomsonekart for større og mindre elver 

- Konsekvens av skadeflom på mindre demninger 

- Mangler analyseverktøy 

- Mangler rundt koordinering og kommunikasjon 

Følgende vurderinger er spesifikke for Søgne kommune. 

Respondentene rapporterer om relevante kunnskapskilder. Spesielt er det god kjennskap i flere etater om NVE 

sine kartløsninger.  Det er ikke dokumentert noe om Klimaprofil Agder eller varsom.no. Det er ikke kjennskap til 

om flomsoner er inkludert klimapåslag eller ei. Kommuneplanbestemmelser ang flom er ikke nevnt 

Rapportert kunnskapshull (= «egenprioriterte forbedringspotensialer»): 

- Overvann og flom i bekker, flomveier.  

Følgende vurderinger er spesifikke for Songdalen kommune. 

Respondentene rapporterer om relevante kunnskapskilder, som NVE sine flomsonekart og varsom.no. Det er 

ikke angitt noe rundt Klimaprofil Agder eller informasjon om lokale skadeflommer på dammer eller i bekker. 

Kommuneplanbestemmelser angående flom er ikke nevnt 

Følgende er rapporterte kunnskapshull (= «egenprioriterte forbedringspotensialer»): 

- Mulighet til å simulere/modellere potensielle skadeflommer for 

Anbefalinger 

Det finnes mye kunnskap, erfaring og gode verktøy i samtlige kommuner, og spesielt i Kristiansand kommune. 

Det er imidlertid mer uklart i hvilken grad denne brukes på tvers av sektorer. Som anbefalt i del 3.1, er det svært 
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viktig at kommunene deler denne informasjonen og bruker den aktivt på tvers av sektorene og kommunene. 

Dette inkluderer at de relevante fagpersonene får den nødvendige kompetansen til å bruke informasjonen og ta 

i bruk verktøyene. 

Kristiansand kommune har trolig sterkest systemer, kompetanse og erfaring av de tre kommunene. Ulike etater 

i kommunen har dog ikke fullstendig oversikt over hva de andre etatene har av informasjon, ref. flomveier samt 

effekten av skadeflom på dammer i kommunen. Kommunikasjon og koordinering mellom kommunene og 

etatene vil være viktig.  

Søgne og Songdalen har kunnskap om NVE sine systemer og tilgjengelige flomsoner i kommunen, men ser ut til 

å mangle informasjon om flom i småbekker og skadeflommer for blant annet dammer. Det bør sikres at de som 

skal bruke disse systemene vet hvordan disse virker.  

For den nye kommunen, vil blant annet følgende være viktig å utarbeide: 

- Felles system for varsling av hendelser flom, koordinering og kommunikasjon. 

- Oversikter over lokale dammer i kommunene og evt. skadeflommer med konsekvenser (ROS). 

- Felles forståelse og oversikt over forventet klimaendring og hva det vil bety i planleggingen.   

- Flomsonevurderinger med oppdaterte klimatillegg. 

- Et felles system for flomveikart og sårbare områder. 
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3.5. Havnivåstigning og stormflo 

Kunnskapskilder 

Respondentene i undersøkelsen rapporterte at følgende informasjonskilder relevante for å vurdere 

konsekvenser av klimaendringer relatert til havnivåstigning og stormflo for henholdsvis Kristiansand, Søgne og 

Songdalen: 

Tabell 3-25 Rapporterte havnivåstigningsrelaterte kunnskapskilder – Kristiansand 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Styrke i muligheter kommuneplanen 2011 med KU for nye 

byggeområder  

By- og samfunnsenheten 2 

KU til kommunedelplaner  By- og samfunnsenheten 2 

Klimaprofil Agder By- og samfunnsenheten 2 

Sea Level Change for Norway NCC report 1/2015.  By- og samfunnsenheten 3 

Fra faginstanser i kommunen – ingeniørvesenet og 

beredskapssjef 

By- og samfunnsenheten 3 

Rapport pilotprosjekt om klimatilpasning. for Kristiansand, 

tema havnivåstigning 

By- og samfunnsenheten 4 

Kommuneplanen Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 8 

Kommuneplanens bestemmelser Teknisk, ingeniørvesenet 12 

Tabell 3-26 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Søgne 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

DSB, Kartverket,  Arealenheten – overordnet  4 

Rapport fra FN's klimapanel Arealenheten – overordnet 4 

DSB sin veileder om havnivåstigning  

og stormflo. 

Arealenheten – plan  5 

Tek 17, § 7-2, veiledningsark for bygninger i strandsonen Arealenheten – bygg  6 

Tabell 3-27 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Songdalen 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

(ingenting rapportert)   

Egenidentifiserte kunnskapshull 

Respondentene identifiserte videre følgende stormflo- og havnivå-relaterte kunnskapshull i 

kunnskapsgrunnlaget for henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-28 Egenidentifiserte kunnskapshull – Kristiansand 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Konsekvenser av havnivåstigning: Kost-nytte-analyser for 

relevante tiltak, ref modellutprøvingen gjort i Stavanger og 

Tromsø 

Samfunnssikkerhet og beredskap 1 

Konsekvenser av bølger ved havnivåstigning: Det bør gjøres 

studier av bølgepåvirkning ved stormflo og havnivåstigning 

Samfunnssikkerhet og beredskap 1 
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på enkelte steder i kommunen. En slik studie bør inngå i 

studien om kost nytt som nevnt ovenfor. 

Kombinasjonen havnivåstigning, stormflo og 

bølgepåvirkning 

By- og samfunnsenheten 3 

Konsekvenser (inkl. kostnader) for eldre bygningsmiljøer By- og samfunnsenheten 3 

Utredning rundt konsekvenser av klimaendringer/ hevet 

sjøvannstand vil kunne ha for eksisterende vann og 

avløpsanlegg og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å 

redusere disse konsekvensene. 

Ingeniørvesenet, Vann og avløp 10 

Bølgepåvirkning har vi lite informasjon om Teknisk, ingeniørvesenet 12 

Tabell 3-29 Egenidentifiserte kunnskapshull – Søgne 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

(ingenting rapportert)   

Tabell 3-30 Egenidentifiserte kunnskapshull – Songdalen 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

(ingenting rapportert)   

Faglige vurderinger 

Dette punktet er ikke vurdert spesielt av Sweco. Vi antar det først og fremst vil være relevant for Kristiansand by. 

I kommuneplanbestemmelsene går det fram at dersom det skal bygges < 5 m over havnivå, skal det 

dokumenteres at tilfredsstillende langsiktige stormflohensyn er ivaretatt. Med hensyn til bølgepåvirkning kan 

dette trolig være betydelig og det vil måtte stilles krav. Vi antar det vil være behov for bedre å beskrive hvilken 

påvirkning gitte situasjoner med springflo eller stormflo kan ha og hva slags risikoreduserende tiltak som er 

nødvendig.  

I overordnet arealstrategi fra 2017 for Kristiansand angis byen som «en kompakt by ved sjøen» noe som vil kunne 

føre til et press på å bygge under 5 moh. Det er derfor viktig at en har en formening om hvor grenser for stormflo 

vil kunne være og hva havnivåstigning konkret kan føre til på kort og noe lenger sikt for byen. 

Vi antar det også er andre tettsteder i Kristiansand kommune og i Søgne som dette er en problemstilling som er 

belyst/bør belyses. 

Anbefalinger 

Basert på Kristiansand kommunes egenidentifiserte kunnskapshull, bør de samfunnsøkonomiske kostnadene ved 

havnivåstigning og stormflo utredes og sees i sammenheng med scenarioer for risikoen for dette. Dette vil legge 

et bedre grunnlag for hvor sterkt bestemmelsene om bygging under kote fem bør håndheves, og hvor 

samfunnsøkonomisk lønnsomt det er å iverksette begrensende tiltak. Det bør også vurderes om kote fem er den 

mest hensiktsmessige avgrensningen.  

Slike vurderinger er mest relevant for nåværende Kristiansand kommune, men også Søgne kommune og til en 

viss grad Songdalen (med konsekvenser for vassdragene) kan dra nytte av tilsvarende vurderinger. 
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3.6. Temperaturøkning og tørke 

Kunnskapskilder 

Respondentene i undersøkelsen rapporterte at følgende informasjonskilder relevante for å vurdere 

konsekvenser av klimaendringer relatert til tørke for henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-31 Rapporterte tørkerelaterte kunnskapskilder – Kristiansand 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

KU til kommunedelplaner  By- og samfunnsenheten 2 

Klimaprofil Agder By- og samfunnsenheten 2 

Tabell 3-32 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Søgne 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

(ingenting rapportert)   

Tabell 3-33 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Songdalen 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

(ingenting rapportert)   

Egenidentifiserte kunnskapshull 

Respondentene identifiserte videre følgende tørkerelaterte kunnskapshull i kunnskapsgrunnlaget for 

henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-34 Egenidentifiserte kunnskapshull – Kristiansand 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Ikke gjort noe lokale vurderinger som jeg kjenner til, utover 

det som er gjort nasjonalt 

Plan-, bygg- og 

oppmålingsenheten 

9 

Dårlig bruk av statistikkdata. Ikke så viktig lokalt Ingeniørvesenet 11 

Tabell 3-35 Egenidentifiserte kunnskapshull – Søgne 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

miljøstatus Teknisk enhet – landbruk 3 

Primært info om skaderstatningsordninger i landbruket fra 

Fylkesmannens landbruksavdeling og Ldir 

Teknisk enhet – landbruk 3 

Dette er noe kommunen ikke involveres i direkte, men vi 

følger med på info fra næringa 

Teknisk enhet – landbruk 3 

Tabell 3-36 Egenidentifiserte kunnskapshull – Songdalen 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

(ingenting rapportert)   
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Faglige vurderinger og anbefalinger 

Vi antar at det helt spesielle tørkesommeren 2018 på Sørlandet og i Kristiansand-området, har gitt en del 

erfaring med hvilke utfordringer dette skaper for kommunene og at disse erfaringene bør samles og benyttes i 

forhold til framtidig planlegging, ROS-analyser osv.  

Dette er spesielt relevant for landbrukssektoren, men også for risikobildet og sårbarheten til kommunene mer 

overordnet.  
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3.7. Vind (og snø)5 

Kunnskapskilder 

Respondentene i undersøkelsen rapporterte at følgende informasjonskilder relevante for å vurdere 

konsekvenser av klimaendringer relatert til vind for henholdsvis Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-37 Rapporterte vindrelaterte kunnskapskilder – Kristiansand 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

(ingenting rapportert)   

Tabell 3-38 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Søgne 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift6 Arealenheten – bygg  6 

Tabell 3-39 Rapporterte overordnede kunnskapskilder – Songdalen 

Kilde Nevnt av enhet Resp.-nr. 

(ingenting rapportert)   

Egenidentifiserte kunnskapshull 

Respondentene identifiserte videre følgende vindrelaterte kunnskapshull i kunnskapsgrunnlaget for henholdsvis 

Kristiansand, Søgne og Songdalen: 

Tabell 3-40 Egenidentifiserte kunnskapshull – Kristiansand 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Vind: Kunne også hatt mer fokus på vind. Her har vi gjort 

lite og vet derfor ikke så mye. 

Plan-, bygg- og 

oppmålingsenheten 

8 

Økt vind: Ikke gjort noe lokale vurderinger som jeg kjenner 

til, utover det som er gjort nasjonalt 

Plan-, bygg- og 

oppmålingsenheten 

9 

Tabell 3-41 Egenidentifiserte kunnskapshull – Søgne 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Entydige signaler fra klimaforskere som underbygger 

av de senere års statistikker som viser en stadig lengre 

rekke av måneder med høyere gjennomsnittstemperaturer 

Rådmannens stab 1 

Overordnet beredskaps plan. Tiltakskort for aktuelle 

hendelser.6 

Kommuneoverlege 3 

Tabell 3-42 Egenidentifiserte kunnskapshull – Songdalen 

Kunnskapshull Nevnt av enhet Resp.-nr. 

Snø: Risiko for bygningsmessige konstruksjoner. Teknisk enhet – overordnet 6 

                                                                 
5 Det var svært få innspill relatert til snø, og de fleste kom i forbindelse med kunnskapskilder og -hull knyttet til vind. 
6 Også relevant for snø. 
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Faglige vurderinger og anbefalinger 

Ingen spesielle kommentarer. Vi regner med at kommunene har prosedyrer for hvordan takle perioder med 

ekstreme snøfall, inkludert konsekvenser for framkommelighet, rask snøsmelting i etterkant m.m. 

Kunnskapene om vind og snø som framtidige utfordringer er blant de mest usikre – både i kommunene og 

generelt, som for eksempel uttrykt i Klimaprofil Agder. Kunnskapsinnhenting om potensielle endringer og 

mulige konsekvenser som følge av dette for kommunene er derfor viktig. Mulige viktige kilder for dette 

arbeidet er klimatilpasningsnettverkene nåværende Kristiansand kommune er en del av.7  

                                                                 
7 Dette er klimatilpasningsnettverk med et forholdsvis urbant fokus.  
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4. Klimatilpasningstiltak 
Det følgende beskriver kort pågående klimatilpasningsinnsats i henholdsvis nåværende Kristiansand, Søgne og 

Songdalen kommune, som rapportert av respondentene.  

4.1. Kristiansand kommune 

Respondentene i Kristiansand rapporter om klimatilpasningsinnsats på flere nivåer i den nåværende kommunen. 

Overordnet har kommunen flere konkrete strategier for å arbeide mot målet «en grønn by med god beredskap» 

(kommuneplanens samfunnsdel 2017). Dette knytter seg spesielt til å blågrønne løsninger og tilrettelegge 

arealplanleggingen for intens nedbør (Figur 4-1). 

 
Figur 4-1 Mål og strategier relevant for klimatilpasning i Kristiansand kommunes samfunnsdel til kommuneplanen (s. 11) 

Samfunnsdelen gir en overordnet arealstrategi med mål om å legge føringer for arealdelen til kommuneplanen. 

Dette er spesielt relevant for det nest nederste punktet i Figur 4-1, som vil påvirke plan- og byggesaks-

behandlingen. En av respondentene rapporterer om at temaet klimatilpasning er implementert i det daglige 

arbeidet. 

Vann og avløp er sektoren som gjennomgående har arbeidet mest med klimatilpasning, også i Kristiansand 

kommune. Kommunen har en overvannsveileder, og har et kartleggingsprosjekt for forurensning/mikroplast 

som følge av overvann fra bynære strøk. Kommunen arbeider også med modellering av flomveier, inkludert en 

kost-nytte-analyse av å bygge mur eller tunnel på Birkenes som flomsikring av Tovdalsvassdraget (ferdig august 

2018). 

Mer konkret arbeider vann og avløp med åpning av lukkede bekker, med separering av fellessystem og andre 

lokale overvannstiltak, spesielt i sjønære områder av kommunen. Hvor mange tiltak som er direkte 

klimatilpasningsrelevante og hvor store ressurser som brukes på dette er imidlertid ukjent. 

Kristiansand kommune deltar også i EU-prosjektet Smart mature resilience (SMR), som er et samarbeids-

prosjekt for mer klimarobuste byer i Europa. Kristiansand er én av syv deltakende byer og bruker omtrent 2,5 

millioner kroner over tre år på deltakelsen. Prosjektet er viktig arena for ny kunnskap og for utveksling av ideer 

mellom byene. 

4.2. Søgne kommune 

Samfunnsdelen av kommuneplanen til Søgne kommune viser overordnet til at mer ekstremvær og økt flom og 

skredfare må tas høyde for i planleggingen, for å begrense den potensielle skaden. Kommunens 
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«Utfordringsbilde og folkehelseoversikt» for 2017 viser til flere konkrete klimautfordringer for areal og utbygging, 

og nevner at «naturbaserte næringer som landbruk, fiske og turisme er særlig utsatt for klimaendringene.  

Mer konkret viser respondentene i undersøkelsen til tiltak iverksatt for å møte dagens og fremtidens klima. Disse 

er i stor grad rettet mot håndtering av vann. I plansaker tas det høyde for flomsoner og det arbeides med 

fordrøyning av overvann. For byggesaker er det utarbeidet veiledningsark og krav til bygninger i strandsonen for 

byggesaker (minstehøyde for gulvnivå ved byggesaker i 100 m-beltet langs sjøen). Et konkret tiltak beskrevet er 

justering av vannstanden i Tronstadvannet ved ekstremnedbør for å bedre flombildet i Lundeelva. 

4.3. Songdalen kommune 

Relatert til klimatilpasning rapporterer respondentene i Songdalen om pågående aktiviteter innen kartlegging og 

utredning og å sette krav i byggesaker. Kommunen gjennomfører ROS-analyser for å identifisere risiko-områder 

i kommunen, den har gjennomført en hydrologisk utredning for deler av Nodeland sentrum og laget kart for 

vannveier for overflatevann mot dalbunnen i kommunen. Kommunen venter også på oppdaterte flomsonekart 

fra NVE. 

Kommunen setter krav til ROS og konsekvensanalysekrav i arealplaner, krav til byggehøyde over flomgrense, krav 

om utredning av ras- og flomfare ved utbygging og for god håndtering av overvann. Respondentene rapporter 

om økt fokus i saksbehandling og interne rutiner. Det er uklart hvordan disse kravene og fokuset sammenlignes 

med de andre to kommunene. 
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Vedlegg 1 – andre kommentarer 
Det følgende presenterer andre kommentarer fra respondentene.  

Kommentar Enhet Respondent-

nr. 

Eg opplever at kommunen har god kunnskap om lokale konsekvenser 

av klimaendringer og er opptatt av både lokal reduksjon av 

klimagassutslipp og konsekvensene av globale klimaendringer. 

Utfordringene ligger i å samle og oppdatere kunnskapen om 

konsekvenser og ikke minst oppdatere temakart med som viser hvilke 

areal som er utsatt for flom, skred mm.  

 

Hvordan skille mellom arealer som ikke er kartlagte og areal uten 

risiko? NVE sine skredkart er genererte med bakgrunn i bratthet. Det 

blir gjennomført detaljkartlegginger i detaljplaner, men hvordan samle 

og ta i bruk denne kunnskapen? 

By- og 

samfunnsenheten 

2 

(Kristiansand) 

Veldig bra at vi får en samlet oversikt over både utfordringene og 

tiltakene, som sagt er jeg foreløpig mer «fritenker» i dette landskapet, 

men at også folkehelsa kan bli påvirket av en del av klimautfordringene, 

er nokså sikkert. 

HS-direktørens 

stab 

5 

(Kristiansand) 

Finner ikke å gi et godt svar på pkt.4. En kan vel si at alt 

kulturminnevern-arbeid har et klimatilpasningsaspekt i seg, men å 

spesifisere ressursinnsatsen blir «feil». 

By- og 

samfunnsenheten 

6 

(Kristiansand) 

Dette var etter min mening en svært omfattende spørreundersøkelse. 

Slik jeg anser det så vil det kreve betydelig arbeid å besvare alle disse 

spørsmålene på en god måte. Jeg har derfor valgt å ikke besvare punkt 

2 og punkt 4. Begrunnelse er angitt i punktene. 

Ingeniørvesenet, 

Vann og avløp 

10 

(Kristiansand) 

Definere ansvar og grensesnitt i preventive og direkte tiltak. Så slipper 

vi det i ettertid. Vanskelig med effektive tiltak fordi naturen i stor grad 

ikke lar seg regulere. Viktig med preventive tiltak, penger til tiltak, 

igangsetting og kunnskap. 

Ingeniørvesenet 11 

(Kristiansand) 

Hovedutfordring i forhold til flomveier/overvann er å få utbyggere med 

på laget og få forståelse for at dette er viktig å ta stilling til tidlig i en 

plan/utbyggingsprosess 

Teknisk, 

ingeniørvesenet 

12 

(Kristiansand) 

Kommunen har mange ganger kunnskap om farer, men det er ikke 

alltid kunnskapen blir brukt eller tillagt tilstrekkelig vekt. Eksempelvis 

tillater kommunen utbygging i fareområder for flom og skred, på vilkår 

om at det foretas avbøtende tiltak. Men spørsmålet er jo om de 

avbøtende tiltakene er gode nok, når konsekvensene av 

klimaendringene er usikre. 

Teknisk enhet – 

overordnet 

2 (Songdalen) 
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Vedlegg 2 – spørreskjema8 

Nye Kristiansand kommunes klimatilpasningsstrategi 

Kartlegging av kunnskapsgrunnlag og kunnskapshull i Søgne og Songdalen kommune 

Klimaendringene vil føre til nye utfordringer - med økonomiske og menneskelige konsekvenser. Klimatilpasning 

handler i hovedsak om arbeid for å begrense eller unngå negative konsekvenser av disse klimaendringene. I de 

nye statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging i kommunene vil klimatilpasning få en egen del, 

slik at denne undersøkelsen vil også kunne inngå i kommunens videre arbeid og rapportering her. 

Nye Kristiansand kommune utarbeider en klimatilpasningsstrategi, som vil sette kursen for hvordan kommunen 

skal tilpasse seg et klima i endring. I forbindelse med dette arbeidet, er det nødvendig å kartlegge 

kunnskapsgrunnlaget i kommunen. Denne undersøkelsen vil spørre deg om: 

1) hvilke klimautfordringer som er relevante for arbeidet for ditt ansvarsområde i kommunen, 

2) hvilken informasjon du mener kommunen har om konsekvensene av disse utfordringene, 

3) hvilken informasjon du mener kommunen mangler om konsekvensene av disse utfordringene, og  

4) informasjon om iverksatte eller planlagte klimatilpasningstiltak i kommunen.  

I tillegg ber undersøkelsen deg kort om bakgrunnsinformasjon og åpner opp for andre innspill som du mener er 

relevant for utarbeidelsen av klimatilpasningsstrategien. 

Resultatene av undersøkelsen vil gjennomgås av eksperter på hvert fagområde, og dette grunnlaget blir svært 

viktig for det videre arbeidet med strategien. Vi setter derfor stor pris på at du kan sette av tid til å fylle ut svarene 

så godt og presist som mulig.  

Svarene dine vil ikke deles med andre enn kjernegruppen som arbeider med klimatilpasningsstrategien, og 

navnet eller stillingen din vil ikke knyttes til svarene i offentlig materiale. Undersøkelsen gjøres i regi av alle tre 

kommunene i Nye Kristiansand. Kontaktpersoner er Ada Elise Nygård for Søgne kommune (e-post 

adaelise.nygard@sogne.kommune.no, tlf. 906 77 189) og Kjell Langenes for Songdalen kommune (e-post 

Kjell.Langenes@songdalen.kommune.no, tlf. 971 52 434). 

Menon Economics sammenstiller og anonymiserer responsene. Vennligst returner utfylt skjema til Øyvind 

Handberg via e-post oyvind@menon.no. Ta også kontakt med Menon Economics dersom du skulle ha spørsmål 

til skjemaet (e-post oyvind@menon.no, tlf. 470 28 881). 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Navn  

Stilling  

Ansvarsområde  

Enhet i kommunen  

Kontaktinfo E-post:  Tlf:  

  

                                                                 
8 Dette er skjemaet sendt ut til Søgne og Songdalen. Tilsvarende skjema ble sendt til Kristiansand to måneder tidligere. 
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1. Klimautfordringer 

Klimautfordringene vil berøre en rekke av kommunens tjenester og ansvarsområder. Vennligst fyll ut om 

følgende klimautfordringer er relevante for tjenestene i ditt ansvarsområde. Vennligst begrunn kort hvorfor 

utfordringen er relevant, ikke relevant eller hvorfor du er usikker på om den er relevant. 

Klimautfordring Relevant Begrunnelse 

Mer intens og 

hyppig nedbør 

☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Flere og større 

flommer  

☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Økt fare for 

overvann 

☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Større sjanse for 

utvikling av fukt og 

råte 

☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Økt fare for jord-, 

flom- og 

sørpeskred 

☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Havnivåstigning ☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Økning i 

stormflonivået  

☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Temperaturøkning ☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Økt fare for tørke 

om sommeren 

☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Havforsuring ☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Sterkere vind ☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

Endringer i 

snømønster og 

snøskred 

☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 
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Endringer i 

vekstsesongen 

☐ Ja  

☐ Nei 

☐ Vet ikke 

 

 

Er det andre klimautfordringer som er relevante for tjenestene i ditt ansvarsområde? Vennligst nevn og begrunn 

dem her: 

Klimautfordring Begrunnelse 

  

2. Informasjon om konsekvenser av klimautfordringene 

Kommunene har ulik kunnskap om ulike konsekvenser av klimautfordringene. For de klimautfordringene du har 

beskrevet som relevante, vennligst beskriv aktuelle kilder til informasjon om konsekvenser for kommunen din. 

Vær så presis som mulig i kildebeskrivelsen, og referer til konkrete dokumenter, planer, kart, nettsider, e.l. Dette 

er nødvendig for at fagekspertene skal kunne vurdere kunnskapsgrunnlaget i kommunen. Jo mer presist, jo bedre 

vurderinger kan de gjøre. Legg gjerne til rader til tabellen hvis du mener det er behov for det. 

Klimautfordring Kilde (dokument, plan, kart, internettlenke, etc.) 

  

  

  

  

  

3. Manglende informasjon om konsekvenser av klimautfordringene 

Hvilke kunnskapshull mener du kommunen har om konsekvensene av klimautfordringene i kommunen? For de 

klimautfordringene du har beskrevet som relevante, vennligst beskriv hva slags informasjon du synes mangler 

for kommunens klimatilpasningsarbeid. Vær så presis som mulig her også. Legg gjerne til rader til tabellen hvis 

du mener det er behov for det. 

Klimautfordring Manglende informasjon  

  

  

  

  

  

4. Klimatilpasningstiltak 

Kommunene gjennomfører allerede konkrete og overordnede klimatilpasningstiltak. Det er nyttig for arbeidet 

med strategien å vise til konkrete eksempler på tiltak kommunen foretar seg for å tilpasse seg framtidens klima. 

Vennligst beskriv konkrete tiltak du vet kommunen gjennomfører, som kan sies å tilpasse kommunen på 

framtidens klima og hvordan det har en klimatilpasningseffekt.  
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Siden mye av kommunens klimatilpasningsinnsats ikke nødvendigvis er klassifisert som klimatilpasning, er det 

vanskelig å anslå hvor mye ressurser kommunen bruker på klimatilpasning. Kan du likevel i tillegg grovt anslå 

hvor mye ressurser, målt i kroner per år eller arbeidstimer, kommunen bruker på hvert konkrete tiltak? 

Kort beskrivelse av tiltak Relevans for klimatilpasning Ressursinnsats i kroner eller 

arbeidstimer (oppgi enhet) 

   

   

   

5. Andre kommentarer 

Dersom du har andre kommentarer eller innspill til undersøkelsen, eller til klimatilpasning i kommunen, vennligst 

skriv det inn her: 

Andre kommentarer? 
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 4. desember 2018
Saksnr.: 201816523-3
Saksbehandler Silje Solvang

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 11.12.2018
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 18.12.2018

Justering av politidistriktenes indre organisering som følge av kommunereformen

Sammendrag

Politimesteren i Agder foreslår å endre organiseringen for Søgne og Songdalen
lensmannsdistrikt. Årsaken er kommunereformen som medfører endringer for politiet.
Politiloven fordrer at det er ett lensmann- og politistasjonsdistrikt per kommune. Det
innebærer en sammenslåing av lensmannsdistriktet i Søgne og Songdalen og
politistasjonsdistriktet i Kristiansand. Anbefalt forslag fra politimesteren er derfor at Søgne og
Songdalen lensmannskontor organiseres på lik linje med Kristiansand politistasjon i et nytt
og utvidet Kristiansand politistasjonsdistrikt. Programleder vurderer det som positivt at
politistasjonsdistriktet sammenfaller med kommunens grenser og harmonerer med
kommunens sammenslåingsprosess og intensjonen om å skape én felles kommune.

I den fremtidige organiseringen av Søgne og Songdalen lensmannskontor er programleder
opptatt av at kvaliteten i leveransen som Søgne og Songdalen har i dag skal være minst like
god etter strukturendringen. Dersom politimesteren vurderer at det er gjennom alternativ 1 at
kvaliteten og leveransen best sikres for Søgne og Songdalen, støtter programleder
politimesterens anbefaling om fremtidig organisering av kontoret. Programlederer videre
opptatt av at strukturendringen i politiet sørger for et mer synlig politi for hele nye
Kristiansand både i byen og i områdesentraene. Et mer tilstedeværende og tilgjengelig politi
vil kunne bidra til å gi innbyggere en bedre hverdagsberedskap og til å gi innbyggerne den
tryggheten de har grunn til å forvente.

Programleder anbefaler at det innledes et samarbeid med politiet om hvordan det
forebyggende arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging lokaltskal organiseres i nye
Kristiansand. Programleder støtterderforpolitimesterens anbefaling om å komme tilbake til
hvordan organiseringen av politikontaktene skal være nårnye Kristiansand har avklart
organiseringen av det forebyggende arbeidet.

Saken har vært til behandling i de tre gamle kommunene. Saksprotokoller ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

1) Fellesnemnda støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og
Songdalen lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand
politistasjonsdistrikt
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2) Fellesnemnda støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til 
hvordan organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand 
har avklart organiseringen av det forebyggende arbeidet. Programleder bes 
om å innlede et samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende 
arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye 
Kristiansand.  

 
Camilla Dunsæd  
Programleder  
  
 
Vedlegg: 
1. Saksprotokoll Songdalen Formannskap, 28.11.2018 
2. Saksprotokoll Søgne Formannskap, 
3. Saksprotokoll Kristiansand Formannskap, 5.12.2018 
4. Høringsdokument – strukturendringer som følge av kommunereformen, 28.9.2018 
 
Bakgrunn for saken 
Stortingets beslutning om endret kommunestruktur har fått betydning for inndelingen av 
lensmanns- og politistasjonsdistrikt og namsmannsdistrikt i Agder. Kristiansand kommune 
har mottatt et høringsnotat med forslag til justering av politidistriktets indre organisering i 
Agder politidistrikt. Politimester i Agder foreslår å endre organiseringen av Byremo 
lensmannskontor, samt Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt. Politimesteren fastslår i 
høringsnotatet at Søgne og Songdalen lensmannskontor skal bestå som lensmannskontor.  
Politimesteren skisserer ulike alternative organiseringsformer for Søgne og Songdalen 
lensmannskontor hvor alle innebærer en videreføring av kontoret men med ulik grad av 
tilknytning til politistasjonen i Kristiansand.  
 
Agder politidistrikt har bedt de berørte kommunene og fellesnemnda om å avgi 
høringsuttalelse på politimesterens forslag til ny organisering innen 1.1.2019 
 
Det legges opp til felles saksfremstilling med politisk behandling i de tre kommunene i 
november og behandling i fellesnemnda 18.12.18. Kristiansand kommune har fått i ansvar å 
utforme en felles saksfremstillingen.  
  
Nærpolitireformen – strukturendringen 
Politiet har de siste årene gjennomgått et omfattende reformarbeid gjennom 
nærpolitireformen. Det har medført en strukturendring på fire nivåer i politiet1: 
Nivå 1) Politidistrikt,  
Nivå 2) Geografisk driftsenhet,  
Nivå 3) politistasjonsdistrikt, lensmannsdistrikt (tjenesteenhet) 
Nivå 4) lensmannskontor, politistasjon (tjenestested) 
 
Med tjenestesteder menes kontorstedet hvor politiet yter tjenester til publikum 
(lokasjon/avdeling). Tjenesteenheter referer til lensmanns- eller politistasjonsdistrikt og kan 
inneholde flere tjenestesteder. Geografiske driftsenhet kan omfatte flere tjenesteenheter og 
tjenestesteder.  
 
Geografiske driftsenheter utgjør politidistriktets tyngdpunkt med hensyn til tjenesteproduksjon 
og ressurser. Lederen av geografisk driftsenhet har det overordnede ansvaret for 
politioppgavene innenfor et geografisk område og har ansvar for å lede og koordinere 
ressursene ved de underlagte tjenestestedene (rammer og retningslinjer for nye 
politidistrikter). 
 

                                                
11 Programleders definisjoner av nivåinndelinger 
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Agder politidistrikt utgjør i dag ett av 12 nye politidistrikter som ble etablert med virkning fra 
1.1.2016.  Gjennom reformarbeidet ble det våren 2017 vedtatt ny struktur for Agder 
politidistrikt med nye inndelinger av geografiske driftsenheter (nivå 2), lensmanns- og 
politistasjonsdistrikt (nivå 3), samt tjenestesteder (nivå 4). Dette medførte en reduksjon fra 
fire til tre geografiske driftsenheter og fra 25 til 11 lensmanns- og politistasjonsdistrikter. I 
politidirektoratets vedtak ble det besluttet å beholde både Søgne og Songdalen 
lensmannsdistrikt og Kristiansand politistasjonsdistrikt som to separate tjenesteenheter i den 
nye Midtre Agder driftsenhet sammen med tre andre lensmannsdistrikter (Vennesla og 
Iveland lensmannsdistrikt, Evje og Hornes og Bygland lensmannsdistrikt, og Valle og Bykle 
lensmannskontor).  
 
 
Figur 1 (Politiet.no) 

Forslag til endring for Søgne og Songdalen lensmannskontor 
I dag er Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt et eget lensmannsdistrikt (tjenesteenhet) 
med eget lensmannskontor (tjenestested) for Søgne og Songdalen stedsplassert på 
Brennåsen i Songdalen kommune. I høringsnotatet viser politimesteren til at lensmanns- og 
politistasjonsdistriktenes grenser skal følge kommunene (jf. Politiloven § 16 og § 17). Det 
medfører at nye Kristiansand skal ha en namsmann eller namsfogd med ansvar for hele 
kommunen. Det medfører også at Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt inngår i 
Kristiansand politistasjonsdistrikt som en tjenesteenhet for hele nye Kristiansand. Dette er 
hjemlet i politiloven og er ikke gjenstand for høring i kommunene.  
 
Midtre geografiske driftsenhet vil i fremtiden ha ansvar for 4 lensmann- og 
politistasjonsdistrikter i stedet for 5, som er skissert i figuren over. Politimesteren fastslår at 
Søgne og Songdalen lensmannskontor videreføres som kontor. Lensmannskontoret skal 
fortsatt levere polititjeneste slik politidistriktet tidligere har lovet innbyggerne i de berørte 
kommuner når kommunereformen er gjennomført. Med unntak av namsmannsfunksjonen 
skal kontoret inneholde de samme oppgavene og ledes av en lensmann. Det planlegges at 
politiet fortsatt skal ha saksbehandlere innenfor den sivile rettspleien stedsplassert på Søgne 
og Songdalen lensmannskontor (jf. Høringsnotatet 28.9.2018). 
 
To alternative løsninger til høring: 
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Det vises i høringsnotatet til fire ulike alternative organiseringsformer med ulik grad av 
tilknytning til Kristiansand politistasjon. Det er imidlertid kun to alternativer som politimesteren 
anser som reelle og ønsker en høring på. Det som skiller disse to alternativene er om Søgne 
og Songdalen lensmannskontor skal organiseres på lik linje med Kristiansand politistasjon 
eller om det skal organiseres som en seksjon under Kristiansand politistasjon på linje med 
andre seksjoner i politistasjonen. I følge politimesteren vil dette ha en betydning for hvilken 
ledergruppe lensmannen da vil være deltaker i.  
 
Forslagene er som følger:  
 

1) Søgne og Songdalen lensmannskontor inngår i Kristiansand politistasjonsdistrikt 
som ett av to tjenestesteder. Kristiansand politistasjon ledes av politistasjonssjef 
og driftsenhetsleder, mens lensmannskontoret i Søgne og Songdalen videreføres 
som en organisatorisk enhet på linje med Kristiansand politistasjon. Leder av 
lensmannskontoret videreføres med ansvar for polititjenesten på tilnærmet 
samme nivå som i dag, og inngår i driftsenhetens ledergruppe. 
 
2) Søgne og Songdalen lensmannskontor inngår i Kristiansand politistasjonsdistrikt 
som en organisatorisk enhet på linje med seksjonene ved Kristiansand 
politistasjon. Leder av lensmannskontoret videreføres med ansvar for 
polititjenesten, men ikke på nivå som i dag. Leder vil med dette alternativet inngå 
i ledergruppen til Kristiansand politistasjonsdistrikt, men ikke i driftsenhetens 
ledergruppe. 

 
Anbefalt forslag fra politimesteren innebærer at Søgne og Songdalen lensmannskontor 
videreføres som kontor på linje med Kristiansand politistasjon i Kristiansand 
politistasjonsdistrikt (alternativ 1).  Det begrunnes i høringsnotatet at dette alternativet sikrer 
best tilstedeværelse av polititjenester for innbyggerne i berørte områder.  Forslaget 
innebærer ifølge politimesteren minst mulig endringer i forhold til det som er besluttet i en 
helhetlig modell for Agder politidistrikt i Nærpolitireformen 

 
Programleders vurdering 
I høringsnotatet legger politiloven opp til at det kun skal være ett lensmann- og 
politistasjonsdistrikt per kommune – altså én tjenesteenhet per kommune. Det betyr en 
opprettelse av et nytt og utvidet politistasjonsdistrikt i Kristiansand som inneholder Søgne og 
Songdalen lensmannskontor samt Kristiansand politistasjon. Kristiansand 
politistasjonsdistrikt blir stedsplassert i Kristiansand sentrum og i Søgne/Songdalen 
(Brennåsen) som to separate lokasjoner (nivå 4). Programleder vurderer det som positivt at 
politistasjonsdistriktet sammenfaller med kommunens grenser og harmonerer med 
kommunens sammenslåingsprosess og intensjon om å skape én felles kommune.  Det at én 
kommune ikke er delt mellom to ulike tjenesteenheter vurderer programleder som naturlig og 
vil bidra til mer effektiv samhandling på et overordnet nivå. 
 
Politimesteren forsikrer gjennom høringsnotatet at Søgne og Songdalen lensmannskontor 
skal videreføres med samme oppgaveportefølje som i dag (med unntak av 
namsmannsfunksjonen) og med lensmannen som overordnet leder for kontoret. Hvorvidt 
lensmannskontoret skal organiseres på lik linje eller under Kristiansand politistasjon handler, 
slik programleder vurderer det, ikke om leveransen til kontoret men om lensmannens 
myndighet i den videre organiseringen. Allerede er lensmannens rolle endret ved at 
namsmannsfunksjonen er lagt til politistasjonsdistriktet i Kristiansand. Det er 
politistasjonssjefen i Kristiansand som også leder Kristiansand politistasjonsdistrikt og er 
overordnet leder for den Midtre geografiske driftsenheten - og vil være lensmannens 
nærmeste overordnet uavhengig av organiseringsform.  
 
I den fremtidige organiseringen av Søgne og Songdalen lensmannskontor er programleder 
opptatt av at kvaliteten i leveransen som Søgne og Songdalen lensmannskontor har i dag 
skal være minst like god etter strukturendringen. Dersom politimesteren vurderer at det er 
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gjennom alternativ 1 at kvaliteten og leveransen best sikres for Søgne og Songdalen, støtter 
programleder politimesterens anbefaling om fremtidig organisering av kontoret.     
 
Programleder viser til at det tidligere er foretatt beslutning om at politiet gjennom 
nærpolitireformen i større grad skal omgjøre kontortjeneste til patruljetjeneste og synlig 
tilstedeværelse. Dette har allerede fått betydning for politistasjonenes og 
lensmannskontorenes måte å utføre den operative polititjenesten på. Det er 
operasjonssentralen i politidistriktet som sikrer at oppdrag løses etter prioritering og behov i 
hele politidistriktet uavhengig av hvor lensmannskontoret og politistasjonen ligger.  
 
I høringsnotat om effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og 
tjenestesteder datert 14/10 – 2016 skal strukturendring i politiet blant annet føre til følgende:  
  
Politipatruljene skal være tilstede for befolkningen der befolkningen er og utgjør politidistriktet 
døgnkontinuerlige grunnberedskap. Patruljene skal yte rask respons med god service og 
kvalitet i nært samspill med befolkningen og samfunnets aktører. Mer politiarbeid skal kunne 
utføres av den enkelte politipatrulje på stedet ikke minst for å oppnå en mer effektiv 
oppklaring av saker. Større innsats på stedet vil kunne lette arbeidet og frigjøre kapasitet og 
antas å kunne gi en bedre polititjeneste overfor innbyggerne for eksempel ved at vitner kan 
avgi forklaring på stedet fremfor å møte til avtale senere   
 
Programleder er opptatt av at strukturendringen i politiet sørger for et mer synlig politi for 
hele nye Kristiansand både i byen og i områdesentraene. Et mer tilstedeværende og 
tilgjengelig politi vil kunne bidra til å gi innbyggere en bedre hverdagsberedskap og til å gi 
innbyggerne den tryggheten de har grunn til å forvente.  
 
Når det gjelder det forebyggende arbeidet er samarbeid mellom kommunale enheter og 
lokalt politi avgjørende. Nærpolitireformen er opptatt av å styrke det kommunale samarbeidet 
og har forebygging som en primærstrategi for politiet. Det er derfor opprettet såkalte 
politikontakter som har ansvar for hver kommune. Politikontaktene skal utgjøre 
tjenesteenhetsleders daglige kontaktledd med kommunene og rådgiver innen 
kriminalitetsforebyggende virksomhet. Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig 
kontakt med kommunene som tilhører tjenesteenheten, og har ansvar for at anbefalinger i 
SLT og politiråd følges opp i politidistriktet (rammer og retningslinjer for nye politidistrikter). 
 
Samarbeidet mellom politi og kommune er særlig formalisert gjennom SLT-ordningen og 
politirådet. Politirådet er et strategisk samarbeid mellom lokalt politi og kommunal myndighet 
hvor målet er å bidra til å samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.  
I hver av de tre kommunene i nye Kristiansand er det etablert en SLT-koordinator. Målet med 
SLT-modellen er å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak slik at kommunens 
barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap 
og ressurser mellom politi, relevante kommunale enheter og andre samarbeidsinstanser.  
Lokal kunnskap og kjennskap til nærmiljø er avgjørende viktig for denne funksjonen.  
Hvordan dette organiseres i nye Kristiansand vil programstyret komme tilbake til, men 
programleder er opptatt av at det også i nye Kristiansand vil være kommunale 
kriminalitetsforebyggere/SLT-koordinatorer som har fokus på nærmiljøarbeid i samarbeid 
med politiet. Programleder støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan 
organiseringen av politikontaktene skal være når nye Kristiansand har avklart organiseringen 
av det forebyggende arbeidet. Programleder anbefaler at det innledes et samarbeid med 
politiet om hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal 
organiseres i nye Kristiansand. Programleder i Kristiansand forutsetter at politi og nye 
Kristiansand finner gode og hensiktsmessige måter for å ivareta samhandlingen som 
inkluderer et nærmiljøperspektiv. Det fordrer at politistasjonsdistriktet utpeker dedikerte 
kontaktpersoner som har kjennskap til lokalmiljøet og som skolene, barnevern og 
fritidsklubber kan samarbeide med. Uavhengig av hvordan dette løses er programleder 
opptatt av følgende kvaliteter:  
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 Alle skolene har en dedikert politikontakt som kjenner skolen og lokalmiljøet som 
skolen er lokalisert i.  

 Politiet er en samtalepartner for rektor og sosiallærer rundt bekymring knyttet til 
enkeltelever eller miljøer som utvikler seg negativt.  

 Politiet er en ressurs for skolen i forhold til temadager, forebyggende arbeid, etc.  
 Skolene kan forholde seg til et begrenset antall personer i politiet som kjenner 

konteksten de skal operere i.  
 Politiet deltar i kjernegrupper lokalt  
 Politiet samarbeider om ungdoms kontrakter og oppfølgingsteam for unge lovbrytere  
 Politiet foretar bekymringssamtaler  
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 28.11.2018 55/18 

2 Kommunestyret 12.12.2018  

 
 

HØRINGSSVAR: JUSTERING AV POLITIDISTRIKTENES INDRE 

ORGANISERING SOM FØLGE AV KOMMUNEREFORMEN 
 
FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 28.11.2018 SAK 55/18 
 
Møtebehandling 
 

 
Votering 
 
Enstemmig innstilling. 
 
 

Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende 
 
vedtak  
 
1. Songdalen kommunestyre støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og 

Songdalen lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand politistasjonsdistrikt. 
2.  Rådmannen støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan organiseringen 

av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart organiseringen av det 
forebyggende arbeidet. Rådmannen anbefaler at det innledes et samarbeid med politiet om 
hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i 
Nye Kristiansand. 
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1 Sammendrag  
Politimester i Agder foreslår å endre organiseringen av Byremo lensmannskontor, samt 
Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt. Årsaken er kommunereformen som medfører 
endringer for politiets organisering.  
  
Forslaget innebærer minst mulig endringer i forhold til det som er besluttet i en helhetlig 
modell for Agder politidistrikt i Nærpolitireformen. Målet med forslaget er å sikre 
innbyggerne en like god og forutsigbar polititjeneste uavhengig av administrativ og 
organisatorisk organisering i politidistriktet etter kommunereform.  
 
Forslaget innebærer at Byremo lensmannskontor flyttes til Farsund og Lyngdal 
lensmannsdistrikt. Dette som følge av at lensmannskontoret er stedsplassert i nye 
Lyngdal kommune. Videre er vår plan at den tjenesten og bemanning som tidligere er 
planlagt for lensmannskontoret videreføres i ny organisering.  
 
Vårt forslag innebærer også at Søgne og Songdalen lensmannskontor videreføres som 
lensmannskontor på linje med Kristiansand politistasjon i Kristiansand 
politistasjonsdistrikt. Dette sikrer etter vår mening best tilstedeværelse av polititjenester 
for innbyggerne i berørte områder, og videreføring av det gode arbeidet som 
lensmannskontoret gjør i dag.  
 
Den sivile rettspleien skal etter loven følge kommunegrensene. For Byremo 
lensmannskontor har dette ingen betydning da lensmannskontoret ikke har sivil 
rettspleie i sin portefølje i dag. For Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt medfører 
kommunereformen at nye Kristiansand kommune skal ha en namsmann eller namsfogd 
med ansvar for hele kommunen. Det planlegges fortsatt med saksbehandlere innenfor 
den sivile rettspleien stedsplassert på Søgne og Songdalen lensmannskontor.   
 

2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål 
Stortinget har besluttet endringer i kommunestrukturen som får betydning for inndeling i 
lensmanns- og politistasjonsdistrikt og namsmannsdistrikt. 
 
Politidirektoratet har i oppdragsbrev (vedlagt); Justering av politidistriktenes indre 
organisering, av 30.5.2018, gitt føringer for arbeidet. Politidistriktet er gitt frist til 15. 
januar 2019 med å levere tilrådning for ny indre organisering. 
 
Berørte kommuner og fellesnemder skal høres med 3 måneders høringsfrist, dersom ikke 
kortere frist er avtalt. Høringsfristen settes til 1.1.2019, men politidistriktet anmoder 
berørte kommuner og fellesnemder om å gi høringssvar i løpet av november 2018, 
dersom dette er mulig. 

2.2 Avgrensninger og avhengigheter 
For Agder politidistrikt er oppdraget avgrenset til å gjelde for Byremo lensmannskontor, 
samt Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt. Det er disse to stedene som berøres av 
kommunestrukturen som er besluttet endret fra 2020. 
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2.3 Tilnærming og organisering 

I oppdragsbrevet1 fra politidirektoratet av 30.5.2018 fremkommer rammer for prosess og 
innhold i leveransen for justering av politidistriktenes indre organisering som følge av 
kommunereformen.  

Prosjektleder i PNP Agder har sammen med berørte driftsenhetsledere gjennomført møte 
med ordførere i berørte kommuner til Byremo lensmannskontor, samt rådmenn i Søgne, 
Songdalen og Kristiansand, for å forberede dem på prosessen med involvering av 
kommunene høsten 2018.   

Arbeidsgruppen som tidligere utarbeidet forslag til ny tjenesteenhetsstruktur i Agder, har 
også utarbeidet forslag til organisering som følge av kommunereformen. Forslaget er 
behandlet i politidistriktets styringsgruppe for Nærpolitireformen. Til sist er forslaget 
drøftet med de ansattes organisasjoner i Agder politidistrikt. Samtlige som har vært 
involvert i disse prosessene har støttet forslaget som nå sendes på høring. 

3 Dagens situasjon 

3.1 Dagens organisering 

3.1.1 Byremo lensmannskontor 
Byremo lensmannskontor er etablert som eget tjenestested, men ikke egen 
organisatorisk enhet, under Lindesnes politistasjonsdistrikt. Lensmannskontoret er ikke 
etablert på Byremo enda, grunnet byggeprosessen for å få lokalitetene på plass. Planen 
er å flytte inn i Byremo lensmannskontor første halvår i 2019. 
 
Byremo lensmannskontor er planlagt etablert med 4 politistillinger, og en fremtidig 
målsetning om å ha 6 politistillinger på lensmannskontoret. Kontoret skal ha et særlig 
ansvar for å levere polititjeneste innenfor fagområdene; operativt, etterforskning og 
forebygging til innbyggerne som sokner til kommunene Åseral, Marnardal, Audnedal og 
Hægebostad. 
 
Kontoret administreres av stasjonssjefen i Lindesnes politistasjonsdistrikt ved Mandal 
politistasjon. De ansatte er tilsatt i ulike seksjoner ved Mandal politistasjon, men med 
oppmøtested på Byremo lensmannskontor. 
 
Byremo lensmannskontor ledes av politikontakten for dagens fire berørte kommuner.  

3.1.2 Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt 
Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt er etablert som eget lensmannsdistrikt med eget 
lensmannskontor for Søgne og Songdalen stedsplassert i Brennåsen, Songdalen 
kommune.  
 
Lensmannsdistriktet har et helhetlig ansvar for polititjenesten og den sivile rettspleien i 
Søgne og Songdalen kommuner. Lensmannen har personalansvar for alle ansatte ved 
kontoret.  
 
Søgne og Songdalen lensmannskontor vil ved utgangen av 2018 være bemannet med 15 
politistillinger og 2,05 sivile årsverk. Dette er en økning med to nye politiårsverk høsten 
2018 i forhold til tidligere bemanning. 
 
                                           
 
 
1
  

Oppdragsbrev: Justering av politidistriktenes indre organisering, ref. 201802421 - 1 
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Lensmannen er namsmann for kommunene som inngår i lensmannsdistriktet. 
 
Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt inngår som ett av fem lensmanns- og 
politistasjonsdistrikt i Midtre Agder driftsenhet. Driftsenhetsleder er også leder av 
Kristiansand politistasjonsdistrikt, med Kristiansand politistasjon. 
 
Søgne og Songdalen har egen politikontakt med fagansvar for det forebyggende 
arbeidet,  i tillegg til kontakten lensmannen har med ledelsen i kommunene. 

3.2 Behov og erfaringer med dagens organisering 
Byremo lensmannskontor er fortsatt ikke fullt ut etablert og plassert på Byremo. Det er 
foreløpig lite konkret å melde hva gjelder behov og erfaring med dagens organisering.  
 
Søgne og Songdalen lensmannskontor har bestått som eget lensmannsdistrikt i svært 
mange år. Distriktet ble videreført i fase to av Nærpolitireformen for Agder. I den 
forbindelse var det viktig for politidistriktet å videreføre, samt styrke polititjenesten lokalt 
nær innbyggerne i de to berørte kommunene. I forarbeidet til tjenesteenhetsstrukturen i 
Nærpolitireformen ble det vurdert som hensiktsmessig å styrke politiets tilstedeværelse i 
kommuner som grenset til Kristiansand. Dette da erfaringsgrunnlaget tilsa at 
polititjenesten i randsonekommunene de siste årene hadde blitt svekket til fordel for 
Kristiansand sentrum.  
 
Foreløpig viser tall fra 2018 at Agder politidistrikt har klart å få ned responstiden i 
kommuner med mellom 2000 og 20.000 innbyggere. Dette var et mål for distriktet ved 
etablering av nye Agder politidistrikt. Bemanning av lensmannsdistriktene i randsonene 
til de største byene, i kombinasjon med tydeliggjøring av ansvaret for polititjenesten til 
lensmenn og politistasjonssjefer, ser foreløpig ut til å gi ønsket effekt. Det er for tidlig å 
si noe om virkningene av dette på lengre sikt. 

4 Vurdering av alternativer 

4.1 Alternativ organisering av Byremo lensmannskontor 
Byremo lensmannskontor skal bestå som lensmannskontor. Lensmannskontoret skal 
fortsatt levere polititjeneste slik politidistriktet tidligere har lovet innbyggerne i de 
berørte kommuner, og geografiske områder når kommunereformen er gjennomført. 
 
Polititjenesten skal videreføres med politibemanningen på 4, som tidligere er besluttet, 
og fortsatt med en målsetning om fremtidig oppbemanning til 6 politistillinger.  
 
Tjenestetilbudet for innbyggerne som sokner til dagens fire kommuner skal etter denne 
anbefalingen videreføres levert fra Byremo lensmannskontor, selv om to av kommunene 
inngår i nye kommunestrukturer fra 2020. Dette gjelder polititjeneste da Byremo 
lensmannskontor ikke har sivil rettspleie i sin portefølje etter dagens organisering. 
 
Det vil kunne bli noen endringer når det gjelder politikontaktens oppgaver overfor nye 
Lyngdal og Lindesnes kommune. Dette vil avhenge av hvilke organisering kommunene 
velger og må avklares nærmere når kommunenes organisering av det forebyggende 
arbeidet er på plass. Byremo lensmannskontor foreslås videreført med politikontakt som 
leder for kontoret.   
 
Med utgangspunkt i videreføring av tjenesteleveransene for berørte innbyggere, er det to 
alternativer til organisering av lensmannskontoret: 
 

1. Byremo lensmannskontor flyttes organisatorisk til Farsund og Lyngdal 
lensmannsdistrikt.  
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2. Byremo lensmannskontor forblir organisert som lensmannskontor under Lindesnes 
politistasjonsdistrikt. 

4.2 Alternativ organisering av Søgne og Songdalen 
lensmannsdistrikt/lensmannskontor 

Søgne og Songdalen lensmannskontor skal bestå som lensmannskontor. 
Lensmannskontoret skal levere polititjeneste slik politidistriktet tidligere har lovet 
innbyggerne i de berørte kommuner. 
 
Polititjenesten videreføres med den samme politibemanningen som nå er etablert, og 
med fremtidig oppbemanning som for øvrige lensmanns- og politistasjonsdistrikt i 
driftsenheten. 
 
Polititjenestetilbudet for innbyggerne som sokner til dagens to kommuner skal etter 
denne anbefalingen videreføres levert fra Søgne og Songdalen lensmannskontor. 
 
I forbindelse med fase to i Nærpolitireformen valgte politidistriktet at lensmanns- og 
politistasjonsdistriktenes grenser skulle følge kommunene. I dette lå en beslutning om å 
ikke dele noen kommuner i flere lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. 
 
Det vil kunne bli noen endringer i forhold til politikontaktenes oppgaver i nye 
Kristiansand kommune. Dette vil avhenge av hvilken organisering kommunene velger og 
må avklares nærmere når kommunenes organisering av det forebyggende arbeidet er på 
plass. Videre vil det avhenge av hvilke kontaktpunkt kommunen plasserer i egen 
organisasjon, med ansvar for Søgne og Songdalen.  
 
Med utgangspunkt i polititjenesten for berørte innbyggere er det flere alternativer til 
organisering av Søgne og Songdalen lensmannskontor: 
 

1. Søgne og Songdalen lensmannskontor inngår i Kristiansand politistasjonsdistrikt 
som ett av to tjenestesteder. Kristiansand politistasjon ledes av politistasjonssjef 
og driftsenhetsleder, mens lensmannskontoret i Søgne og Songdalen videreføres 
som en organisatorisk enhet på linje med Kristiansand politistasjon. Leder av 
lensmannskontoret videreføres med ansvar for polititjenesten på tilnærmet 
samme nivå som i dag, og inngår i driftsenhetens ledergruppe. 
 

2. Søgne og Songdalen lensmannskontor inngår i Kristiansand politistasjonsdistrikt 
som en organisatorisk enhet på linje med seksjonene ved Kristiansand 
politistasjon. Leder av lensmannskontoret videreføres med ansvar for 
polititjenesten, men ikke på nivå som i dag. Leder vil med dette alternativet inngå 
i ledergruppen til Kristiansand politistasjonsdistrikt, men ikke i driftsenhetens 
ledergruppe. 
 

3. Søgne og Songdalen lensmannskontor bemannes med ansatte fra ulike seksjoner 
ved Kristiansand politistasjon. Leder av lensmannskontoret får da ikke 
personalansvar for medarbeiderne ved lensmannskontoret. 
 

4. Søgne og Songdalen lensmannskontor etableres som avsnitt under en eller flere 
av seksjonene i Kristiansand politistasjonsdistrikt. 
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4.3 Drøfting av de mest aktuelle alternativene 

4.3.1 Alternativ 1 og 2 for Byremo lensmannskontor 
Agder politidistrikt er av den oppfatning at den organisatoriske tilhørigheten i 
utgangspunktet ikke bør ha stor betydning for tjenesteleveransen til innbyggerne som i 
dag er lagt til Byremo lensmannskontor.  
 
Marnardal kommune skal bli en del av Lindesnes kommune, mens Audnedal skal bli en 
del av Lyngdal kommune. Dette innebærer at de to aktuelle lensmanns- og 
politistasjonsdistriktene vil ha etablerte samhandlingsformer med kommunene på tvers 
av ansvar lagt til Byremo.    
 

1. Byremo lensmannskontor som blir stedplassert i Lyngdal kommune overføres 
organisatorisk til Farsund og Lyngdal lensmannskontor.  

 
Lensmannen i Farsund og Lyngdal vil ha et helhetlig ansvar i disse to kommunene. 
Stedsplassering av kontoret i Lyngdal kommune er hovedargumentet for å flytte 
kontoret administrativt inn i dette lensmannsdistriktet. 
 
Ved denne organiseringen blir samtlige ansatte underlagt lensmannen som har 
tilsvarende personalansvar for øvrige ansatte i lensmannsdistriktet. Det blir med 
denne organiseringen en lensmann med personalansvar for samtlige ansatte på 
Byremo lensmannskontor, og ikke tre seksjonsledere med personalansvar som i 
alternativ to.  
 

2. Byremo lensmannskontor forblir organisert som lensmannskontor under Lindesnes 
politistasjonsdistrikt uavhengig av stedsplasseringen som blir i Lyngdal kommune. 

 
I dette alternativet forblir GDE-leder ansvarlig leder for lensmannskontoret. Dette 
kan være en fordel ved at øverste leder i driftsenheten selv har direkte ansvar for 
kontoret som en del av sin daglige portefølje som tjenesteenhetsleder.  
Ansatte ved Byremo lensmannskontor vil i dette alternativet være tilsatt under 
ulike seksjonsledere ved Mandal politistasjon. Det kan føre til samtidskonflikter og 
prioriteringskonflikter når tre ledere har ansvar for hver av sine medarbeidere på 
Byremo lensmannskontor. Det er viktig for politidistriktet at Byremo blir et 
lensmannskontor som klarer å prioritere bedre polititjeneste for de geografiske 
områder de er satt til å jobbe i.  
 
Uavhengig av organisatorisk tilhørighet vil samtlige ansatte i Vestre Agder 
driftsenhet inngå i politiberedskap og tjenesteleveranser i hele det geografiske 
området. 

4.3.2 Alternativ 1 og 2 for Søgne og Songdalen lensmannskontor  
Agder politidistrikt har valgt å drøfte videre to alternativer for organisering av Søgne og 
Songdalen lensmannskontor. Dette fordi alternativ tre og fire vurderes som dårligere når 
målsetningen er å videreføre mest mulig av dagens tjenesteleveranse fra 
lensmannskontoret i Søgne og Songdalen.  
 
Vi mener nærheten til publikum som skal leveres etter Nærpolitireformen best ivaretas 
ved at lensmannskontoret driftes helhetlig av en leder med ansvar for helhetlig 
polititjeneste. I tidligere prosess av PNP Agder fremkom det utfordringer med 
tilstedeværelse og responstid for randsonekommunene til Kristiansand, som følge av at 
den operative tjenesten ble driftet med Kristiansand som utgangspunkt. 
 
Politimester har besluttet en helhetlig tjenesteleveranse fra samtlige lensmannsdistrikt. 
Selv om Søgne og Songdalen ikke lenger skal være et eget lensmannsdistrikt, er det 
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viktig at polititjenesten for innbyggerne i de berørte kommuner ivaretas videre som i 
dag. 
 

1. Søgne og Songdalen lensmannskontor inngår i Kristiansand politistasjonsdistrikt 
som ett av to tjenestesteder. Kristiansand politistasjon ledes da av 
politistasjonssjef og driftsenhetsleder, mens lensmannskontoret i Søgne og 
Songdalen videreføres som en organisatorisk enhet på linje med Kristiansand 
politistasjon. Leder av lensmannskontoret videreføres med ansvar for 
polititjenesten på tilnærmet samme nivå som i dag, og inngår i driftsenhetens 
ledergruppe. 

 
Dette alternativet sikrer best en videreføring av en optimalisert polititjeneste for 
berørte innbyggere. Ved denne organiseringen blir leder av lensmannskontoret 
fortsatt med i driftsenhetens ledergruppe med særlig ansvar for en helhetlig 
polititjeneste i sammen med, og på vegne av politistasjonssjefen i Kristiansand. 
 
I denne modellen videreføres mest mulig av dagens organisering, mens fremtidig 
utvikling sikres ved at leder for Søgne og Songdalen lensmannskontor blir fast 
deltaker både i driftsenhetens ledergruppe og i politistasjonsdistriktets 
ledergruppe.  
 
Dette alternativet gir tilnærmet ingen endringer for befolkning og ansatte relatert 
til politifaglige tjenester.  
 
Det blir endringer i den sivile rettspleien uavhengig av hvilke modell som velges. 
Dette skyldes loven som stiller krav til en namsmann/namsfogd innenfor en 
kommune. 
 

2. Søgne og Songdalen lensmannskontor inngår i Kristiansand politistasjonsdistrikt 
som en organisatorisk enhet på linje med seksjonene ved Kristiansand 
politistasjon. Leder av lensmannskontoret videreføres med ansvar for 
polititjenesten, men ikke på nivå som i dag. Leder vil med dette alternativet inngå 
i ledergruppen til Kristiansand politistasjonsdistrikt og ikke i driftsenhetens 
ledergruppe. 

 
Det kan bli krevende å lede Søgne og Songdalen som seksjon ved siden av 
fagseksjoner. Denne ene seksjonslederen vil få helhetlig fagansvar innenfor alle 
områdene som resten av seksjonene har delt mellom seg.  
 
Dette alternativet vil i mindre grad sikre en videreføring av dagens 
lensmannskontor ved at lensmannen ikke lenger er en del av driftsenhetens 
ledergruppe.  
 
Denne modellen er en mindre tydelig videreføring av en optimalisert polititjeneste 
for berørte innbyggere enn alternativ en.   
 

5 Tilrådning om endringer i organiseringen  

5.1 Tilrådning for Byremo lensmannskontor  
Politimester i Agder anbefaler at Byremo lensmannskontor flyttes til Farsund og Lyngdal 
lensmannsdistrikt. Dette som følge av at lensmannskontoret er stedsplassert i Lyngdal 
kommune. Vi mener videre at en felles leder for samtlige ansatte gir større rom for 
helhetlig tjenesteleveranse på tvers av fagområder. Dette selv om vi ikke har noe 
erfaringsgrunnlag som tilsier at tilhørighet under seksjonsledere ved Mandal politistasjon 
ikke vil sikre dette. 

238



54/18 Justering av politidistriktenes indre organisering som følge av kommunereformen - 201816523-3 Justering av politidistriktenes indre organisering som følge av kommunereformen : 4 Høringsdokument strukturendring som følge av kommunereform

Høringsdokument – Strukturendringer som følge av kommunereformen i Agder politidistrikt 
 

 
Samtlige andre lensmannskontor og politistasjoner i Agder politidistrikt tilhører det 
distriktet de fysisk er plassert i. 
 
Politikontaktens rolle må avklares nærmere med kommunene når nye Lyngdal og nye 
Lindesnes er etablert. For Åseral og Hægebostad videreføres politikontakten som leder av 
Byremo lensmannskontor. 

5.2 Tilrådning for Søgne og Songdalen lensmannskontor  
Politimester i Agder anbefaler at Søgne og Songdalen lensmannskontor videreføres som 
lensmannskontor på linje med Kristiansand politistasjon i Kristiansand 
politistasjonsdistrikt. Dette sikrer best tilstedeværelse av polititjenester for innbyggerne i 
berørte områder, og videreføring av det gode arbeidet som lensmannskontoret gjør i 
dag.  
 
Det er viktig å opprettholde det gode arbeidet som har fungert i mange år i denne delen 
av politidistriktet. 
 
Ved å videreføre Søgne og Songdalen lensmannskontor med helhetlig ansvar for 
forebygging, etterforskning og operativ polititjeneste, sikres innbyggerne best i forhold til 
Nærpolitireformens målsetninger. 
 
Det foreslås at kontoret består som lensmannskontor med lensmann som leder, da 
lensmannen allerede har en posisjon i denne delen av nye Kristiansand kommune. Etter 
vår vurdering vil dette også bidra til minst mulig endringer og usikkerhet omkring 
endringene. 
 
Politikontaktenes rolle må avklares nærmere med kommunene når nye Kristiansand er 
etablert.  
 

6  Høringsinnhold og prosess 
Vi ber om at det gis høringsinnspill til politimesters forslag til justering av struktur i 
Agder politidistrikt som følge av kommunereformen.  
 
Det er ønskelig at høringssvaret inneholder kommunens og fellesnemdenes syn på 
forslaget som angår deres kommune og fellesnemd. 
 
Dersom det er ønskelig med ytterliggere informasjon kan visepolitimester og 
prosjektleder Arne Sundvoll kontaktes med mail til post.agder@politiet.no, eller på 
telefon 02800. Vi stiller gjerne opp i kommunestyrer eller andre fora der dere skal 
behandle denne saken, for å kunne gi ytterligere informasjon og svare på spørsmål. 
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Høringsdokument – Strukturendringer som følge av kommunereformen i Agder politidistrikt 
 

7 Høringsfrist og adresse for høringssvar 
Høringsfristen er satt til 1.1.2019.  
Det er ønskelig med høringssvar i god til før denne datoen dersom det er mulig. Vi har kort frist etter 
nyttår til 15.1.2019 med å levere vår endelige anbefaling til politidirektoratet. 
 
Høringssvar merkes: "Høring justering av politistruktur som følge av kommunereform – 

201804671" 
 
Høringssvar sendes: 
Agder politidistrikt 
PNP Agder 
Postboks 514, Lundsiden 
4605 Kristiansand 
 
Mail: post.agder@politiet.no 
Det er ønskelig at kommuner eller fellesnemder som velger å ikke levere høringssvar 
tilkjennegir dette med mail til post.agder@politiet.no. 

 
 
 
 
Kristiansand 28.9.2018 
 
 
 
Kirsten Lindeberg 
politimester 
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 Søgne kommune 
 

Arkiv: 024 
Saksmappe: 2018/49 -48562/2018 
Saksbehandler: Jon Wergeland 
Dato:                   09.11.2018 

 
 

Saksframlegg 
 

Høringssvar - Justering av politidistriktenes indre 
organisering som følge av kommunereformen 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
37/18 Formannskapet 14.11.2018 
116/18 Kommunestyret 22.11.2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  

1) Formannskapet støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og 
Songdalen lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand 
politistasjonsdistrikt 

2) Rådmannen støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan 
organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart 
organiseringen av det forebyggende arbeidet. Rådmannen anbefaler at det 
innledes et samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende arbeidet 
knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand.  
 

 

Bakgrunn for saken: 
Politimesteren i Agder foreslår å endre organiseringen for Søgne og Songdalen 
lensmannsdistrikt. Årsaken er kommunereformen som medfører endringer for politiet. 
Politiloven fordrer at det er ett lensmann- og politistasjonsdistrikt per kommune. Det innebærer 
en sammenslåing av lensmannsdistriktet i Søgne og Songdalen og politistasjonsdistriktet i 
Kristiansand. Anbefalt forslag fra politimesteren er derfor at Søgne og Songdalen 
lensmannskontor organiseres på lik linje med Kristiansand politistasjon i et nytt og utvidet 
Kristiansand politistasjonsdistrikt. Rådmannen vurderer det som positivt at 
politistasjonsdistriktet sammenfaller med kommunens grenser og harmonerer med 
kommunens sammenslåingsprosess og intensjonen om å skape èn felles kommune.   
 
I den fremtidige organiseringen av Søgne og Songdalen lensmannskontor er rådmannen 
opptatt av at kvaliteten i leveransen som Søgne og Songdalen har i dag skal være minst like 
god etter strukturendringen. Dersom politimesteren vurderer at det er gjennom alternativ 1 at 
kvaliteten og leveransen best sikres for Søgne og Songdalen, støtter rådmannen 
politimesterens anbefaling om fremtidig organisering av kontoret. Rådmannen er videre 
opptatt av at strukturendringen i politiet sørger for et mer synlig politi for hele Nye Kristiansand 
både i byen og i områdesentraene. Et mer tilstedeværende og tilgjengelig politi vil kunne bidra 
til å gi innbyggere en bedre hverdagsberedskap og til å gi innbyggerne den tryggheten de har 
grunn til å forvente. 
 
Rådmannen anbefaler at det innledes et samarbeid med politiet om hvordan det 
forebyggende arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye 
Kristiansand. Rådmannen støtter derfor politimesterens anbefaling om å komme tilbake til 
hvordan organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart 
organiseringen av det forebyggende arbeidet.  
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Sammendrag 
Stortingets beslutning om endret kommunestruktur har fått betydning for inndelingen av 
lensmanns- og politistasjonsdistrikt og namsmannsdistrikt i Agder. Kristiansand kommune har 
mottatt et høringsnotat med forslag til justering av politidistriktets indre organisering i Agder 
politidistrikt. Politimester i Agder foreslår å endre organiseringen av Byremo lensmannskontor, 
samt Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt. Politimesteren fastslår i høringsnotatet at 
Søgne og Songdalen lensmannskontor skal bestå som lensmannskontor.  Politimesteren 
skisserer ulike alternative organiseringsformer for Søgne og Songdalen lensmannskontor hvor 
alle innebærer en videreføring av kontoret men med ulik grad av tilknytning til politistasjonen i 
Kristiansand.  
Agder politidistrikt har bedt de berørte kommunene og fellesnemda om å avgi høringsuttalelse 
på politimesterens forslag til ny organisering innen 1.1.2019 
 
Det legges opp til felles saksfremstilling med politisk behandling i de tre kommunene i 
november og behandling i fellesnemnda 18.12.18. Kristiansand kommune har fått i ansvar å 
utforme en felles saksfremstillingen.  
 
Nærpolitireformen – strukturendringen 
Politiet har de siste årene gjennomgått et omfattende reformarbeid gjennom 
nærpolitireformen. Det har medført en strukturendring på fire nivåer i politiet1: 
Nivå 1) Politidistrikt,  
Nivå 2) Geografisk driftsenhet,  
Nivå 3) politistasjonsdistrikt, lensmannsdistrikt (tjenesteenhet) 
Nivå 4) lensmannskontor, politistasjon (tjenestested) 
 
Med tjenestesteder menes kontorstedet hvor politiet yter tjenester til publikum 
(lokasjon/avdeling). Tjenesteenheter referer til lensmanns- eller politistasjonsdistrikt og kan 
inneholde flere tjenestesteder. Geografiske driftsenhet kan omfatte flere tjenesteenheter og 
tjenestesteder.  
 
Geografiske driftsenheter utgjør politidistriktets tyngdpunkt med hensyn til tjenesteproduksjon 
og ressurser. Lederen av geografisk driftsenhet har det overordnede ansvaret for 
politioppgavene innenfor et geografisk område og har ansvar for å lede og koordinere 
ressursene ved de underlagte tjenestestedene.(Rammer og retningslinjer for nye 
politidistrikter) 
 
Agder politidistrikt utgjør i dag ett av 12 nye politidistrikter som ble etablert med virkning fra 
1.1.2016.  Gjennom reformarbeidet ble det våren 2017 vedtatt ny struktur for Agder 
politidistrikt med nye inndelinger av geografiske driftsenheter (nivå 2), lensmanns- og 
politistasjonsdistrikt (nivå 3), samt tjenestesteder (nivå 4). Dette medførte en reduksjon fra fire 
til tre geografiske driftsenheter og fra 25 til 11 lensmanns- og politistasjonsdistrikter. I 
politidirektoratets vedtak ble det besluttet å beholde både Søgne og Songdalen 
lensmannsdistrikt og Kristiansand politistasjonsdistrikt som to separate tjenesteenheter i den 
nye Midtre Agder driftsenhet sammen med tre andre lensmannsdistrikter (Vennesla og 
Iveland lensmannsdistrikt, Evje og Hornes og Bygland lensmannsdistrikt, og Valle og Bykle 
lensmannskontor).  
 
 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 
11 Rådmannens definisjoner av nivåinndelinger 
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Figur 1 (Politiet.no) 

 
 
 
 
Forslag til endring for Søgne og Songdalen lensmannskontor 
I dag er Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt et eget lensmannsdistrikt (tjenesteenhet) med 
eget lensmannskontor (tjenestested) for Søgne og Songdalen stedsplassert i Brennåsen i 
Songdalen kommune. I høringsnotatet viser politimesteren til at lensmanns- og 
politistasjonsdistriktenes grenser skal følge kommunene (jmf. Politiloven § 16 og § 17). Det 
medfører at Nye Kristiansand skal ha en namsmann eller namsfogd med ansvar for hele 
kommunen. Det medfører også at Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt inngår i 
Kristiansand politistasjonsdistrikt som en tjenesteenhet for hele Nye Kristiansand. Dette er 
hjemlet i politiloven og er ikke gjenstand for høring i kommunene.  
 
Midtre geografiske driftsenhet vil i fremtiden ha ansvar for 4 lensmann- og 
politistasjonsdistrikter i stedet for 5, som er skissert i figuren over. Politimesteren fastslår at 
Søgne og Songdalen lensmannskontor videreføres som kontor. Lensmannskontoret skal 
fortsatt levere polititjeneste slik politidistriktet tidligere har lovet innbyggerne i de berørte 
kommuner når kommunereformen er gjennomført. Med unntak av namsmannsfunksjonen skal 
kontoret inneholde de samme oppgavene og ledes av en lensmann. Det planlegges at politiet 
fortsatt skal ha saksbehandlere innenfor den sivile rettspleien stedsplassert på Søgne og 
Songdalen lensmannskontor. (jmf. Høringsnotatet 28.9.2018) 
 
To alternative løsninger til høring: 
Det vises i høringsnotatet til fire ulike alternative organiseringsformer med ulik grad av 
tilknytning til Kristiansand politistasjon. Det er imidlertid kun to alternativer som politimesteren 
anser som reelle og ønsker en høring på. Det som skiller disse to alternativene er om Søgne 
og Songdalen lensmannskontor skal organiseres på lik linje med Kristiansand politistasjon 
eller om det skal organiseres som en seksjon under Kristiansand politistasjon på linje med 
andre seksjoner i politistasjonen. I følge politimesteren vil dette ha en betydning for hvilken 
ledergruppe lensmannen da vil være deltaker i.  
 
 
Forslagene er som følger:  
 

1) Søgne og Songdalen lensmannskontor inngår i Kristiansand politistasjonsdistrikt, 
som ett av to tjenestesteder. Kristiansand politistasjon ledes av politistasjonssjef 
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og driftsenhetsleder, mens lensmannskontoret i Søgne og Songdalen videreføres 
som en organisatorisk enhet på linje med Kristiansand politistasjon. Leder av 
lensmannskontoret videreføres med ansvar for polititjenesten på tilnærmet 
samme nivå som i dag, og inngår i driftsenhetens ledergruppe. 
 
2) Søgne og Songdalen lensmannskontor inngår i Kristiansand politistasjonsdistrikt 
som en organisatorisk enhet på linje med seksjonene ved Kristiansand politistasjon. Leder av 
lensmannskontoret videreføres med ansvar for polititjenesten, men ikke på nivå som i dag. 
Leder vil med dette alternativet inngå i ledergruppen til Kristiansand politistasjonsdistrikt, men 
ikke i driftsenhetens ledergruppe. 

 
Anbefalt forslag fra politimesteren innebærer at Søgne og Songdalen lensmannskontor 
videreføres som kontor på linje med Kristiansand politistasjon i Kristiansand 
politistasjonsdistrikt (alternativ 1).  Det begrunnes i høringsnotatet at dette alternativet 
sikrer best tilstedeværelse av polititjenester for innbyggerne i berørte områder.  
Forslaget innebærer i følge politimesteren minst mulig endringer i forhold til det som er 
besluttet i en helhetlig modell for Agder politidistrikt i Nærpolitireformen 

 
Rådmannens kommentar 
I høringsnotatet legger politiloven opp til at det kun skal være ett lensmann- og 
politistasjonsdistrikt per kommune – altså èn tjenesteenhet per kommune. Det betyr en 
opprettelse av et nytt og utvidet politistasjonsdistrikt i Kristiansand som inneholder Søgne og 
Songdalen lensmannskontor samt Kristiansand politistasjon. Kristiansand politistasjonsdistrikt 
blir stedsplassert i Kristiansand sentrum og i Søgne/Songdalen (Brennåsen) som to separate 
lokasjoner (nivå 4). Rådmannen vurderer det som positivt at politistasjonsdistriktet 
sammenfaller med kommunens grenser og harmonerer med kommunens 
sammenslåingsprosess og intensjon om å skape èn felles kommune.  Det at én kommune 
ikke er delt mellom to ulike tjenesteenheter vurderer rådmannen som naturlig og vil bidra til 
mer effektiv samhandling på et overordnet nivå. 
 
Politimesteren forsikrer gjennom høringsnotatet at Søgne og Songdalen lensmannskontor 
skal videreføres med samme oppgaveportefølje som i dag (med unntak av 
namsmannsfunksjonen) og med lensmannen som overordnet leder for kontoret. Hvorvidt 
lensmannskontoret skal organiseres på lik linje eller under Kristiansand politistasjon handler, 
slik rådmannen vurderer det, ikke om leveransen til kontoret men om lensmannens myndighet 
i den videre organiseringen. Allerede er lensmannens rolle endret ved at 
namsmannsfunksjonen er lagt til politistasjonsdistriktet i Kristiansand. Det er 
politistasjonssjefen i Kristiansand som også leder Kristiansand politistasjonsdistrikt og er 
overordnet leder for den Midtre geografiske driftsenheten - og vil være lensmannens 
nærmeste overordnet uavhengig av organiseringsform.  
I den fremtidige organiseringen av Søgne og Songdalen lensmannskontor er rådmannen 
opptatt av at kvaliteten i leveransen som Søgne og Songdalen lensmannskontor har i dag skal 
være minst like god etter strukturendringen. Dersom politimesteren vurderer at det er gjennom 
alternativ 1 at kvaliteten og leveransen best sikres for Søgne og Songdalen, støtter 
rådmannen politimesterens anbefaling om fremtidig organisering av kontoret.     
 
Rådmannen viser til at det tidligere er foretatt beslutning om at politiet gjennom 
nærpolitireformen i større grad skal omgjøre kontortjeneste til patruljetjeneste og 
synlig tilstedeværelse. Dette har allerede fått betydning for politistasjonenes og 
lensmannskontorenes måte å utføre den operative polititjenesten på. Det er 
operasjonssentralen i politidistriktet som sikrer at oppdrag løses etter prioritering og 
behov i hele politidistriktet uavhengig av hvor lensmannskontoret og politistasjonen 
ligger.  
 
I høringsnotat om effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og 
tjenestesteder datert 14/10 – 2016 skal strukturendring i politiet blant annet føre til følgende:  
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Politipatruljene skal være tilstede for befolkningen der befolkningen er og utgjør politidistriktet 
døgnkontinuerlige grunnberedskap. Patruljene skal yte rask respons med god service og kvalitet i nært 
samspill med befolkningen og samfunnets aktører. Mer politiarbeid skal kunne utføres av den enkelte 
politipatrulje på stedet ikke minst for å oppnå en mer effektiv oppklaring av saker. Større innsats på 
stedet vil kunne lette arbeidet og frigjøre kapasitet og antas å kunne gi en bedre polititjeneste overfor 
innbyggerne for eksempel ved at vitner kan avgi forklaring på stedet fremfor å møte til avtale senere   
 
Rådmannen er opptatt av at strukturendringen i politiet sørger for et mer synlig politi for hele 
Nye Kristiansand både i byen og i områdesentraene. Et mer tilstedeværende og tilgjengelig 
politi vil kunne bidra til å gi innbyggere en bedre hverdagsberedskap og til å gi innbyggerne 
den tryggheten de har grunn til å forvente.  
 
Når det gjelder det forebyggende arbeidet er samarbeid mellom kommunale enheter og lokalt 
politi avgjørende. Nærpolitireformen er opptatt av å styrke det kommunale samarbeidet og har 
forebygging som en primærstrategi for politiet. Det er derfor opprettet såkalte politikontakter 
som har ansvar for hver kommune. Politikontaktene skal utgjøre tjenesteenhetsleders daglige 
kontaktledd med kommunene og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet. 
Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunene som tilhører 
tjenesteenheten, og har ansvar for at anbefalinger i SLT og politiråd følges opp i politidistriktet 
(Rammer og retningslinjer for nye politidistrikter) 
 
Samarbeidet mellom politi og kommune er særlig formalisert gjennom SLT-ordningen og 
politirådet. Politirådet er et strategisk samarbeid mellom lokalt politi og kommunal myndighet 
hvor målet er å bidra til å samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.  
I hver av de tre kommunene i Nye Kristiansand er det etablert en SLT koordinator. 
Målet med SLT-modellen er å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak slik at 
kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid. Modellen skal sørge for å 
koordinere kunnskap og ressurser mellom politi, relevante kommunale enheter og 
andre samarbeidsinstanser.  Lokal kunnskap og kjennskap til nærmiljø er avgjørende 
viktig for denne funksjonen.  Hvordan dette organiseres i Nye Kristiansand vil 
programstyret komme tilbake til, men rådmannen er opptatt av at det også i Nye 
Kristiansand vil være kommunale kriminalitetsforebyggere/SLT som har fokus på 
nærmiljøarbeid i samarbeid med politiet. Rådmannen støtter politimesterens 
anbefaling om å komme tilbake til hvordan organiseringen av politikontaktene skal 
være når Nye Kristiansand har avklart organiseringen av det forebyggende arbeidet. 
Rådmannen anbefaler at det innledes et samarbeid med politiet om hvordan det 
forebyggende arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye 
Kristiansand. Rådmannen i Kristiansand forutsetter at politi og Nye Kristiansand finner 
gode og hensiktsmessige måter for å ivareta samhandlingen som inkluderer et 
nærmiljøperspektiv. Det fordrer at politistasjonsdistriktet utpeker dedikerte 
kontaktpersoner som har kjennskap til lokalmiljøet og som skolene, barnevern og 
fritidsklubber kan samarbeide med. Uavhengig av hvordan dette løses er rådmannen 
opptatt av følgende kvaliteter:  
 
- alle skolene har en dedikert politikontakt som kjenner skolen og lokalmiljøet som skolen er 
lokalisert i.  
- at politiet er en samtalepartner for rektor og sosiallærer rundt bekymring knyttet til 
enkeltelever eller miljøer som utvikler seg negativt.  
- at politiet er en ressurs for skolen i forhold til temadager, forebyggende arbeid, etc.  
- at skolene kan forholde seg til et begrenset antall personer i politiet som kjenner konteksten 
de skal operere i.  
- at politiet deltar i kjernegrupper lokalt  
- at politiet samarbeider om ungdoms kontrakter og oppfølgingsteam for unge lovbrytere  

- at politiet foretar bekymringssamtaler Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018  
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Behandling: 

Saken ble først behandlet i Formannskapet 14.11.2018. 
RS 37/18 Høringssvar – Justering av politidistriktenes indre organisering som følge av 
kommunereformen.  
 
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:  
1) Formannskapet støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og Songdalen 
lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand politistasjonsdistrikt  
2) Formannskapet støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan 
organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart organiseringen 
av det forebyggende arbeidet. Formannskapet anbefaler at det innledes et samarbeid med 
politiet om hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal 
organiseres i Nye Kristiansand.  
 
Votering:  
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Saken fremmes som politisk sak i kommunestyret.  
 

Vedtak:  

1) Formannskapet støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og 
Songdalen lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand 
politistasjonsdistrikt  
2) Formannskapet støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan 
organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart 
organiseringen av det forebyggende arbeidet. Formannskapet anbefaler at det innledes 
et samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til 
kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand.  
 

Saken fremmes som politisk sak i kommunestyret. 

 

 

Til behandling forelå formannskapets innstilling:  

 

3) Kommunestyret støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og 

Songdalen lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand 

politistasjonsdistrikt 

4) Kommunestyret støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan 

organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart 

organiseringen av det forebyggende arbeidet. Kommunestyret anbefaler at det innledes 

et samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til 

kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand.  

 

 

Votering:  

 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

1) Kommunestyret støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og 

Songdalen lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand 

politistasjonsdistrikt 

2) Kommunestyret støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake 
til hvordan organiseringen av politikontaktene skal være når Nye 
Kristiansand har avklart organiseringen av det forebyggende arbeidet. 
Kommunestyret anbefaler at det innledes et samarbeid med politiet om 
hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging 
lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand 
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ORGANISASJON 
Politisk sekretariat 

 

  

 

 

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak-dok. 201816523 
Saksbehandler Johanne M. Benitez Nilsen 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.12.2018 142/18 
 
 
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE JUSTERING AV POLITIETS INDRE 
ORGANISERING SOM FØLGE AV KOMMUNEREFORMEN 
 
FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 05.12.2018 SAK 142/18 
 

Vedtak: 
 
1. Formannskapet støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og 

Songdalen lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand 
politistasjonsdistrikt. 

 
2. Rådmannen støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan 

organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart 
organiseringen av det forebyggende arbeidet. Rådmannen anbefaler at det 
innledes et samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende arbeidet 
knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand.  

(Enst.) 
 
3.  Formannskapet understreker viktigheten av et nært, tilgjengelig og 

tilstedeværende politi. Som et ledd i dette må dagens bemanning opprettholdes 
eller styrkes. 

(Enst.) 
 
Forslag: 
SP fremmet følgende forslag: 
«1.  Formannskapet understreker viktigheten av et nært, tilgjengelig og 

tilstedeværende politi. Som et ledd i dette må dagens bemanning opprettholdes 
eller styrkes. 

2.  Randesund og Vågsbygd opprettholder sine funksjoner som i dag.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
SP sitt forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3. 
SP sitt forslag nr. 2 ble avvist da det er saken uvedkommende. 
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 4. desember 2018
Saksnr.: 201828243-1
Saksbehandler Silje Solvang

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 11.12.2018
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 18.12.2018

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand

Bakgrunn for sak

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal i henhold til Lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret §14 legges til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og oppdateres i takt med revisjon av
kommuneplanen. Analysen skal kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for
uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke
kommunen. Med utgangspunkt i ROS-analysen skal det også utarbeides en beredskapsplan,
jf. §15, første ledd.

ROS-analysen skal forankres i kommunestyret, jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt
§2, andre ledd. I forbindelse med sak 4/18 om oppstart av interkommunalt arbeid med
planstrategi, vedtok Fellesnemnda også oppstart av felles ROS-analyse for nye Kristiansand.
By- og kommunestyrene i de tre kommunene har også fattet vedtak om oppstart av arbeidet.

ROS-analysen skal som et minimum, jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt §2, tredje
ledd, si noe om eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen,
hvordan risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske området kan ha betydning for
kommunen, avhengigheter, kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når det
utsettes for stor påkjenning og behovet for befolkningsvarling og evakuering.

Organisering av arbeidet
Arbeidet med ROS-analysen har værtorganisert som et delprosjekt i nye Kristiansand. Det
har vært viktig fra første stund at analysen skulle ha bred medvirkning internt i de tre
kommunene og blant eksterne aktører. Det har også vært et sentralt poeng at medvirkningen
skulle både favne bredde og dybde for å på best mulig måte avdekke det beste risiko- og
sårbarhetsbildet og kompleksiteten. Over 100 personer har vært involvert i arbeidet med
ROS-analysen fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå gjennom en flere kanaler. Etter
kartlegging av informanter og bidragsytere ble det invitert til arbeidsmøter for drøfting og
innhenting av data.
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Arbeids- og medvirkningsprosessen har vært som følgende: 
 

 
 
For å spare tid og antall møter slo vi sammen fase 1 og 2 når det var hensiktsmessig. 
 
Hovedfunnene 
ROS-analysen har tatt for seg 29 hendelser fordelt på fem tematiske områder; 
naturhendelser, kritisk infrastruktur, uønskede tilsiktede handlinger, alvorlige ulykker og 
helse. Hovedfunnene viser at det er størst risiko for følgende hendelser: 

o Ekstremvær 
o Flom 
o Alvorlig hendelse på offentlig sted 
o Bygningsbrann med stor spredningsfare 
o Langvarig utfall av kraft og elektronisk kommunikasjon 
o Samferdselsulykke på vei og jernbane 
o Omfattende smitteutbrudd som rammer lokalt  

Risikoen er hovedsakelig knyttet til fare for liv og helse og forstyrrelser i dagliglivet, men med 
bygningsbrann er det stor risiko for kulturmiljø (verneverdige områder). 
Analysen viser at det er mange av hendelsene som kan medføre både befolkningsvarsling 
og evakuering, noe som viser at kommunen må ha planverket på plass og oppdatert til 
enhver tid. 
 
Den største sårbarheten som er avdekket er den økende avhengigheten mellom 
samfunnskritiske funksjoner og kritisk infrastruktur. Nye Kristiansand har stort fokus på 
digitalisering av tjenester. Det medfører økt avhengighet til kraft og mobilnettet. 
Kompleksiteten vokser, og det blir vanskeligere å avdekke hva som faller ut av tjenester ved 
lengre utfall. Og med risiko om økt ekstremværhendelser, både hyppigere og kraftigere som 
medfører svikt i kritisk infrastruktur, er det ingen tvil om det er sårbart.  
 
Utfordringer med transportnettet er også avdekket som en sårbarhet. Det refererer til at det 
er lange og ugunstige omkjøringsveier hvis E18/E39 må stenges. Dette gjelder også for 
kommunale og fylkeskommunale veier. Dette kan skape store utfordringer for nødetatene, og 
forstyrrelser i dagliglivet for innbyggere, pendlere og forbigående trafikk.  
 
Det videre arbeidet og oppfølging 
Arbeidet med analysen har resultert i flere forslag til risikoreduserende tiltak innenfor alle de 
fem tematiske områdene. Arbeidet med å følge opp det vil ferdigstilles når den nye 
organisasjonen er satt. Det er fordi tiltakene som skal følges opp, skal settes til bestemte 
kommunalområder, enheter og personer.  
 
ROS-analysen skal legge grunnlaget for den nye kommunens beredskapsplan. Arbeidet skal 
i likhet med oppfølging av tiltakene, ferdigstilles når organisasjonen er satt, og det er bestemt 
hvordan den nye kommunen ønsker å organisere beredskapsarbeidet på.  

251



55/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand - 201828243-1 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand : Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand

 

3 
 

Frem til 1.1.2020 vil de tre kommunene opererer som vanlig hvis ikke annet avtales, noe som 
innebærer at den enkelte kommune håndtere sine hendelser med sin kriseledelse. Det må 
avgjøres hvordan overgangen skal gjennomføres. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Fellesnemnda tar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand til 
orientering. 

2. Saken sendes til behandling i by- og kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og 
Songdalen. 

 
 
Camilla Dunsæd  
Programleder  
  
 
Vedlegg: 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand 
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1 Forord
Søgne, Songdalen og Kristiansand blir til Kristiansand kommune i 2020. I forbindelse med det
arbeidet har det blitt vedtatt at den nye kommunen skal utarbeide en felles risiko- og
sårbarhetsanalyse. Er det noe vi vet, så er det at vi ikke vet når neste krise inntreffer. Men vi
vet den kommer. Det har vært et viktig poeng for prosjektgruppen og nye Kristiansand at
analysen skulle ha bred medvirkning som representerte både bredde og dybde. Ikke bare fra
de tre kommunene, men også fra eksterne aktører for å avdekke et best mulig risiko- og
sårbarhetsbilde.

I en svært hektisk hverdag er vi utrolig takknemlige for alle som har deltatt i arbeidet.
Deltakelsen har vist et stort engasjement og at det er mye kunnskap ute i sektorene og blant
aktørene. Over 100 respondenter har vært involvert i arbeidet, fra lokalt, regionalt til
nasjonalt nivå, gjennom fysisk deltakelse, telefonsamtaler, epostutveksling og samtaler på
gangen. Vi vil gjerne takke alle som har bidratt. Det har vært utrolig gøy, lærerikt og
spennende.

Silje Solvang

Kristiansand, 2018
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2 Sammendrag
I arbeidet med sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune, har det blitt
vedtatt at den nye kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) og planstrategi. For å kunne vedta planstrategien må det foreligge en helhetlig ROS-
analyse, jf. forskrift om kommunal beredskap. Funnene i ROS-analysen skal blant annet bidra
til at samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas i planstrategien.

Kristiansand får endret risikobilde som et resultat av sammenslåingen, endringer i det
nasjonale risikobildet, globale trender og teknologisk utvikling. Analysen har tatt for seg 29
hendelser innenfor temaene naturhendelser, kritisk infrastruktur, uønskede tilsiktede
handlinger, alvorlige ulykker og helse. Det er et stort spenn mellom hendelsene, men felles
for dem er at de potensielt har svært høye konsekvenser for samfunnsverdiene liv og helse,
stabilitet, miljø og kultur og materielle verdier. Det er viktig å understreke at de ulike
kategoriene ikke kan vektes eller sammenliknes direkte.

Hovedfunnene viser at de hendelsene med størst risiko er ekstremværhendelser, utfall av
kraft og elektronisk kommunikasjon (ekom), alvorlig ulykke på offentlig sted,
samferdselsulykke på vei og jernbane og omfattende smitteutbrudd som rammer lokalt. Det
har blitt avdekket flere sårbarheter ved disse hendelsene. Den økte avhengigheten mellom
kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner er en stor sårbarhet. Kommunen
arbeider for å digitalisere flere tjenester innenfor alle kommunalområder for å forenkle og
effektivisere arbeidet. Det innebærer også økt avhengighet til kraft og ekom for at
kommunen skal kunne levere tjenestene. Det er også avdekket flere sårbarheter i
transportnettet pga. manglende eller ikke tilfredsstillende omkjøringsruter. Dette kan by på
store utfordringer for nødetatene.

Flere av de identifiserte hendelsene kan medføre masseskader og evakuering. Dette er noe
kommunen vil ha store utfordringer med å håndtere pga. kapasitetsutfordringer for alle
aktørene som blir berørt. Kapasitetsutfordringer gjelder også hvis det skulle forekomme
samtidige hendelser.

Risiko- og sårbarhetsbilde viser at kommunen har iverksatt flere risikoreduserende tiltak. Det
er likevel kommet flere forslag til risikoreduserende tiltak som tas opp i det videre arbeidet.
Oppfølgingsarbeidet starter når ny organisasjon er på plass for å sikre at de rette
kommunalområdene og personer blir ansvarliggjort for oppfølgingen.
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3 Innledning
Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens trygghet og
sikkerhet, og opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner når uønskede hendelser inntreffer.
Kommunen har en særlig rolle ved forebygging, beredskap og krisehåndtering, og utgjør det
lokale fundamentet. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er basert på prinsippene
om likhet, nærhet, ansvar og samvirke. Ved å ha et godt samarbeid med næringsliv, industri,
frivillige organisasjoner, andre offentlige etater og FoU-miljøer, og fortsatt initiere den årlige
regionale beredskapskonferansen, skal Kristiansand kommune legge grunnlaget for økt
bevissthet, kunnskap, samarbeid og beredskap i regionen.

I 2020 skal Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune slås sammen til nye Kristiansand
kommune. Videre i analysen vil nye Kristiansand kommune bli omtalt som både nye
Kristiansand og Kristiansand. Det refereres til gamle Søgne, Songdalen eller Kristiansand hvis
det gjelder den enkelte kommune før 2020. Utover det vil Søgne, Songdalen og Kristiansand
brukes for å omtale områdene som i dag er innenfor den enkelte kommune. Våren 2018 ble
det satt i gang arbeid med planstrategi for den nye kommunen. Samtidig ble det også
vedtatt i de tre kommunestyrene at en skulle utarbeide en felles risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse).

Figur 1: Bildet viser kartutsnitt for Kristiansand kommune 2020

Det er særlig to grunner til det; den første er at for å kunne vedta en planstrategi må det
ligge en helhetlig ROS-analyse til grunn, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikti. Den
andre er at det er nødvendig å ha utarbeidet en beredskapsplan innen 1.1.2020. Er det noe
en vet, så er det at en ikke vet når en uønsket hendelse inntreffer. Det kan skje 1.1.2020, og
da er det viktig at den nye kommunen har beredskapsplaner som er øvd, jf. lov om
kommunal beredskapspliktii.
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Risiko- og sårbarhetsbildet er stadig i endring. Det er viktig atKristiansand kommune følger
med på utviklingen og gjennomfører ROS-analyse på flere nivåer. Det er flere årsaker til at
risiko- og sårbarhetsbildet er i endring. Klimautvikling, endringer i trusselbildet, teknologisk
utvikling, medieutvikling og økt globalisering for å nevne noen av de store trekkene.

Kristiansand har de siste årene opplevd flere svært alvorlige hendelser. Flere
ekstremværhendelser, drap, og oversvømmelse på Sørlandet sykehus og brann i Posebyen
for nevne noen. På noen åpne plasser har kommunen iverksatt sikringstiltak for å redusere
framkommeligheten med kjøretøy fordi en har sett en bølge av hendelser i Europa hvor
kjøretøy er brukt som våpen. Stockholm ble rammet våren 2017.

Analysen har til hensikt å avdekke risiko og sårbarhet i kommunen. For å få til det på best
mulig måte, har datainnsamlingen bestått av bred medvirkning fra de tre opprinnelige
kommunene og eksterne aktører gjennom flere kanaler. Dette er også i tråd med
samvirkeprinsippet i beredskapsarbeidetiii. ROS-analysen skal være et viktig bidrag for
planstrategien og kommuneplanen, og et verktøy for kommunens samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid.

Analysen er på et overordnet og helhetlig nivå. Det betyr at hendelsene som er identifisert
og analysert har potensielt store konsekvenser, berører flere kommunalområder, utfordrer
kapasiteten i håndtering og oppfølging eller som skaper frykt i den øvrige befolkningen.
Under disse forutsetningene er det identifisert 29 uønskede hendelser. Det betyr ikke at
hendelser som ikke er nevnt ikke kan være svært alvorlige. Dette står det mer om i kapittel
4.

Kapittel 4 sier noe om formålet og organisering av analysearbeidet. Analysemetoden er en
grovanalyse basert på sløyfediagram, og kobler årsaker og konsekvenser av en uønsket
hendelse. Forutsetninger og avgrensninger i analysen tas også opp her. Kapittel 5 omtaler
sannsynlighet, samfunnsverdier og konsekvenser. Kapittel 6 og 7 er analysens viktigste
kapitler, og tar for seg det helhetlige risiko- og sårbarhetsbildet. Kapitel 8 identifiserer
behovet for varsling og evakuering, mens kapittel 9 tar for seg tiltak og videre oppfølging av
funnene. Kapittel 10 oppsummerer hovedfunnene i analysen. Kapittel 11 viser oversikten
over alle informanter og bidragsytere, mens referanselisten kommer til sist i kapittel 12.

4 Formål og organisering av analysen
Formålet med den helhetlige og overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen er å skape et
tryggere og mer robust samfunn. Kommunen er gjennom Lov om kommunal beredskapsplikt
pliktet til å gjennomføre helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyseiv. Den sier blant annet at
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen,
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko-
og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap […]. Uavhengig av lovkravet får den nye
kommunen et annet geografisk område, flere innbyggere og nye utfordringer. I tillegg er det
endringer i det nasjonale og internasjonale risikobildetsom Kristiansand og ROS-analysen
må ta med seg for å få et så riktig og oppdatert bildet som mulig.
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Analysen tar for seg kjente uønskede hendelser. Det store usikkerhetsmomentet er den
ukjente hendelse, og det kommunen også prøver å forberede seg på. Ved å ha en god
oversikt over risiko- og sårbarhetsbildet og dermed sikre god grunnberedskap, vil
kommunens evne til å imøtekomme og håndtere det ukjente øke. Det er også et viktig poeng
at analysen ikke har som mål å fjerne all risiko, men bidra til å redusere den.

4.1 Organisering av analysearbeidet
Arbeidet med ROS-analysen har vært organisert som et delprosjekt i nye Kristiansand, og er
forankret i de tre kommunestyrene. Det ble ansatt en prosjektleder med hovedansvaret for
innhenting av data og sammenstilling av rapporten. Prosjektleder har også ledet
prosjektgruppen som har bestått av beredskapsledere og koordinatorer i de tre
kommunene. Prosessen har vært som følgende:

Figur 2: Prosess for risikohåndtering

Det har vært viktig fra første stund at analysen skulle ha bred medvirkning internt i de tre
kommunene og blant eksterne aktører. Det har også vært et sentralt poeng at
medvirkningen skulle både favne bredde og dybde for å på best mulig måte avdekke det
beste risiko- og sårbarhetsbildet og kompleksiteten. Dette har bidratttil kunnskapsdeling,
eierskap og engasjement. Over 100 personer har vært involvert i arbeidet med ROS-analysen
fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå gjennom en flere kanaler. De uønskede hendelsene har
blitt delt inn i de tematiske områdene naturhendelser, kritisk infrastruktur, uønskede
tilsiktede handlinger, alvorlige ulykker og helse. Etter kartlegging av informanter og
bidragsytere ble det invitert til arbeidsmøter for drøfting og innhenting av data.
Medvirkningsprosessen var som følgende:

Figur 3: Figuren viser de fire fasene for medvirknings-og arbeidsprosessen for ROS-analysen..

Før den første fasen ble det utarbeidet et datagrunnlag basert på de tre eksisterende ROS-
analysene, regionale og nasjonale rapporter og analyser. Dette dannetunderlagettil
arbeidsmøtene. Etter de interne arbeidsmøtene ble datagrunnlaget revidert og sendt til
kontroll før det ble sendt til de eksterne aktørene som grunnlag i fase 2. Etter
arbeidsmøtene med de eksterne aktørene ble datagrunnlaget på nytt revidert og sendt ut til
alle deltakerne for en siste kontroll og innspill. For å spare tid og antall møter slo vi sammen
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fase 1 og 2 når det var hensiktsmessig. Etter at alle arbeidsmøtene og datagrunnlaget var
ferdig, begynte arbeidet med fase 3 ogsammenstillingen avrapporten. Rapporten er
behandlet i programledelsen for nye Kristiansand og forankres i Rådmannsgruppen før den i
fase 4 skal politisk behandles i løpet av våren 2019.

4.2 Analysemetode
Analysemetoden som er brukt er sløyfeanalyse, også referert til som sløyfediagrammetoden.
Formålet med analysen er aten kobler årsaker og konsekvenser til en uønsket hendelse, og
identifiserer sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak. Metoden er beskreveti Norsk
standard NS5814:2008v, og i tråd med veilederen til DSB om kommunal ROS-analysevi.

Figur 4: Figuren viser fremstillingen av et sløyfediagram, og illustrerer hvordan analysen er gjennomført

Sløyfediagrammet illustrerer hva kommunen prøver å avdekke i ROS-analysen, og tegner et
komplekst risiko- og sårbarhetsbilde. Hensikten er å se om kommunen har nok barrierer som
reduserer sannsynlighet og konsekvens, eventuelt om kommunen bør sette inn nye tiltak for
å redusere risikoen.

4.3 Identifiserte hendelser
Hendelsene som er identifiserter gjort etter gjennomgang av ROS-analysene i de tre
respektive kommunene, ROS Agder og andre nasjonale rapporter og internasjonale trender.
Det har blitt identifisert totalt 29 uønskede hendelser for nye Kristiansand. Hendelsene er
kategorisert etter fem tematiske områder:

Naturhendelser

1. Ekstremvær
2. Flom
3. Skred og steinsprang
4. Kvikkleireskred
5. Skogbrann

6. Dambrudd i lokale dammer
7. Dambrudd i de store dammene i

Setesdal

Kritisk infrastruktur

1. Utfall av kraft
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2. Utfall av elektronisk
kommunikasjon

3. Svikt i velferdsteknologien
4. Svikt i vannforsyning
5. Svikt i informasjonssikkerhet
6. Dataangrep
7. Svikt i matforsyningen

Uønskede tilsiktede handlinger

1. Alvorlig hendelse på offentlig sted
2. Alvorlig hendelse i barnehage og

skole
3. Terrorangrep og spionasje

Alvorlige ulykker

1. Industriulykke

2. Akutt forurensing med farlige
stoffer

3. Akutt forurensing med oljesøl
4. Bygningsbrann
5. Alvorlig ulykke i barnehage og

skole
6. Arrangementsulykke
7. Radioaktivt nedfall
8. Samferdselsulykke; vei og jernbane
9. Samferdselsulykke; skipsulykke
10. Samferdselsulykke; flyulykke

Helse

1. Omfattende smitteutbrudd som
rammer lokalt

2. Legemiddelmangel

4.4 Forutsetninger
ROS-analysen er på et overordnet nivå. Mindre hendelser som kan få svært alvorlige
konsekvenser må forventes i en kommunen på denne størrelsen, for eksempel
sesonginfluensaen, kriminelle handlinger og korte utfall av kritisk infrastruktur. Uønskede
hendelser for denne analysen har en eller flere av følgende utvelgelseskriterier:

Potensielt store konsekvenser
Berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever samordning i håndtering
Går utover kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av ordinære rutiner og
redningstjenester
Skaper stor frykt eller bekymring i befolkningen

Analysen er en kvalitativ analyse. Det betyr at risikoen er vurdert på bakgrunn av innhentet
data i kommunene, lokale, regionale og nasjonale rapporter og analyser. Flere av hendelser
som vurderes har ikke tidligere inntruffet i kommunen, og det blir derfor gjort subjektive
risikovurderinger framfor matematiske kalkuleringer. Det innebærer en viss usikkerhet
knyttet til vurderingene som er gjort. Analysen er basert på sannsynlige hendelser. Det betyr
at når en har vurdert risikoen (sannsynlighet*konsekvens) er det ikke verstefallshendelsene
som er grunnlaget. Denne vurderingen er gjort fordi verstefallshendelser i stor grad har
svært lav sannsynlighetog ville ha gitt lav risiko. Det vil gi et lite hensiktsmessig risikobilde.

4.5 Avgrensinger
Analysen har gjort flere endringer med tanke på hvilke hendelser som er tatt med fra de tre
eksisterende ROS-analysene i gamle Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune.
Bakgrunnen for det er at de er vurdert til høre hjemme på virksomhetsnivåvii, de inngår i
andre hendelser, eller det har vært endring i risikobildet. Hendelser som ble vurdert for
denne analysen som ikke er tatt med er følgende:
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1. Kraftig snøfallble vurdert som en egen hendelse pga. det kraftige snøfallet vinteren
2018. Det ble vurdert at den kunne inngå under ekstremvær fordi risikoen og
innsatsen er bortimot den samme.

2. Dambrudd i lokale dammermed konsekvensklasse 1 og 2 ble vurdert, men har såpass
lave konsekvenser at det ikke trenger å være med i helhetlig ROS-analyse. Det skal
gjøres på virksomhetsnivå, sist gjennomført i 2017.

3. Svikt i spillvannsnettet som er så stort at det fører til utfordringer for samfunnet har
så lav risiko at den ble tatt ut. For noen år tilbake opplevde Kristiansand brudd på
hovedkloakkledningen over Korsvikfjorden pga. erosjon og utvasking. Konsekvensene
av det var at kloakkvannet gikk i overløp og rett ut i sjøen mens reparasjonene
pågikk. Det var små konsekvenser for miljøet, og ingen konsekvenser for
innbyggerne. Analysen gjøres på virksomhetsnivå for å avdekke risiko og sårbarhet.

4. Epidemiinngår under uønsket hendelser «Omfattende smitteutbrudd som rammer
lokalt». Hendelsen ble først definert som pandemi, men for å dekke epidemier og
andre lokale utbrudd, ble pandemi byttet ut med gjeldene tittel. Den dekker selvsagt
også pandemi. Konsekvensene og innsatsen er liknende, enten det er lokalt
smitteutbrudd, epidemi eller pandemi.

5. CBRNEomhandler hendelser der personer utsettes for kjemiske stoffer (Chemical),
biologiske agens (Biological), radioaktive stoffer (Radiological), stråling fra nukleært
materiale (Nuclear) og/eller eksplosiver (Explosive). Det er en kjent terminologi i
noen kretser og fagområder, men ikke fullt så kjent i kommunen. Hendelsene som
omfattes av CBRNE blir dekket av flere andre hendelser i analysen, og er derfor ikke
tatt med som en egen hendelse. Detdekkes blant annet under alvorlig hendelse på
offentlig sted, industriulykke og akutt forurensing med farlige stoffer.

6. Hendelser utenfor kommunen som en egen analyse utgår. Bakgrunnen for
vurderingen er at hendelser utenfor kommunen som berører kommunen vil stort sett
håndteres på lik linje med andre typer uønskede hendelser som inntreffer i
kommunen. Det mest sannsynlige er athelse- og omsorgssektoren sammen med
eventuelt kriseledelsen blir berørt. De vil følge vanlig prosedyre og tiltakskortfor
håndtering av blant annet pårørende. Kommunen kan stort sett ikke bidra til å verken
redusere sannsynlighet og konsekvens for uønskede hendelser utenfor kommunen.
Det betyr likevel ikke at det ikke er viktig for kommunen og beredskapen. Noen av de
største hendelsene kommunen har håndtert har vært for hendelser som har
inntruffet andre steder, som for eksempel Godafossutslippet 2011, terrorangrepet
22.7.2011, diverse flyktningkriser mm. Et viktig punkt fra gamle Kristiansand sin
analyse i 2015 var at kommunene i Region Sørlandet (tidligere Knutepunkt Sørlandet)
skulle treffes jevnlig og drøfte beredskap og sikkerhet for at de sammen skulle bli
bedre til å håndtere blant annet hendelser i og utenfor egen kommune. Det kan også
være at kommunen vil bli bedt om bistand til å håndtere hendelser i
nabokommunene. Men selv om hendelsen utgår som en egen analyse, er det flere
hendelser i analysen som tar for seg hendelser som stort sett skjer et annet sted, for
eksempel forsyningssvikt av mat og medisiner. Det kan også være svikt i kritisk
infrastruktur.
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Det ble drøftetom en skulle ta med den negative samfunnstrenden der ungdom bruker
sosiale medier for å trakassere og mobbe fordi det kan føre til alvorlige konsekvenser. Det er
ikke tatt med i analysen fordi det vurderes som mer riktig å ha det med i utfordringsbildet til
kommuneplanens samfunnsdel for å løfte det frem på riktig sted.

5 Sannsynlighet, samfunnsverdier og konsekvenser
Risikovurderingen i analysen framkommer som et produkt av sannsynlighet ganget med
konsekvens.

5.1 Sannsynlighet
Sannsynlighetsvurderingen for at en uønsket hendelse skal inntreffe baserer seg på
fagkunnskap og erfaringer. Vurderingene er basert på nye Kristiansands størrelse, erfaringer
og forventninger til at slike type hendelser skal inntreffe. Hvor sannsynlig det er aten
uønsket hendelse vil inntreffe, er vurdert etter følgende verdier og beskrivelse:

Verdi Grad av sannsynlighet

5 Svært høy sannsynlighet

4 Høysannsynlighet

3 Moderat sannsynlighet

2 Lavsannsynlighet

1 Svært lavsannsynlighet
Tabell 1: Tabellen viser verdi og grad av sannsynlighet.

5.2 Samfunnsverdier og konsekvenskategorier
Når vi skal vurdere konsekvenser, er de knyttet opp mot samfunnsverdier kommunen ønsker
å beskytte. Det gjelder verdiene liv og helse, stabilitet, miljø og kultur, og økonomi.
Konsekvenskategorien som er valgt for analysen er basert på veilederne til DSB ogliknende
ROS-analyser fra andre større byerviii. Målet med konsekvenskategoriene er å skille de ulike
hendelsene fra hverandre når det gjelder alvorlighetsgrad for å skape et godt grunnlag for
prioritering i kommunen. Det er viktig å understreke at de ulike kategoriene ikke kan vektes
eller sammenliknes direkte. Konsekvenser for liv og helse kan ikke uten videre sammenliknes
med miljøskader.
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Verdiene for konsekvensene er i likhet med sannsynlighet fra 1-5, der 5 har størst
konsekvenser.

Verdi Konsekvens
5 Svært store konsekvenser

4 Store konsekvenser

3 Moderate konsekvenser

2 Små konsekvenser

1 Svært små konsekvenser
Tabell 2: Tabellen viser verdi og grad av konsekvens.

5.2.1 Liv og helse
Samfunnsverdien liv og helse tar for seg både dødsfall og alvorlige skadde og syke. Alvorlig
skadde og syke er definert som sykehusinnleggelse, selv om også det kan variere i
alvorlighetsgrad. Verdien liv og helse er delt inn i to konsekvenskategorier:

Dødsfall

Verdi Dødsfall

5 Over 4 dødsfall

4 2-4 dødsfall

3 1-2 dødsfall

2 Ingen dødsfall

1 Ingen dødsfall
Tabell 3:Tabellen viser gradering av samfunnsverdien liv
og helse, konsekvenskategori dødsfall.

Alvorlig skadde og syke

Verdi Alvorlig skadde og syke

5 Over 40 alvorlig skadde og syke

4 20-40 alvorlig skadde eller syke

3 10-20 alvorlig skadde eller syke

2 5-10 alvorlig skadde eller syke

1 Under 5 alvorlig skadde eller syke
Tabell 4:Tabellen viser gradering av samfunnsverdien liv
og helse, konsekvenskategori alvorlig skadde og syke.

5.2.2 Stabilitet
Samfunnsverdien stabilitet dreier seg om grunnleggende behov og forstyrrelser i dagliglivet.
Det er derfor to konsekvenskategorier for denne verdien.

Ikke dekket grunnleggende behov: Mangler vann, varme og medisiner

Forstyrrelser i dagliglivet: Innbyggerne ikke får kommunisert via ordinære kanaler, mangler
tilgang på offentlige tjenester, infrastruktur og redusert eller manglende fremkommelighet.

Verdi

Varighet
Under 100
personer

100-1000
personer

1000-4000
personer

Over 4000
personer

Over 7 dager 3 4 5 5

2-7 dager 2 3 4 5

1-2 dager 1 2 3 4

Under 1 dag 1 1 2 3
Tabell 5: Tabellen viser gradering av samfunnsverdien stabilitet, og gjelder for begge konsekvenskategoriene.
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5.2.3 Miljø og kultur
Samfunnsverdien miljø og kultur handler om naturmiljø og kulturmiljø. Naturmiljø er
definert som fysisk område og omgivelser. Det handler blant annet om skog og mark, dyreliv,
kystog elver. Kulturmiljø er hovedsakelig knyttet til verneverdige bygg og områder.

Naturmiljø

Verdi

Varighet Begrenset område Betydelig område Stort område

Over 1 måned dager 3 4 5

Over 7 dager 3 4 5

2-7 dager 2 2 3

1-2 dager 1 1 2
Tabell 6: Tabellen viser gradering av samfunnsverdien miljø og natur, konsekvenskategori naturmiljø.

Kulturmiljø

Verdi

Ødeleggelse
Verneverdige
kulturminner

Verneverdig
kulturmiljø

Fredede
kulturminner

Fredede
kulturmiljø

Omfattende
ødeleggelser 3 3 4 5
Begrensede
ødeleggelser 1 2 3 4

Tabell 7: Tabellen viser gradering av samfunnsverdien miljø og kultur, konsekvenskategori kulturmiljø.

5.2.4 Materielle verdier
Materielle verdier er økonomiske kostnader som følge av hendelsen knyttet til skade,
håndtering og normalisering for kommunen.

Kategori Økonomiske verdier

5 Skade har verdi over 50 millioner kr

4 Skade har verdi mellom 10-50 millioner kr

3 Skade har verdi mellom 5-10 millioner kr

2 Skade har verdi mellom 500.000 kr og 5 millioner kr
1 Skade har verdi under 500.000 kr

Tabell 8: Tabellen viser gradering av samfunnsverdien materielle verdier, konsekvenskategori økonomiske kostnader.

6 Risikobildet
Risiko er et mål på sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens. I tråd med DSB
sine anbefaleringer har vi valgt å frastå å framstille risikobildetmed fargeskalaen grønt, gult
og rødt fordi fargeskalaen kan være misvisende. Risikoen regnes ut på samme måte, men blir
fremstilt uten fargeskalaen. Et eksempel er at dambrudd i Vatnedalsdammen i Bykle vil etter
tradisjonell fargeskala bli grønn fordi det er lav risiko. Lav risiko er akseptabel risiko, og kan
tolkes slik at kommunen ikke trenger å ha fokus på dette og utelater å vurdere hendelsen og
tiltak. Men skulle et slikt dambrudd inntreffe er det svært viktig at kommunen har gått
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gjennom hendelsesforløpet, konsekvensene og utarbeidet et planverk som skal håndtere en
slik hendelse fordi et slikt dambrudd vil få katastrofale konsekvenser.

Risikoen er beskrevet som følgende:

Verdi Risiko Beskrivelse

5 Svært høy risiko Uakseptabel risiko; må gjennomføre risikoreduserende tiltak

4 Meget høy risiko Uakseptabel risiko; bør gjennomføre risikoreduserende tiltak

3 Moderat risiko Akseptabel risiko; vurder risikoreduserende tiltak

2 Lav risiko Akseptabel risiko; bør vurdere risikoreduserende tiltak

1 Svært lav risiko Akseptable risiko; bør vurdere risikoreduserende tiltak
Tabell 9: Tabellenviser verdi og beskrivelse av risikonivåer.

Hensikten med ROS-analysen er ikke å fjerne all risiko,
men sikre at det er en akseptabel risiko basert på
samfunnsverdiene en legger til grunn. Hva som er
akseptabelt kan endres over tid og variere mellom
områderix.

Nedenfor vises risikoen for hvert av de fem tematiske
områdene. Fremstillingen er gjort i figurform for å
lettere visualisere risikoene. Tabellen til høyre viser
fargekodene angitt for de ulike konsekvenskategoriene i
risikomatrisene. Tallene i figurene under referer til
hvilken hendelse det gjelder, som også er listet opp helt
til høyre i figurene. Hendelsene med høyest risiko er
ringet inn i matrisene.

6.1 Naturhendelser
Naturhendelser utløses i hovedsak av naturfenomener.
Det har vært en rekke ekstreme hendelser i
Kristiansand de siste årene som har fått alvorlige konsekvenser. Kraftig regn høsten 2017,
rundt 300 mm på 3 døgn, førte til store flommer i Kristiansand og Songdalen. Vannføringen i
Tovdalsvassdraget har ikke vært høyere på over 100 årx. Vinteren 2018 kom det to perioder
med kraftig snøfall, som blant annet førte til at Finsland og omegn var helt uten kritisk
infrastruktur i flere dager. Utfall av kraft og ekom hadde lengst utfall, mens vannforsyningen
var borte et par dager. Det innebar at skole og barnehage måtte holde stengt. Noen steder i
gamle Songdalen og Søgne var uten strøm i opp mot en uke. Sommeren 2018 var det en
lengre tørkeperiode. Høsten 2018 opplevde deler av gamle Kristiansand kraftig styrtregn på
kort tid. Det kom så mye nedbør på få timer at hele fire norgesrekorder ble slåttxi.
Konsekvensene var flere flommer, både i boligstrøk og populære turområder. Ikke lenge
etter kom stormen Knud. Det spesielle med den var at den kom sørfra, og ikke sørvest fra
som er den vanligste vindretningen. Stormen hadde orkan styrke i kastene, og førte til utfall
av både kraft og ekom.

Tabell 10: Tabellen viser hvilke farge som
tilhører de ulike konsekvenskategoriene i
risikomatrisene.
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Det er identifisert 7 hendelser under naturhendelser som hovedsakelig utløses av
naturkrefter. Men det kan også være menneskelig aktivitet som er årsaken. De fleste
kvikkleireskred i Norge kan for eksempel knyttes til menneskelig aktivitet. Figuren under
viser risikobildetfor naturhendelsene.

Figur 5: Figuren viser risikomatrisen for naturhendelser. Fargene representerer konsekvenskategorier, og tallene refererer til
hendelsesom listet opp til høyre. Matrisen viser at det er ekstremvær og flom som har høyest risiko (ringet inn).

Sannsynligheten vises på X-aksen. Jo lengre ut mot høyre, jo høyere blir sannsynlighet.
Konsekvensene vises på Y-aksen. Jo høyere du kommer, jo alvorligere blir konsekvensene.
Risikoen er et mål på sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens, og indikerer om
kommunen må eller bør vurdere risikoreduserende tiltak der det er mulig. Risikobildet i
figuren over viser at det er ekstremvær (1) og flom (2) som har den største risikoen for liv,
forstyrrelser i dagliglivet og materielle verdier (ringet inn).

Kvikkleireskred (4), dambrudd i lokale dammer (6) og dambrudd i de store dammene i
Setesdal (7) viser lav risiko. Lav risiko kan bli feiltolket og sammenliknet med liten
konsekvens, når det heller er tvert om. Dambrudd i Vatnedalsdammen eller
Storevassdammen vil ifølge dambruddsbølgeberegninger (DBBB) føre til at hele Kvadraturen
samt deler av Lund ligger 7-8 meter under vann. Det er lite trolig at transportnettet over
Otra fungerer, og sykehuset må sannsynligvis evakuere. De tre hendelsene kan føre til svært
alvorlige og katastrofale konsekvenser, noe som gjør at det er viktig for kommunen å ha
planverk og tiltak for håndtering av slike hendelser. Kvikkleireskred og dambrudd i de store
dammene er hendelser som skiller seg ut fra de andre fordi det er verstefallshendelser i
natur med katastrofale følger.

De største utfordringene ved naturhendelser er hovedsakelig langvarig svikt i kritisk
infrastruktur og trafikale problemer. Lengre svikt i kraft- og ekom-nettet skaper store
utfordringer for både kommunen og innbyggerne. Lengre utfall av ekom kan også føre til
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utfall av nødnett slik kommunen opplevde under det kraftige snøfallet og ekstremværet
Knud i 2018. Dette kan i verste fall føre til tap av liv og helse. For kommunen kan det bli
vanskelig å behandle pasienter fordi journalene ikke er tilgjengelig, brukere av
trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi får ikke utløst alarmer og innbyggere får ikke
ringt etter hjelp. Stengte veier pga. flom skaper utfordringer for nødetatenes responstid pga.
lange og ugunstige omkjøringsveier. Flom eller andre hendelser som førte til stengt E18) i
Oddernestunnelen og Baneheitunnelen gjør Kristiansand sentrum til en omkjøringsrute.
Trafikken på E18 fra Oddernes til Gartnerløkka er så stor at omkjøringsruten gjennom
sentrum ikke håndtere trafikken på en akseptabel måtexii. Det er også store økonomiske
konsekvenser knyttet til både ekstremvær og flom, hovedsakelig knyttet opp mot ekstra
ressurser i det forebyggende, pågående og opprydningsarbeidet.

Det er foreløpig ikke noe som tilsier at det blir færre ekstremværhendelser i tiden framover.
Norsk klimaservicesenter og NVE predikerer blant annet hyppigere styrtregn, flere og større
regnflommer, endringer i flomforhold og flomstørrelse, utfordringer med
overvannshåndtering og økt fare for skred. De nevner muligheter for økt sannsynlighet for
lengre tørkeperioder. Sommeren 2018 gav kanskje en forsmak på hva som kan forventes i
årene fremoverxiii. Klimaendringene er nok en av flere årsaker til at det nå er økt fokus på at
samfunnssikkerhet skal ivaretas i regional og kommunal areal- og samfunnsplanlegging.
Rundskrivetfra Kommunal- og moderniseringsdepartementetfremhever at planer skal
fremme hensynet til samfunnssikkerhet. Et det utbyggingsformål skal det gjennomføres en
ROS-analyse, der resultatene skal innarbeides i planbeskrivelsen og
konsekvensutredningenxiv.

En betydelig utfordring ved dambrudd i de store dammene i Setesdalen og kvikkleireskred er
masseevakuering av flere tusen innbyggere innenfor flere og store områder. Dette er en så
stor oppgave at kommunen sammen med SSHF, AMK, brann, politi, Sivilforsvar og andre
relevante aktører bør gjennomføre øvelse, og sammen utarbeide planverk og tiltak for
hendelser i dette omfanget.

6.2 Kritisk infrastruktur
Kritisk infrastruktur er definert som anlegg og systemer som er helt nødvendig for å
opprettholde samfunnskritiske funksjonerxv. Analysen tar for seg svikt i kritisk infrastruktur
som går over tid og krever ekstra ressurser og omlegging til manuelle og alternative rutiner.
Kortere avbrudd i kritisk infrastruktur opplever kommunen fra tid til annen som håndteres i
normal drift.

Under det kraftige snøfallet vinteren 2018 opplevde øvre Songdalen og deler av Søgne
langvarig utfall av kraft, ekom og vannforsyning. Det medførte at skole og barnehage måtte
stenge pga mangel på varme og vann. Det var ikke mulig kommunisere gjennom ordinære
linjer, verken via mobil eller nødnett. Dette skapte utfordringer for kommunen, nødetatene,
Agder Energi og berørte innbyggere. Ekstremværet Knud høsten 2018 førte til at flere
områder i gamle Kristiansand var uten strøm i flere dager. Mobil- og nødnettet var også
nede flere steder. Det var hovedsakelig pga. transmisjonsfeil. Noen få basestasjoner var
nede pga. strømbruddet. Dette viser at ekomnettet også er utsatt for feil og teknisk svikt.
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Det er identifisert 7 hendelser under kritisk infrastruktur. Årsakene til utfall kan både være
naturhendelser og menneskelig aktivitet. Figuren under viser risikobildet for svikt i kritisk
infrastruktur.

Figur 6: Figuren viser risikomatrise for svikt i kritisk infrastruktur. Fargene representerer konsekvenskategorier, og tallene
refererer til hendelse som listet opp til høyre. Matrisen viser at det er utfall av kraft, ekom, svikt i velferdsteknologi og
informasjonssikkerhet som har størst risiko for liv og helse og forstyrrelser i dagliglivet (ringet inn).

Risikoen er et mål på sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens, og indikerer om
kommunen må eller bør vurdere flere risikoreduserende tiltak der det er mulig. Risikobildet i
figuren over viser at det er utfall av kraft (1), utfall av ekom (2), svikt i velferdsteknologien og
svikt i informasjonssikkerhet som har størst risiko for liv, forstyrrelser i dagliglivet og
materielle verdier (ringet inn). Dataangrep mot kommunen kan få svært alvorlige
konsekvenser for kommunens tjenester, avhengig av angrepet.

Lengre utfall avkraft fører til utfall av ekom, noe som gir negativ påvirkning for robustheten i
velferdsteknologien. De kommersielle basestasjonene har i dag kun krav til
nødstrømkapasitet på 2-4 timer. Nødnett skal ha 8 timer nødstrøm på de mest sentrale
basestasjonene, og er avhengig av transmisjonslinker fra kommersielle aktører. Men i flere
tilfeller er nødnett på samme stasjon som de kommersielle. Flere av disse har ikke nødstrøm
på 8 timer, og erfaringer fra tidligere hendelser har vist at det er sårbart. Det arbeides med å
redusere sårbarheten.

Virksomheter som baserer seg på velferdsteknologi bør foreta ROS-analyser basert på
kortere og lengre utfall av strøm og ekom og gjøre tiltak i de tilfeller der det er fare for liv og

helse. I nye Kristiansand vil det være rett i underkant av 2500 brukere av trygghetsalarmer.
Det må også forventes en økende bruk av medisinsk utstyr som O2-koffert og annen

velferdsteknologi som er helt avhengig av strøm og ekom. Det øker sårbarheten. I tilfeller
hvor innbyggere ikke kan ringe nødetatene som følge av utfall av mobilnettet, vil
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sannsynlighet for tap av liv og helse være aktuelt fordi medisinsk hjelp kommer for sent eller
uteblir. Det er satt i gang et prosjekt i regi av Fylkesmannen som har til hensikt å øke
robustheten i kraft, ekom, informasjon og velferdsteknologi (KEIV prosjektet). Dette er et
direkte resultat av hendelsene etter det kraftige snøfallet vinteren 2018. Det er
nødstrømsaggregater ved flere samfunnskritiske institusjoner for å redusere konsekvensene.
Det er likevel behov for at ROS-analyser på virksomhetsnivå tar for seg utfall av kritisk
infrastruktur for å fange opp detaljene som ikke fanges opp i overordnet ROS-analyse.

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen ikke blir kjent for
uvedkommende (konfidensialitet), ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende
(informasjonskvalitet og integritet) og er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet)xvi. Det dreier
seg også om at informasjonen overføres og lagres digitalt på en trygg og sikker måte, som
ofte refereres til datasikkerhet. Det har blitt mer fokus på dette i en tid hvor IKT blir stadig
viktigere, og sensitiv informasjon lagres digitalt og i nettskyer.

Det kan skape alvorlige forstyrrelser i dagliglivet med lengre utfall av kraft, ekom,
velferdsteknologien og svikt i informasjonssikkerhet fordi kommunen vil ha problemer med å
levere flere tjenester på en tilfredsstillende måte. Svikt i informasjonssikkerheten kan føre til
betydelige kostnader for kommunen. Etter de nye personvernreglene (GDPR) som ble
innført sommeren 2018, kan kommunen få opp til 4 % av årsinntektene i bot for brudd på
reglenexvii. Det blir her spennende å se hva som blir utfallet av hendelsen i Bergen
kommunen der en elev oppdaget et sikkerhetshull uten at skolen fulgte det oppxviii. Det er
iverksatt en egen sikkerhetsorganisasjon for å ivareta informasjonssikkert i kommunen. Alle
virksomheter skal gjennomføre konsekvensvurderinger og ROS-analyser for egne systemer
for å sikre lagret data og forebygge uønskede hendelser. I kritiske systemer bør
virksomhetene etablere alternative måter å drive virksomheten på dersom strømutfall eller
datainnbrudd kan være aktuelt.

Det er en stor utfordring at flere tjenester gjør seg helt avhengig av kraft og ekom. Det har
blitt en så kompleks avhengighet at det er utfordrende å se det totale konsekvensbildet ved
lengre utfall, noe som øker sårbarheten. Økt fokus på betydningen av samfunnssikkerhet i
planlegging og byggesaksbehandling vil være et risikoreduserende tiltak for å imøtekomme
sårbarhet og avhengigheter i kritisk infrastruktur. Kommunens viktigste verktøy er
kommuneplanens arealdel hvor en legger inn i bestemmelsene krav som ivaretar
samfunnssikkerheten. Dette er i tråd med det nye rundskrivet om samfunnssikkerhet i
planlegging og byggesaksbehandlingxix.

6.3 Uønskede tilsiktede handlinger
Dette er villede handlinger som har til hensikt å påføre tap av liv og helse, ødelegge
symboler og materielle skader og/eller skape frykt i samfunnet. Det er årsaker, motiver og
handlinger med stort spenn, og aktørene kan ikke uten videre sammenliknes. En terrorist og
en serieovergriper har svært forskjellige motiver og grunner for å skade andre, men begge
gjennomfører handlinger med hensikt å skade.

De siste fire årene har fire barn blitt dømt for drap i Norge –3 av dem fra nye Kristiansand
kommunexx. I et av tilfellene var barnet under omsorg av barnevernet. 40% av enetiltakene
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for institusjonsbarn er lagt til Agder, og det har blitt spørsmål om det er godt nok vurdert
med tanke på fare for økt risiko for alvorlige hendelser. I Agder var det 95 barn under 18 år
som anmeldte personer for seksuelle overgrep i 2017, en økning på 27%. 66 av de 95 barna
var under 14 årxxi. Antallet er urovekkende, og en kan ikke utelukke at kommunen kan
oppleve en eller flere større overgrepssak, slik en har sett i nyhetsbildet fra andre steder i
landet. Det er også kjent at det er personer som har reist til Syria og Irak for å støtte IS,
såkalte fremmedkrigere.

Det er identifisert 3 hendelser under uønskede tilsiktede handlinger. Alvorlig hendelse på
offentlig sted kan blant annet være angrep med våpen, masseslagsmål, drap,
bortføringssaker, gisseltaking, påkjørsel av en større gruppe mennesker eller større
overgrepssaker. For alvorlige hendelser i barnehage og skole kan det være alvorlig
voldshendelse, foreldre/fremmede som bortfører barnet/barna, ansatte som forgriper seg
på barn og elever, gisselsituasjon, og angrep med våpen. Begge kan innebære PLIVO
hendelserxxii. Figuren under viser risikobildet for de identifiserte hendelsene.

Figur 7: Figuren viser risikomatrise for uønskede tilsiktede handlinger. Fargene representerer konsekvenskategorier, og
tallene refererer til hendelse som listet opp til høyre. Matrisen viser at det er størst risiko for alvorlig hendelse i på offentlig
sted og i skole og barnehage (ringet inn).

Risikobildet i figuren over viser at det er hendelsene alvorlig hendelsene på offentlig sted (1)
og i barnehage og skole (2) som har størst risiko for tap av liv. Terror og sabotasje har
moderat risiko. Konsekvensene er derimot svært høye innenfor alle konsekvenskategoriene,
og innebærer at kommunen må vurdere risikoreduserende tiltak der det er mulig. Det er stor
usikkerhet knyttet til terror og sabotasje.

Avhengig av årsak og motivasjon, kan slike hendelser skape og spre frykt og redsel blant
innbyggere. Hendelser der kommunen og andre aktører opplever kritikk, kan føre til fall i
både tillit og omdømme. I saken der en 15 åring drepte ei jente på Sørlandssenteret har
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både barnevernstjenesten og Sørlandet sykehus vedgått sviktxxiii. Svikt i flere ledd kan føre til
tillitsbrudd til aktørene, skape uro og få følgekonsekvenser for de berørte institusjonene. Det
er for eksempel en kjent sak at ansatte i barnevernet får mye truslerxxiv.

Det har blitt gjort flere risikoreduserende tiltak rettet mot uønskede tilsiktede hendelser,
blant annet tett samarbeid mellom kommunen og politiet, og det er iverksatt noe fysiske
sikringstiltak. Utfordringen med slike handlinger er at de i stor grad er uforutsigbare og
komplekse og gjør det umulig å forutse og sikre seg mot dem.

6.4 Alvorlige ulykker
Alvorlige ulykker dekker et stor spenn, og tar for seg alvorlige ulykker i barnehage og skole til
samferdselsulykke, industriulykker og akutt forurensing.

Industriulykke gjelder hovedsakelig storulykkebedrifter. Det har ikke vært noen store
industriulykker i Kristiansand siden Pollo-ulykken i 1970 og brannen på Falconbridge
nikkelverk i 1972. Disse ulykkene krevde 15 liv. Siden den gang har lovverket blitt strengere,
og det er i dag strenge krav og reguleringer til storulykkebedrifter. Akutt forurensing med
oljesøl skjedde sist i 2011 da containerskipetGodafoss grunnstøtte på utsiden av Hvaler.
Oljen spredte seg til Oslofjorden og forbi Vest-Agder. Da tankbåten Fjord Champion begynte
å brenne i Søgneskjærgården i 2005 kunne det ha blitt en katastrofal ulykke med potensial til
å bli en av de verste oljekatastrofene i landet.

Av bygningsbranner med stor spredningsfare har det vært flere branner i Posebyen. Hadde
dette skjedd på et ugunstig tidspunkt under vanskelige værforhold, kunne det ha fått
katastrofale konsekvenser. Det er et verneverdig område med stor lokal og nasjonal verdi,
og en storbrann her vil være katastrofalt.

Det har de siste årene skjedd noen ulykker i barnehage og skole. I 2016 druknet en 12 år
gammel gutt i et vann i et friminutt på Ve skole, mens en fem år gammel gutt mistet livet på
vei til barnehagen da han ble truffet av en kjøretøy. Det har også være noen ulykker med
skolebuss, men uten alvorlige konsekvenser.

Det er identifisert 10 hendelser under alvorlige ulykker, fordelt på to figurer. Bakgrunnen for
at de er delt i to figurer er å få bedre oversikt. Figuren under viser risikobildet for de 7 første
hendelsene.
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Figur 8: Figuren viser risikomatrise for alvorlige ulykker. Fargene representerer konsekvenskategorier, og tallene refererer til
hendelse som listet opp til høyre. Matrisen viser at det er størstrisikofor hendelseneakutt forurensing med farlige stoffer og
alvorlig ulykke i barnehage og skolefor liv og helse. Bygningsbrann med stor spredningsfare har høy risiko for skade å
kulturmiljø.

Risikobildet i figuren over viser at det er akutt forurensing med farlige stoffer (2),
bygningsbrann (4) og alvorlig ulykke barnehage og skole (6) som har størst risiko for liv og
helse. (ringet inn). Bygningsbrann med stor spredningsfare (4) har høy risiko for skade på
kulturmiljø, altså verneverdig området, mens akutt forurensing med farlige stoffer (2) har
høyest risiko for naturen. Flere av de nevnte hendelsene kan også føre til større forstyrrelser
i dagliglivet fordi det blant annet kan ramme transportnettet. En ulykke på Glencore
Nikkelverk kan føre til at E18/E39 stenges for en periode. Skulle det skje ulykke med tankbil
på E18 mellom Oddernes og Baneheitunnelen vil det føre til omkjøring gjennom Kristiansand
sentrum, et område som ikke er dimensjonert til å håndtere så stor trafikk som E18 utgjør.

Radioaktivt nedfall har lav risiko men høye konsekvenser for natur, forstyrrelser i dagliglivet
og materielle verdier i form av økonomiske kostnader, men lave konsekvenser for liv og
helse.

Figuren under viser risikobildet for de 3 siste hendelsene, som alle er samferdselsulykker.
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Figur 9: Figuren viser risikomatrise for alvorlige samferdselsulykker. Fargene representerer konsekvenskategorier, og tallene
refererer til hendelse som listet opp til høyre. Matrisen viser at det er størst risikofor samferdselsulykke på vei og jernbane.

Risikobildet i figuren over at det er samferdselsulykke for vei og jernbane (8) som har den
største risikoen for liv, helse og forstyrrelser i dagliglivet (ringet inn). Skipsulykke (9) og
flyulykke har moderat risiko, men med høye konsekvenser for liv og helser. En skipsulykke
(9) kan få svært alvorlig konsekvenser for naturen pga. oljesøl.

En betydelig utfordring ved store samferdselsulykker, uavhengig av om det er lav, moderat
eller høy risiko, er masseskader og evakuering av et større antall mennesker. Det vil utfordre
kapasiteten til alle instanser. Omfanget tilsier at kommunen sammen med SSHF, AMK,
brann, politi, Sivilforsvar og andre relevante aktører bør utarbeide planverk og tiltak for
evakuering av masseskader i det omfanget. Det er også en utfordring at hovedtransportåren
E18/39 har få og lange omkjøringsveier ved ulykker. Dette er utfordrende for nødetatene, og
skaper store forstyrrelser for innbyggerne og forbipasserende trafikk.

6.5 Helse
Helse tar for seg hendelser som har ekstraordinære konsekvenser for samfunnet og skaper
store utfordringer for kommunen. Det er identifisert to hendelser; omfattende
smitteutbrudd som rammer lokalt (1) og legemiddelmangel (2). Det er viktig å understreke at
omfattende smitteutbrudd er noe annet enn den vanlige sesonginfluensaen. Denne er
varslet, og håndteres i normal drift. Begge hendelsene er i stor grad utenfor kommunens
kontroll, og er hendelser som kommunen må håndtere hvis det inntreffer. Siste omfattende
smitteutbrudd var en pandemisk influensa i 2009, noe som også er den største risikoen ved
større smitteutbrudd. Legemiddelmangel har de siste årene hatten negativ trend, hvor det
stadigoftere er mangel på medikamenter. Foreløpig har det vært mulig å erstatte og finne
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alternativer, men med økende legemiddelmangel kan risikoen øke betydelig i fremtiden.

Figur 10: Figuren viser risikomatrise for helserelaterte hendelser. Fargene representerer konsekvenskategorier, og tallene
refererer tilhendelse som listet opp til høyre. Matrisen viser at det er størst risiko for omfattende smitteutbrudd som
rammer lokalt.

Risikobildet i figuren over viser at det er omfattende smitteutbrudd som rammer lokalt (1)
som har den største risikoen for liv, helse og materielle verdier. En er kjent med at
sesonginfluensaen tar mange liv. En større smitteutbrudd av en pandemisk influensa kan
forsterke konsekvensene som normalt inntrer ved sesonginfluensaen. Det som utfordrer
kapasiteten til kommunen er hvis 10-30 % av alle ansatte er syke eller hjemme med sykt
barn. Dette kan sammenliknes med hendelser der store antall personer tas ut i streik.

Helsemyndighetene håndterer årlig hundrevis av mangler av legemidler. Det har flere ganger
vært svært nær en alvorlig mangelsituasjon de siste årene. I 2015 var det en alvorlig mangel
på et antibiotikum til behandling av alvorlige infeksjoner i akutt- og intensivmedisin. I 2017
var det mangel på acetylsalisylsyre enterotabletter som reduserer risikoen for
blodproppdannelse og forhindrer hjerteinfarkt, hjerneslag og hjerte- og karsykdommer. Det
var 368 000 nordmenn som fikk disse medisinene i 2016. Begge hendelsene løste seg «i siste
liten»xxv. I Agder har det vært mangel på en spesiell blodtrykksmedisin over lengre tid. Dette
har også løst seg med andre blodtrykksmedisiner. Men det viser at mangelen på medisiner
øker.

7 Sårbarhet
Sårbarhet et uttrykk på hvordan et eller flere system, enten det er et teknisk system eller en
samfunnskritisk funksjon, klarer å imøtekomme, håndtere, opprettholde og/eller
gjenopprette driften når det utsettes for en uønsket hendelse og kraftig påkjenning. En av de
største risikoene er endringer i klimaet og de konsekvensene det medfører, i tillegg til utfall
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av kritisk infrastruktur. Analysen har avdekket flere sårbarheter knyttet til hvordan
kommunen og samfunnet klarer å opprettholde og gjenopprette driften ved uønskede
hendelser.

Den første sårbarheten som er
avdekket er den stadig økende
avhengigheten mellom kritisk
infrastruktur og samfunnskritiske
funksjoner. Det er ikke balanse
mellom avhengighet og sårbarhet
slik som figuren til over viser.
Kristiansand kommune har blant
annet satt i gang et stort
digitaliseringsprosjekt. Dette skal
effektivisere og forenkle arbeidet

for alle kommunalområder. Men
det innebærer økt avhengighettil
infrastruktur og robusthet.
Tabellen under illustrerer de tverrsektorielle avhengighetene mellom samfunnskritiske
funksjoner og kritiske infrastruktur.

Kritisk infrastruktur

Energiforsyning
Elektronisk

kommunikasjon
Transportnett

Vann- og
avløpKritiske

samfunnsfunksjoner
Strømforsyning X X

Vann og avløp X X X

IKT X X

Transporttjenester X X X

Helsetjenester og SSHF X X X X

Nødetater og ledelse X X X X
Barnehage/skole og
sykehjem

X X X X

Mat og legemidler X X X
Tabell 11: Tabellen viser en overordnet oversikt over avhengighetene mellom samfunnskritiske fuknsjoner og kritisk
infrastruktur.

Utviklingen viser at kommunen må ha økt oppmerksomhet på hvordan en kan redusere
sårbarheten gitt den økende avhengigheten til kritisk infrastruktur.

Det er flere uønskede hendelser som kan føre til masseskader og evakuering, og som
kommunen vil ha store utfordringer med å håndtere. En masseskade på Color Line på en
fullsatt båt midt i påskeferien eller på et fullsatt NSB tog en fredag ettermiddag kan bli svært
krevende. Det er mange aktører som vil ha store kapasitetsproblemer, og det vil kreve et
stort koordinerings- og samhandlingsarbeid. Kommunen og de største aktørene bør sammen
utarbeide planverk og tiltak og gjennomføre felles øvelser.

Figur 11: Figuren viser hvordan sårbarheten øker i takt med økt avhengighet til
kritisk infrastruktur.
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Kristiansand er et transportknutepunkt med både ferjetrafikk, flytrafikk, vei og jernbane.
Både E18 og E39 går gjennom kommunen og fører til stor trafikk, både av personbiler,
kollektivtrafikk og godstrafikk. Blir E18/E39 stengt byr det på store trafikale utfordringer
fordi trafikken fra Oddernes til Gartnerløkka er så stor at omkjøringsruten gjennom
Kristiansand sentrum ikke er dimensjonert til å håndtere den trafikken på en akseptabel
måte. Stenges E18/E39 ved Hannevika skaper det store utfordringer for de som skal til
Vågsbygd, Flekkerøya og vestover mot Songdalen og Søgne. Omkjøringsvei er da på riksvei 9
og over Kulia og til Nodeland. De som skal til retning Flekkerøya må kjøre over Slettheia og
Vågsbygd. Det er flere eksempler dårlige og lange omkjøringsveier. Dette er særlig
utfordrende for nødetatene.

Den største sårbarheten kommunen og samfunnet står ovenfor er ved samtidige hendelser
fordi det skaper store utfordringer for kapasiteten. Under et ekstremvær er det stor
sannsynlighet for at flere hendelser kan inntreffe samtidig.
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8 Befolkningsvarsling og evakuering
Tabellen under viser hvilke av de 29 hendelsene som kan medføre befolkningsvarsling og/eller
evakuering.

Nr Uønskede hendelse Befolkningsvarsling Evakuering

1 Ekstremvær X X

2 Flom X X

3 Skred og steinsprang X X
4 Kvikkleireskred X X

5 Skogbrann X

6 Dambrudd i lokale dammer X X

7
Dambrudd i de store dammene i
Setesdal X X

8 Utfall av kraft X X

9 Svikt i ekom

10 Svikt i velferdsteknologien

11 Svikt i vannforsyningen X X

12 Svikt i informasjonssikkerheten

13 Dataangrep

14 Svikt i matforsyning X

15 Alvorlig hendelse på offentlig sted X

16
Alvorlig hendelse i barnehage og
skole X

17 Terror og sabotasje X

18 Industriulykke X X

19 Akutt forurensing med farlige stoffer X X

20 Akutt forurensing med oljeutslipp

21
Bygningsbrann med stor
spredningsfare X

22 Alvorlig ulykke i barnehage og skole

23 Arrangementsulykke

24 Radioaktivt nedfall X X

25 Samferdselsulykke; vei og jernbane X

26 Samferdselsulykke; skipsulykke X

27 Samferdselsulykke; flyulykke X

28
Omfattende smitteutbrudd som
rammer lokalt X

29 Legemiddelmangel X
Tabell 12: Tabellen vise en liste med de 29 hendelsene og behovet for befolkningsvarsling og evakuering.
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9 Tiltak og videre oppfølging
Oppfølging av ROS-analysen er like viktig som å utarbeide selve analysen. For denne
analysen blir dette kapitlet litt annerledes enn ved neste revisjon fordi organisasjonen i nye
Kristiansand ikke er helt på plass. Kapitlet skal si noe om nye tiltak og hvilket
kommunalområde og enhet som har ansvaret for å følge opp hvert enkelt tiltak. Det
arbeidet vil bli påbegynt straks den administrative organiseringen er tilstrekkelig avklart til at
de personene som vil ha ansvaret for tiltaket kan bidra i arbeidet med å beskrive tiltakene.
Det samme gjelder for overordnet beredskapsplan med aktuelle tiltakskort.

Det har kommet en rekke forslag til risikoreduserende forlag. Selv om dette arbeidet skal
starte starter senere, er det likevel noen hovedlinjer fra risiko- og sårbarhetsbilde som kan
nevnes:

Økt fokus på samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaker, både på et overordnet
nivå som kommuneplanens arealdel og ned til reguleringssaker og byggesaker. Dette
for sikre at kommunen imøtegår sårbarhetene knyttet til klimaendringer og kritisk
infrastruktur med relevante tiltak.
Alternative transportveier. Trafikken på E18 fra Oddernes til Gartnerløkka er så stor
at omkjøringsruten gjennom sentrum ikke håndtere trafikken på en akseptabel måte.
Oppdatere samarbeidsavtalen med SSHF
Kommunen mangler geoteknisk kompetanse
Økt fokus på egenberedskap
Økt samhandling og øvelser med aktørene i kommunen
Sikre at data knyttet til risiko og sårbarhet i kommunen blir registrert, samlet og
lettere tilgjengelig
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10 Oppsummering
Formålet med analysen er av avdekke risiko og sårbarhet for og best mulig kunne i vareta
innbyggernes trygghet og sikkerhet. Risikoen er et produkt av sannsynlighet og konsekvens,
mens sårbarheten sier noe om systemer og tjenesters evne til å fungere når det utsettes for
stor negativ påkjenning.

29 uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser har blitt analysert. Identifisering
av hendelsene er gjort på bakgrunn av eksisterende ROS-analyser i de tre gamle
kommunene, regionale og nasjonale rapporter og analyser og endringer i risikobildet. Det er
et stor spenn i hendelsene som har både svært forskjellige sannsynligheter og konsekvenser.
De største risikoene i kommunen er knyttet til ekstremvær, utfall av kritisk infrastruktur,
samferdselsulykke på vei og jernbane, alvorlige hendelse på offentlig sted, alvorlig ulykke i
barnehage og skole og omfattende smitteutbrudd som rammer lokalt. Det er store
variasjoner innenfor hvilke samfunnsverdier som er hardest rammet, men det gir likevel et
godt bildet av risikoen. Det er viktig å ta med at det er en del usikkerhet knyttet til
risikovurderingene. Funnen er basert på kvalitativ analyse med subjektive vurderinger basert
på innhentet data.

En av de største utfordringene er endringene i klimaet og de konsekvensene det medfører.
Endringene har så langt gitt Kristiansand hyppigere og kraftigere ekstremvær.
Konsekvensene av det har vist at samfunnet er sårbart mot utfall av kritisk infrastruktur- Den
teknologiske og digitale utviklingen øker avhengighetet mellom kritisk infrastruktur og
samfunnskritiske funksjoner. Figuren under viser et overordnet bildet av ekstremvær. Til
vestre er det årsaker til ekstremvær, mens høyre side viser noen av konsekvensene og
avhengighetene.

Figur 12: Figuren illustrerer kompleksiteten og sårbarheten ved ekstremvær.
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Figuren viser at det er særlig ekomnettet kommunen øker avhengigheten til, noe som er
vanskelig for kommunen på påvirke alene. Ekomnettet øker avhengigheten til kraftnettet.
Og det er nettopp dette Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ønsker å løfte frem gjennom
KEIV prosjektet. Det er et prosjekt som handler om samhandling mellom aktørene, eiere og
brukere, for å øke robustheten i infrastrukturen. Kommunen eller infrastruktureiere kan ikke
alene imøtekomme endringer og utvikling uten at kommunen og nødetatene er involvert.
Men som figuren over viser, er det et svært komplekst og sammensatt bilde. Figuren viser
bare de overordnede linjene for avhengighet for å illustrere avhengighetsbilde og
kompleksiteten.

Det er spesielt to hendelser som skiller seg ut; kvikkleireskred i tettbebygde strøk og
dambrudd de store dammene i Bykle. Skulle disse inntreffe, vil det få katastrofale følger.
Disse hendelsene og liknende hendelser vil kreve en enorm innsats fra alle. For slike
hendelser er det viktig at kommunen har planverk og tiltak samordnet med relevante
aktører. I de senere årene har det blitt vanlig å analysere den såkalte ukjente hendelsen, en
hendelse ingen har klart å forutse. For den ukjente hendelsen kan man naturlig nok ikke
utarbeide konkrete tiltakskort, men jo bedre grunnberedskapen og egenberedskapen er,
desto bedre klarer samfunnet å håndtere ukjente hendelser.

Bygningsbrann med stor spredningsfare skiller seg ut som den hendelsen som har størst
risiko for kulturmiljø, altså verneverdige områder. For Posebyen er det gjort en rekke tiltak
for å redusere konsekvensene ved brann, men det er fortsatt viktig å se videre på hva som
kan gjøres av risikoreduserende tiltak, og kanskje aller mest sannsynlighetsreduserende
(forebyggende) tiltak.

Funnene indikerer et fremtidsbilde med hyppigere og kraftigere ekstremvær, økt teknologisk
og digital utvikling, økt avhengighet mellom kritisk infrastruktur og samfunnskritiske
funksjoner, økt antall brukere av trygghetsalarmer og velferdsteknologi, økning i
legemiddelmangel og økt sårbarhet. Konsekvensene for de fleste hendelsene blir større hvis
de skjer på et ugunstig tidspunkt og under ugunstige værforhold.

ROS-analysen skal revideres minst hvert fjerde år, ved behov eller ved endringer i
risikobildet.
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11 Informanter og bidragsytere
Svært mange har medvirkettil analysen, noe som helt klart har bidratt til at kommunen har fått en
langt bedre oversikt over risiko-og sårbarhetsbildet. Det har vært aktører fra lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå.

Nr Navn Bedrift
1 Ole Morten Egeland Agder Energi
2 Jan Tormod Helland Agder Energi Nett
3 Svein Rypestøl Agder Energi varme
4 Martin Ugland Agder politidistrikt
5 Rune Lindtveit Agder politidistrikt
6 Hilde Bergersen AKT
7 Steinar Moberg Bjorøy AKT
8 Magne Ryggetangen Avinor
9 Stian Bjørnheim Bane Nor
10 Oddvar Bjerland Boreal
11 Åge Ivar Førland Circle K
12 Knut Morten Johansen Color Line
13 Kim-Ronny Schmidt Elkem AS
14 Erlend S Gaare Festival Fyrverkeri
15 Dag Auby Hagen Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
16 Jon Kvitne Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
17 Yngve Årøy Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
18 Øystein Lohne Glencore Nikkelverk
19 Esben Norby Hennig-Olsen
20 Karl-Tore Nielsen Hennig-Olsen
21 Espen Hovde Kristiansand brann og redning IKS
22 Jan Røilid Kristiansand brann og redning IKS
23 Johnny Flæte Kristiansand brann og redning IKS
24 Halvard Aglen Kristiansand Havn
25 Roald Endresen Kristiansand havn
26 Ane Næss Jerstad Kristiansand kommune
27 Ann Elin Teksdal Kristiansand kommune
28 Anne Sofie Hellebø Kristiansand kommune
29 Are Vegusdal Kristiansand kommune
30 Bjørge Eikenes Kristiansand kommune
31 Bjørn Østerhus Kristiansand kommune
32 Dagfinn Haarr Kristiansand kommune
33 Eirik Martens Kristiansand kommune
34 Elin Baldersheim Kristiansand kommune
35 Gjermund Bekkevoll Kristiansand kommune
36 Gunbjørg Rike Nahiry Kristiansand kommune
37 Gunnar Vestøl Kristiansand kommune
38 Harald Karlsen Kristiansand kommune
39 Hildegunn Haugum Kristiansand kommune
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40 Ingunn Kvivik Kristiansand kommune
41 Jan-Arild Sandnes Kristiansand kommune
42 Johanne Nilsen Kristiansand kommune
43 John Christian Bjorkjendal Kristiansand kommune
44 Jon Petter Langfeldt Kristiansand kommune
45 Kjell Einar Liane Kristiansand kommune
46 Kjetil Løyning Kristiansand kommune
47 Line Baasland Kristiansand kommune
48 Maahr Ludvig Eikeland Kristiansand kommune
49 Marianne Bliksås Kristiansand kommune
50 Monica Fredvik Kristiansand kommune
51 Per Vassbotn Kristiansand kommune
52 Randi Skjelanger Kristiansand kommune
53 Roy Wiken Kristiansand kommune
54 Sigurd Paulsen Kristiansand kommune
55 Svein Tore Kvernes Kristiansand kommune
56 Terje Lilletvedt Kristiansand kommune
57 Thomas Dokmo Kristiansand kommune
58 Tone Iglebæk Kristiansand kommune
59 Tore Løvland Kristiansand kommune
60 Torfinn Jore Kristiansand kommune
61 Wibekke Syvertsen Kristiansand kommune
62 Øyvind Haarr Kristiansand kommune
63 Alfred Georg Klausen Kristiansand Røde Kors
64 Bjørn Erik Tobiassen Kristiansand Røde Kors
65 Jørn Einar Weidemann Mattilsynet
66 Hans Olav Hygen Meteorologisk institutt
67 Rolf Roland Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
68 Siri Mathisen NHO
69 Finn Aasheim Norges bondelag, Agderkontoret
70 Christian Slottun Norkring
71 Amund Kjelland NSB
72 Pål-Henrik Tindberg NSB
73 Lars Ove Gidske NVE
74 Bjarte Austvig Nye Kristiansand
75 Elisabeth Engemyr Nye Kristiansand
76 Glen Austegard Nye Kristiansand
77 Rune Heggdal Nye Kristiansand
78 Rune Vårdal Paulsen Nødnett/110 sentralen
79 Hans Peter Moe Orica Norway
80 Trond Johnsen Songdalen fjellsprenging
81 Erling Eidsø Songdalen kommune
82 Hege Solgård Songdalen kommune
83 Kari Anne Candasamy Songdalen kommune
84 Kjell Sverre Langenes Songdalen kommune
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85 Kjetil Breistein Songdalen kommune
86 Lene Mordal Songdalen kommune
87 Nina Katrine Bentsen Songdalen kommune
88 Oddbjørn Hagen Songdalen kommune
89 Stein Erik Watne Songdalen kommune
90 Sylvi Sunde Songdalen kommune
91 Monica Dobbertin Statens strålevern
92 Jostein Akselsen Statens Vegvesen
93 Ada Elise Nygård Søgne kommune
94 Anne Lise Sandbakken Søgne kommune
95 Einar Linga Larsen Søgne kommune
96 Eivind Eikeland Søgne kommune
97 Eva Hauger Gjersvold Søgne kommune
98 Eystein Ripegutu Søgne kommune
99 Frank Andersen Søgne kommune
100 Kenneth Fedog Søgne kommune
101 Torkjell Tofte Søgne kommune
102 Vegard Nilsen Søgne kommune
103 Yngvild Grummedal Søgne kommune
104 Martin Hauge Sørlandet Sykehus HF
105 Håvard Mørk Telenor
106 Sindre Thomassen Telia
107 Rune Martinsen Uno-X
108 Arne Karlsen Vest-Agder fylkeskommune
109 Even Askildsen Vest-Agder fylkeskommune
Tabell 13: Tabellen viser alle som har bidratt til analysene.
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