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Innspill til utredningen av deling av Kristiansand kommune. 
 
 
 
 
Viser til forespørselen fra statsforvalteren om å gi innspill i forbindelse med utredningen av 
en eventuell deling av Kristiansand kommune til to eller tre kommuner.  
 

Hvilke forskjeller opplever dere nå med dagens sammenslåtte Kristiansand kommune, 
sammenlignet med situasjonen med 3 kommuner før sammenslåingen i 2020?  

Det er positive erfaringer med sammenslåing av de tre kommunene. Kristiansand kommune har et 
veldrevet kommunalt helsetjenestetilbud. Det er SSHFs inntrykk at det var en vel utført prosess med 
sammenslåing, og at en fikk planlagt overgangen godt. Endringen har ført til et mindre byråkratisk 
system for samhandling da en gikk fra fem til fire samhandlingsregioner. Dette sparer oss nå for tid og 
innsats. 

 KPH ved PSA bemerker at tilgjengeligheten mht. robusthet vs. sårbarhet oppleves svært god nå 
da det er lett å få tak i riktig person/samarbeidspartner i aktuelle saker. En tilbakeføring vil 
kunne medføre redusert tilgjengelighet og et mindre robust tilbud med fagmiljøer som er 
mindre og fragmenterte. I sum kan dette forringe det gode samarbeidet som nå er tilstede og 
ligger til grunn for god samhandling. 

 

Har dere merket noen utfordringer knyttet til selve overgangsfasen i sammenslåingen av de tre 
kommunene? 

 Se over. Vi vil likevel legge til at selve sammenslåingsprosessen førte til en mer «introvert» 
kommune, som ikke hadde utviklingskapasitet til samhandling mens dette pågikk. Det var 
forståelig at selve prosessen krevde betydelig utviklingsressurser. Dette er nå tilbakelagt, og vi 
ser ikke fram til en eventuell reverseringsprosess som sannsynligvis vil kreve minst like 
omfattende utviklingskapasitet til interne prosesser. Det er betydelige behov for å ha 
kapasitet/bemanning til samhandling og tjenesteutvikling mellom sykehus og kommuner i 
Agder og som også krever prioritet i ledelse. 
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Sørlandet sykehus HF   2 av 2 
 

Vil en eventuell deling tilbake til to eller tre kommuner påvirke deres samhandling med 
kommunen(e)? I tilfelle, hvorfor og i hvilken grad? 

 Dette vil bety et tilbakesteg i samhandlingen, og det må vurderes om det er nødvendig å gå 
tilbake til fem samhandlingsorganer i Helsefellesskapet, med økt byråkratisering som resultat. 
Generelt erfarer vi at jo mer fragmentert samhandlingsstrukturen er, jo mer utfordrende er 
dette for samarbeidet om pasientforløpene.  Dette forsterkes i høyaktivitetsperioder eller når 
det er særlige utfordringer som under en pandemi. Nettopp i slike perioder er det en klar 
fordel med større, mer robuste kommuner som samarbeider om knappe ressurser for å få til 
gode prosesser med pasientforløp og effektiv utskriving. De tre kommunene synes å ha en mer 
robust helhet som sammenslått kommune.  

 ABUP erfarer at den sammenslåtte kommunen har et mer robust fagmiljø knyttet til 
kompetanse (bredde) og økt tjenestetilbud (bredde og tilgjengelighet). Sammenslått 
kommune kan i langt større grad utrede og behandle lette til moderate psykiske 
lidelser hos barn og unge, og ABUP har i mindre grad måtte kompensere for 
manglende/reduserte tjenestetilbud i kommunen. 

 Økt byråkratisering vil bli tydelig på mange områder, for eksempel ved inngåelse av 
samarbeidsavtaler der sykehuset da må ha separate prosesser med 3 parter i stedet for 
en, og følge disse opp i samhandlingsløp med tre kommuner. 

 

Kort oppsummert erfarer Sørlandet sykehus at dagens Kristiansand kommune bidrar tydeligere til en 
faglig utvikling av helsetjenestene i Agder. Den sammenslåtte kommunen er mer robust med tanke på 
samhandlingen både strategisk, faglig og administrativt - om det viktige samarbeidet om behandling 
av pasienter i opptaksområdet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Nina Mevold 
Administrerende direktør 
Sørlandet sykehus HF 

 

 
 

 


