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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og
koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen
etter stortingsvedtak har invitert kommunene til.
2. Det forutsettes at KS vil samordne sin rolle hensiktsmessig for kommunen både i
forhold til lokal prosess i regi av Knutepunkt Sørlandet og i forhold til rollene
fylkesmennene i begge Agderfylkene har fått i reformarbeidet.

Bakgrunn for saken:
Formannskapet og kommunestyret behandlet hhv. 11.juni og 19. juni sak om ny
kommunereform (Prop.955 2013-2014) og ga sin tilslutning til at en del av
kommunereformprosessen lokalt skulle gjennomføres i regi av Knutepunkt Sørlandet. I saken
fremgikk det også at fylkesmennene ville få ansvaret fra regjeringen for å igangsette lokale
prosesser noe regjeringen også har sagt er ønskelig skjer i et samarbeid mellom fylkesmannen
og KS regionalt.
Fylkesmannen i Vest-Agder har meddelt kommunen at de har ansatt landbruksdirektør Dag
Petter Sødal som prosessveileder, i utgangspunktet for å følge prosessen ut 2016.
Fylkesmannen har fått oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sier
at fylkesmannens rolle er å gjøre seg kjent med prosessene som pågår, tilby støtte til
kommunene, samt se til at prosesser kommer i gang, og sørge for at prosessene avsluttes innen
2016. Fylkesmannen i Vest-Agder har ønsket å gjøre dette i samarbeid med KS Agder, noe
som de også har drøftet sammen med Fylkesmannen i Aust-Agder.
Kommuner og fylkeskommuner har nå fått tilsendt anmodning fra fylkesstyret i KS Agder om
politisk behandling av KS medvirkning i lokale og regionale prosesser i
kommunereformarbeidet. KS sentralt ønsker en særskilt medlemsforankring av deres

deltagelse i videre prosessarbeid. Dette fordi KS vil tydeliggjøre at fylkesmennenes rolle i
samarbeidet er definert av staten og KS’ rolle av kommunene.
Et enstemmig landsstyre er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir
prosessveiledning i lokale prosesser og at dette gjøres i samarbeid med fylkesembetene, i et
likeverdig samarbeid. Det forutsettes at det er en gjensidig forståelse i dette samarbeidet for at
«kommunene selv styrer fremdriften i prosessene, og definerer sine behov for veiledning og
prosesstøtte».
I anmodningen fra KS fremgår det at premissene for KS medvirkning bygger på lokale
prosesser der KS ikke skal være pådriver. Kommunene selv bestemmer hvem de vil ta initiativ
til samtaler til. KS ønsker ikke å ta stilling til dette, hverken regionalt eller nasjonalt. KS
anbefaler å bruke etablerte KS arenaer, men kommunene selv må eie og styre prosessene, med
bistand fra KS og fylkesmennene. KS vil ivareta rollen som medlems- og interesseorganisasjon
med fokus på rammevilkår, styrking av lokaldemokratiet, formidling av faktagrunnlag og
tilrettelegging av arenaer for utvikling, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.
Rådmannen tar til etterretning at KS ønsker en formell politisk behandling av deres deltagelse i
kommunens arbeid med kommunereformen. KS mandat understreker at det er uansett er
kommunene som vil eie og styre sin egen prosess.
Ønske om en slik deltagelse har vært godt kjent og også omtalt i formnanskapssaken om
opplegget for en lokal prosess i regi av knutepunktet. 13. juni var fylkesmennene i Aust- Agder
og Vest-Agder invitert sammen med politisk og administrativ ledelse i KS Agder til styremøtet
i Knutepunkt Sørlandet. På møtet understreket fylkesmennene i Aust-Agder og Vest-Agder at
de var innstilt på å finne en hensiktsmessig form for samordning av koordineringsfunksjonen i
forhold til Kristiansandsregionen, slik ordførerne har uttrykt forventning om i brev til
fylkesmennene den 24. mai d.å.
Styret i Knutepunkt Sørlandet har invitert fylkesmennene i Vest- Agder og Aust-Agder til
deltakelse på Knutepunkt Sørlandets felles formannskapsmøte 3. september og har bedt om en
presentasjon av oppdraget fra KMD og hvorledes koordineringsfunksjonen tenkes samordnet i
forhold til prosessen i Knutepunkt Sørlandet.
Rådmannen vil bemerke at det er svært mange prosessinitiativ å forholde seg til i denne saken.
Det er fortsatt er uklart hva både fylkesmannen og KS legger i sin rolle som prosesstøtte og
prosessveileder og hva som konkret tilbys av hjelp og ressurser til kommunene gjennom dette.
Rådmannen ser fram til en klargjøring av dette. Det er også viktig å få avklart om det er noen
form for uklarhet om roller og grensesnitt mellom ulike aktører på Agder. Det er viktig at disse
initiativene blir en hjelp for kommunene og ikke en ekstra utfordring.
En av utfordringene med regjeringens reformprosess er at prosessene skjer parallelt lokalt uten
koordinering og uten at fremtidige oppgaver er kjent. Rådmannen er kjent med at det tas
mange ulike initiativ lokalt uten at det finnes en oversikt over dette. Det kunne være nyttig
dersom KS Agder kunne koordinere informasjon og å holde oversikt over ulike lokale initiativ.
For Kristiansand ville det også være av interesse dersom KS kunne formidle kunnskap om
ulike prosesser som var i gang i andre tilsvarende byregioner.
Det er også ønskelig å få avklart hvor vidt KS Agder an bidra på konkrete oppdrag f.eks ved
nye behov for ulike utredninger og analyser for enkeltkommuner eller for flere kommuner,
eller om det bare dreier seg om formidling av allerede kjent faktagrunnlag.

Vedlegg
1 Anmodning om politisk behandling av KS medvirkning i lokale og regionale prosesser i en
kommunereform.

