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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at følgende interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27
avsluttes fra 31.12.2019:
-Innkjøpssamarbeidet mellom Kristiansand og Søgne kommune.
2. Kommunestyret vedtar at følgende vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28
avsluttes fra 31.12.2019:
-Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere,
grunnskole for voksne og Kvalifiseringsbasen. Et samarbeid mellom Songdalen og Søgne.
-Legevaktsamarbeid mellom Søgne og Songdalen
-Oppmåling-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
-PPT-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
-Høllen interkommunale renseanlegg mellom Søgne og Songdalen

Bakgrunn for saken:
Den 20. juni 2017 vedtok kommunestyrene i Søgne, Kristiansand og Songdalen sammenslåing
av kommunene fra 1. januar 2020. De tre kommune har tidligere hatt omfattende samarbeid om
enkelte av de kommunale tjenestene. Samarbeidene har blant annet vært organisert etter
kommuneloven § 27 (interkommunale samarbeid), § 28 (vertskommunesamarbeid) og lov om
interkommunale selskap (IKS).
Interkommunale samarbeid skal etter lovverket bestå av flere ulike kommuner. Ved en
kommunesammenslåing vil derfor de interkommunale samarbeidene mellom
sammenslåingskommunene naturlig opphøre. Tjenesten som samarbeidet har utført vil ivaretas
av den nye kommunen, eventuelt i samarbeid med andre kommuner. Selv om samarbeidet
opphører som følge av kommunesammenslåingen må det foreligge et vedtak om avslutning av
samarbeidet fra kommunestyrene i deltakerkommunene.

Denne saken tar for seg interkommunale samarbeid og vertskommunesamarbeid mellom
Søgne ,Kristiansand, og Songdalen som naturlig opphører ved kommunesammenslåingen, og
avslutning av disse.
Samarbeidene vil bestå til 31.12.2019, før tjenestene overføres til nye Kristiansand.
Evaluering og gjennomgang av samarbeidene ble behandlet i Fellesnemnda i sak 34/18 den
25.9.2018, og det ble vedtatt at programleder fikk fullmakt til å følge opp kommunens
interkommunale samarbeid i tråd med oversikten som ble presentert.
Saksutredning:
Under følger en oversikt over de interkommunale samarbeidene som foreslås avsluttet.
Innkjøpssamarbeidet
Innkjøpssamarbeidet ble opprettet i 2005 i tilknytning til Region Kristiansand (tidligere
Knutepunkt Sørlandet). Samarbeidet besto frem til årsskiftet 2018/2019 av Kristiansand,
Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand. De tre sistnevnte kommunene har sagt
opp sin avtale i innkjøpssamarbeidet og det er kun sammenslåingskommunene i nye
Kristiansand som gjenstår i 2019. Fra 1.1.2020 vil samarbeidet per definisjon ikke være et
interkommunalt samarbeid og det foreslås derfor avsluttet fra 1.1.2020. Innkjøpssamarbeidet
mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen vil i 2019 opprettholdes som tidligere.
Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere,
grunnskole for voksne og Kvalifiseringsbasen
Søgne har et vertskommunesamarbeid med Songdalen– senest signert i april 2016. Den enkelte
kommune kan tre ut av samarbeidet fra et årsskifte, forutsatt at skriftlig varsel er sendt
vertskommunen minst 12 måneder i forveien. Dersom begge deltakerkommunene er enige, kan
samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. Samarbeidet opprettholdes i 2019 og
tjenesten videreføres i nye Kristiansand kommune fra 1.1.2020.
Legevaktsamarbeid med Songdalen
Søgne har et vertskommunesamarbeid med Songdalen. Avtalen ble underskrevet i april 2014.
Vertskommunen rullerer mellom kommune avhengig hvilken kommune som har
legevaktsjefen. Avtalen kan sies opp med 12 måneders varsel. Samarbeidet opprettholdes i
2019 og tjenesten videreføres i nye Kristiansand kommune fra 1.1.2020.
Oppmåling
Søgne har et vertskommunesamarbeid med Songdalen, der Søgne kommune er vertskommune.
Avtalen ble gjeldende fra 2014 og innebærer at Songdalen har overlatt til Søgne kommune å
utføre oppmålingsforretninger samt å føre Matrikkelen på dens vegne.
Den enkelte kommune kan tre ut av samarbeidet, forutsatt at skriftlig varsel
er sendt vertskommunen minst 6 måneder i forveien.
Dersom begge deltakerkommunene er enige, kan samarbeidet oppløses med
øyeblikkelig virkning. Samarbeidet opprettholdes i 2019 og tjenesten videreføres i nye
Kristiansand kommune fra 1.1.2020.
PPT
Søgne har et vertskommunesamarbeid med Songdalen, der Søgne kommune er vertskommune.
Avtalen ble senest underskrevet i mars 2014. Samarbeidskommunen kan tre ut av samarbeidet
fra et årsskifte, forutsatt at skriftlig varsel er sendt vertskommunen minst 12 måneder i
forveien. For vertskommunen gjelder en frist på minst 24 måneder. Dersom begge
deltakerkommunene er enige, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning.
Samarbeidet opprettholdes i 2019 og tjenesten videreføres i nye Kristiansand kommune fra
1.1.2020.

Høllen interkommunale kloakkrenseanlegg
Søgne har et vertskommunesamarbeid med Songdalen, der Søgne kommune er vertskommune.
Avtalen ble senest underskrevet i september 2013.
Samarbeidskommunen kan tre ut av samarbeidet fra et årsskifte, forutsatt at skriftlig varsel er
sendt samarbeidskommunen minst 4 år i forveien. Dersom begge deltakerkommunene er enige,
kan samarbeidet oppløses med andre frister.
Samarbeidet opprettholdes i 2019 og tjenesten videreføres i nye Kristiansand kommune fra
1.1.2020.
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