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Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også
etableres et arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas
medlemmer velges blant by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
 Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas
arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 19.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

16.06.17 ble det gjennomført drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte. Referatet ble gjort tilgjengelig samme
dag.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.
Administrasjonsutvalget slutter seg til innspill fra de hovedtillitsvalgte med unntak av innspill fra
Delta, jmf drøftingsmøtet 16.06.2017. Administrasjonsutvalget anbefaler å bruke av sentral pott stilt
til dispensasjon fra statens side når det gjelder lønnsharmonisering, lokale særavtaler o.l.
Innstillingen er enstemmig vedtatt.

8. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
9. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
10. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
11. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også
etableres et arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas
medlemmer velges blant by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
 Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas
arbeidsutvalg
12. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
13. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
14. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Varaordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og det innføres Parlamentarisk styringsform etter
kommuneloven kap. 3.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er nærmere
beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også etableres et
arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas medlemmer velges blant by/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:

Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:

Formannskapet ønsker at før endelig vedtak gjøres i saken utsettes endelig behandling i
kommunestyret til medio august.
Det ble votert over utsettelsesforslaget. Forslaget falt med 6 mot 3 stemmer (V, SV, FRP).
Ordfører Hilde (AP) ba om protokolltilførsel:
I utkast til prinsipper for etablering av Nye Kristiansand som skal vedtas av første fellesnemnd
forslår Søgne representanter følgende endring – under administrativ organisering utgår følgende: (i
første setning) […] og deres fagstaber […]

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra FRP.
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (FRP).

Innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er nærmere
beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også etableres et
arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas medlemmer velges blant
by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas
arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
I møtet ble brevet fra KMD Gjennomføring av felles kommunestyremøte datert 09.06.2017 delt ut.
Fylkesmann Dag Petter Sødal orienterte samt besvarte spørsmål.
Varaordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og det innføres Parlamentarisk styringsform etter
kommuneloven kap. 3.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også etableres
et arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas medlemmer velges blant
by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:




Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Kristiansand – 15 medlemmer

Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:
Kommunestyret ønsker at før endelig vedtak gjøres i saken utsettes endelig behandling i
kommunestyret medio august.
Utsettelsesforslaget nedstemt med stemmer 18 mot 9 stemmer (FRP, V, SV, SP).
Ordfører Hilde (AP) fremmet protokolltilførsel:
I Utkast til prinsipper for etablering av Nye Kristiansand som skal vedtas av første fellesnemnd
foreslår Søgnes representanter følgende endring – under administrativ organisering utgår følgende: (i
første setning) […] og deres fagstaber […]
De hovedtillitsvalgtes anmerkninger i drøftingsmøte 16.06.17 og møte i forhandlingsutvalget
13.06.17 tas med i den videre behandlingen, dette gjelder blant annet harmonisering av lønn, og at
hovedverneombudet bør være med i partssammensatt utvalg med møte møte- og talerett.
Votering:
Formannskapets innstiling satt opp mot forslag fra FRP
Formannskapets innstilling vedtatt med 22 mot 5 stemmer (FRP)
Innstilling:

1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.

3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også
etableres et arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas medlemmer
velges blant by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
 Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.

Bakgrunn for saken
Stortinget vedtok 8. juni å slå sammen kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand til en ny
kommune. Saken behandles parallelt i de tre by- og kommunestyrene 20. juni. Vedtaket er i tråd med
den alternative anbefalingen fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
En sammenslåing av Songdalen, Søgne og Kristiansand er også utredet av Knutepunkt Sørlandet.
Utredningen konkluderer med at den nye kommunen vil ha grunnlag for å levere tjenester av god
kvalitet og ha god utviklingskraft, samtidig som den nye kommunen vil kunne bli en viktig motor i
Agder.
Felles drøftingsmøte
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har med bakgrunn i stortingsvedtaket kalt inn til et felles
drøftingsmøte med de tre kommunene som Stortinget har slått sammen, 20. juni. Fellesmøtets
innhold og form er beskrevet i § 25 inndelingsloven. Møtet er en formell del av prosessen i
kommunesammenslåingen og legger grunnlaget for den videre prosessen både lokalt og nasjonalt.
Det fremgår av fylkesmannens innkalling til fellesmøtet, at når kommunestyrenes samles til
fellesmøtet, må innholdet i det som skal vedtas være avklart på forhånd og ha flertall bak seg i alle
tre kommunestyrene.
Hva som skal drøftes på møtet og vedtas umiddelbart i etterkant av møtet, er regulert i
inndelingslovs § 25:
 Forslag til navn på den nye kommunen
 Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret
 Kriterium for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnd
 Valg av revisor for fellesnemndas virksomhet
 Opprettelsen av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåingen
I forhold til ovennevnte punkter, har de tre kommunenes forhandlingsutvalg i møte 13. juni gitt en
enstemmig anbefaling til sine respektive kommunestyrer slik dette fremgår av forslag til vedtak.
Omfattende arbeid
Fylkesmannen understreker i sin innkalling at arbeidet som ligger foran er svært omfattende både
politisk og administrativt.

Oppgavene i sammenslåingsfasen inkluderer en totalgjennomgang av alle interkommunale
samarbeid og innkjøps- og anskaffelsesavtaler og fullstendige kartlegginger av dagens
organisasjoner og de ansattes oppgaver, før den nye organisasjonen må designes og etableres. Det
må utarbeides nye ansettelsesavtaler for samtlige ansatte i dagens tre kommuner. Det er derfor svært
viktig at arbeidet med sammenslåingen kommer i gang raskest mulig etter at Stortingets vedtak
foreligger.
Alternativ til enighet
Dersom kommunestyrene ikke blir enige om disse punktene, sender fylkesmannen en administrativ
anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det blir da regjeringen som vedtar navn
på den nye kommunen, størrelsen på det nye kommunestyret, samt mandat og sammensetning av
fellesnemda.

Vedlegg
1 Fellesnemndas mandat
2 Utkast til prinsipper for etablering av Nye Kristiansand
3 Protokoll fra møte for forhandlingsutvalgene i Søgne,
Songdalen og Kristiansand

Utkast til mandat for fellesnemnda for Nye Kristiansand
Fellesnemndas mandat
Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge
den nye kommunen. Dette inkluderer forberedende arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og
budsjettet for det første driftsåret etter kommunesammenslåingen (jf. inndelingslova § 26, 3. ledd, 1.
setning).
Fellesnemndas funksjonsperiode og sammensetning
Fellesnemnda oppnevnes sommeren 2017, i medhold av inndelingsloven § 26. Fellesnemndas
funksjonsperiode går ut når det nye bystyret er konstituert.
Fellesnemndas medlemmer skal velges av og blant by- og kommunestyrenes medlemmer, i tråd med
inndelingslova § 26, 1. ledd, 4. setning. Det skal velges varamedlemmer til nemnda.
Nemnda skal ha følgende antall medlemmer fra hver av kommunene:
Songdalen: 7
Søgne: 9
Kristiansand: 15
Kristiansand skal ha leder av fellesnemnda. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Bestemmelsene i kommunelova om møte- og talerett for ordfører, leder av kommuneråd,
administrasjonssjef og ansatte gjelder også for fellesnemnda, jf. kommunelova § 26. Det følger
videre av inndelingslova § 26 at reglene om valg og saksbehandling i folkevalgte organer ellers
gjelder.
Regjeringen bes åpne for at nemdas mandat og sammensetning kan vurderes etter ett år
Fellesnemnda skal ha sitt første møte 23. juni 2017.
Politisk styringsmodell
Nye Kristiansand skal være organisert etter formannskapsmodellen.
Partssammensatt utvalg, arbeidsutvalg og underutvalg
Det skal etableres et partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen samtidig som
fellesnemnda oppnevnes. Det partssammensatte utvalget innstiller til fellesnemnda. Utvalget skal ha
13 medlemmer. Arbeidsgivers medlemmer i det partssammensatte utvalget skal velges blant
fellesnemndas medlemmer, to fra Songdalen, to fra Søgne og tre fra Kristiansand. Fra
arbeidstakersiden oppnevner de ansatte 2 medlemmer fra hver av de tre kommunene.
Det skal nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av tre representanter fra hver av de tre
kommunene, samt leder av fellesnemnda. Utvalget skal avklare praktiske spørsmål underveis i
arbeidet og ha den daglige dialogen med prosjektleder.
Fellesnemda kan utover dette etablere politiske underutvalg og arbeidsgrupper etter behov. De
politiske arbeidsutvalgene kan fatte vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art.
De ansatte skal være representert i underutvalg, der dette er relevant.

Fellesnemndas oppgaver og fullmakter
Fellesnemndas oppgaver følger av inndelingsloven § 26 og plattformen for Nye Kristiansand.
Fellesnemnda skal disponere engangsstøtten fra staten. Fellesnemnda skal ha et eget sekretariat med
rett til å forberede saker til nemnda.
Utover dette skal Fellesnemnda:











etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen
se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/medbestemmelse i
forhold som gjelder sammenslåing av kommunene, blir ivaretatt
ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen, etter innstilling fra
kontrollutvalgene i de tre kommunene
vedta hvilke interkommunale samarbeid som skal/bør fortsette og hvilke som
skal/bør opphøre
ha myndighet til å ansette personell i Nye Kristiansand, herunder prosjektleder og ny
administrasjonssjef
ha myndighet til å ansette og leie inn personell i prosjektperioden
ha fullmakt til å organisere sekretariatet og opprette egne arbeidsutvalg
behandle prosjektleders innstilling til organisering av, og ansettelser til, den øverste
administrative ledelse. Prosjektleder skal ansettes innen utgangen av 2017.
opprette en valg- og honorarkomite
utforme et skyggebudsjett for Nye Kristiansand

Forholdet mellom fellesnemnda og de tre by- og kommunestyrene
De tre kommunene har i perioden frem til og med 31. desember 2019 ansvar for sin ordinære drift.
Spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen, bør først drøftes i fellesnemnda. Utover
dette gjelder følgende:





Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære
utvalg frem til den nye kommunen er etablert og som fellesnemnda anser for å
kunne ha konsekvenser for sammenslåingsprosessen.
Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker som kan ha økonomiske og
arealpolitiske konsekvenser for den sammenslåtte kommunen.
Fellesnemnda skal legge til rette for et godt samarbeid mellom prosjektleder og
rådmennene i de tre kommunene, fram mot etableringen av den nye kommunen.
Investeringer og driftsutgifter som besluttes i de tre kommunene frem til
sammenslåingen skal være finansiert innen økonomiplaner slik disse ville ha vært
om kommunene skulle ha fortsatt som egne enheter. Fylkesmannen bes om å ta en
særskilt tilsynsrolle i denne sammenheng.

Arbeidsgiverspørsmål
Spørsmål som angår forholdet mellom Nye Kristiansand kommune som arbeidsgiver og de ansatte,
skal behandles i et partssammensatt utvalg. Utvalget skal gi uttalelse i saker som vedrører
overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med
kommunesammenslåingen.
Det partssammensatte utvalget skal drøfte hvordan tillitsvalgte skal inkluderes i henhold til
Hovedavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Tiden fram mot 2020
Funksjonsperioden for by- og kommunestyrene i Kristiansand, Songdalen og Søgne varer inntil
tidspunktet for iverksetting av sammenslåingen. Det betyr at dagens by- og kommunestyrer får
forlenget sin periode til ut 2019.

Det første bystyret i Nye Kristiansand har sitt konstituerende
møte i oktober 2019, i tråd med inndelingslova § 27. Her velges formannskap, utvalg og posisjoner
for den nye kommunen.
I desember 2019 gjennomføres første ordinære møte i bystyret i Nye Kristiansand for å vedta
budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023.
Formannskapet i Nye Kristiansand kommune har sitt første møte i
november 2019 for å kunne avgi innstilling i budsjett for 2020 og økonomiplan. Fellesnemnda sørger
for at alle politiske utvalg kan avgi uttalelse om budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Utkast til prinsipper for etablering av Nye Kristiansand
Søgne kommune, Songdalen kommune og Kristiansand kommune, er slått sammen til nye
Kristiansand kommune. Den nye kommunen skal etableres fra 1.1.2020.
Dette dokumentet foreslås vedtatt i første møte i fellesnemnda. Fellesnemda vurderer også innspill
om utkast til prinsipper fra forhandlingsmøtet 12.06.17.
Prinsipper for sammenslåing

Søgne, Songdalen og Kristiansand er ulike, men likevel likeverdige. En helt ny kommune skal
etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de tre kommunenes styrker og
særegenheter. Lokaldemokrati og lokal identitet skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av
en ny og framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres
ståsted. Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen i den nye kommunen.
Administrativ organisering

Politisk og administrativ toppledelse og deres fagstaber skal samlokaliseres i kommunens sentrum.
Øvrige sektorovergripende funksjoner samlokaliseres. Funksjonene skal lokaliseres i dagens tre
kommunesentra på en slik måte at fordelingen av arbeidsplasser mellom kommunedelene blir
balansert.
Organisering av tjenester

Tjenester som krever nærhet til bruker og kunnskap og kjennskap til nærmiljøet skal fortsatt
leveres lokalt. Dette er stedsavhengige tjenester. Barnehage, skole, SFO og hjemmetjenester skal
leveres til brukerne som i dag.
I hvert av dagens kommunesentra skal det være et servicekontor der innbyggerne kan møte
representanter for kommunen og der de kan få utført enkelte tjenester. Servicekontoret skal
etablere gode systemer for dialog med innbyggere, næringslivet og frivillige organisasjoner.
I hver av de tidligere kommunene skal innbyggerne i tillegg til de nevnte tjenestene, finne
hverdagstjenestetilbud slik som helsetjenester, kulturskole og bibliotek. Hver kommunedel skal ha
nærmiljøanlegg og mindre kulturarenaer, samt ungdomstilbud.
Kommunen som arbeidsgiver

Dyktige ansatte med trygge og forutsigbare ansettelsesforhold danner grunnlaget for å kunne gi
gode tjenester til befolkningen. Kommunesammenslåingsprosessen skal ivareta de ansatte på en
god måte. Derfor skal ingen:



sies opp som følge av kommunesammenslåingen
gå ned i lønn og de ansattes pensjonsrettigheter skal ikke forringes som følge av
sammenslåingsprosessen

Den nye kommunen skal vektlegge utvikling av et godt trepartssamarbeid. Med trepartssamarbeid
menes i denne sammenhengen et tett samarbeid mellom politikere, administrativ ledelse og
fagforeninger, for å utvikle de kommunale tjenestene. KS’ retningslinjer for omstilling skal legges til
grunn for prosessen.

Protokoll fra møte for forhandlingsutvalgene i Søgne, Songdalen og Kristiansand
Dato: 13.06.17.

Sted: Songdalen

Tid: 1300-1500

Deltakere:
Forhandlingsutvalg:
Johnny Greibesland (SP, Songdalen), Jan Erik Tønnesland (Ap, Songdalen), Ida Grødum (H,
Songdalen),
Harald Furre (H, Kristiansand), Mette Gundersen (Ap, Kristiansand), Jørgen Kristiansen (KrF,
Kristiansand), Astrid M. Hilde (Ap, Søgne), Egel Terkelsen (Frp, Søgne), Tom Løchen (H, Søgne)
Observatører:
Pål Tjøm (LO-K, Kristiansand), Janne Slotte (LO-K, Songdalen), Are Herdlevær (LO-K, Søgne), Tom
Egerhei og Dag Petter Sødal (Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder), Kjell A. Kristiansen (rådmann,
Songdalen), (Kim Høyer Holum (rådmann, Søgne), Tor Sommerseth (rådmann Kristiansand),
Kristian Råmunddal (referent)
Andre:
Ansatte, tilhørere, media
Agenda:
Velkommen/innledning (Johnny Greibesland)
Innledende avklaringer:






Johnny Greibesland ble valgt til møteleder
Kristian Råmunddal ble valgt som referent
Kristiansand har gjort et innledende arbeid knyttet til møtegodtgjørelse.
Videre beslutninger om dette gjøres i fellesnemda.
De tillitsvalgte skal ha tale- og forslagsrett i den videre prosessen
Presentasjonsrunde, møtedeltakere

Fellesmøte 20.06: Hva skal drøftes i møtet og hva må vedtas umiddelbart etterpå? (Dag Petter
Sødal)
Kort orientering om innholdet i møte med fylkesmannen 20.06:





Konstituering av møtet
Navnet på den nye kommunen
Antall medlemmer i det nye kommunestyret
Fellesnemda
o Mandat
o Sammensetning
o Partssammensatt utvalg
o Revisor for fellesnemdas virksomhet

Innledning om utkast til mandat, prinsipper og saksfremstilling (Harald Furre)
- Kristiansand har gjort et forberedende arbeid
- Songdalen har vært noe involvert.

Diskusjon/samtale: Nødvendige avklaringer knyttet til 20.06.
Navn på den nye kommunen:
Kristiansand: Foreslår Kristiansand som navn på den nye kommunen
Songdalen: Enighet om Kristiansand som navn
Søgne: Fikk forslag om Christianssand i kommunestyret, men er enige i at Kristiansand er det mest
fornuftige.
Forslag til vedtak:
- Det er enighet om at navnet på den nye kommunen skal være Kristiansand
Antall medlemmer i det nye bystyret:
Ved oppstarten av ny kommune bør vi ha et relativt stort bystyre som sikrer god geografisk og
partimessig representasjon.
Kristiansand: Forslag om 63 eller 67 medlemmer i det nye bystyret.
Songdalen: Ikke diskutert inngående. Synes 67 høres ut som et godt antall.
Søgne:
Har vært ønske om 77 fra noen i kommunestyret i Søgne.
- Kan begynne med et litt stort styre i starten, og gå ned noe etter hvert.
- Viktig å ha det stort nok til at alle partier kan være representert.
- Forslag om 71 medlemmer som et kompromiss.
Forslag til vedtak:
- Det er enighet om at kommunestyret i Nye Kristiansand skal ha 71 medlemmer.
Størrelse på fellesnemda
Inndelingsloven sier at fellesnemda skal speile folketallet. Dette gir noen føringer.
- Kristiansand har foreslått 5 eller 7 fra Songdalen, 7 eller 9 fra Søgne og 13 eller 17 fra
Kristiansand.
- Søgne foreslår en modell der Søgne/Songdalen får flertall: 7 stk. fra Songdalen, 9 stk. fra Søgne og
13 stk. fra Kristiansand
- Søgne og Songdalen ønsker å velge formannskapene til fellesnemda, og Songdalen støtter dette
Forslag til vedtatt løsning:
- 7 representanter fra Songdalen
- 9 representanter fra Søgne
- 15 representanter fra Kristiansand
- Totalt 31 medlemmer i fellesnemda
- Kristiansand skal ha leder i fellesnemda
- Ordningen med antall medlemmer i Fellesnemda og øvrige utvalg evalueres etter ett år, dvs innen
juli 2018
- Arbeidsutvalget består av tre representanter som velges fra hver kommune
Andre kommentarer og innspill om fellesnemdas mandat:
- Myndighetsforhold mellom fellesnemda og dagens kommunestyrer må være tydelig avklart
- Generelt råd fra fylkesmannen om å gi fellesnemda vide fullmakter.
- Fellesnemda skal ha ansvaret for alt som angår den nye kommunen.
- Dagens by-/kommunestyrer har ansvar og myndighet i dagens kommuner frem til 31.12.19.
- Viktig at de partiene som er representert i forhandlingsutvalgene blir med i arbeidsutvalget.
- Partier og politiske argumenter vil være viktigere enn geografi i det videre arbeidet.

- Ingen er opptatt av å kuppe noen.
- Må ha tillit til hverandre. Likeverdige parter i en videre sammenslåing.
- Arbeidsutvalgets rolle må avklares. Teknisk forberedelse, praktiske spørsmål underveis, dialog
med
prosjektleder. Må diskuteres nærmere i fellesnemda.
- Det finnes en del såre følelser . Viktig at vi tar disse på alvor. Kristiansand må oppleves som rause.
- Viktig med størrelse og partipolitisk bredde i fellesnemda
- Skillelinjene kan like godt gå langs partilinjer som tidligere kommunetilhørighet
- Foreslår formannskapsmodellen som styringsmodell
- Fellesnemda kan etablere ulike arbeidsgrupper
- Må etablere struktur for prosjektet, administrativ/politisk organisering o.s.v.
- Oppgaver og fullmakter følger i stor grad inndelingsloven
- Alle avtaler om interkommunalt samarbeid skal sies opp og reforhandles
- Organisere prosjektorganisasjon og gjøre nødvendige ansettelser
- Ansvars- og myndighetsforhold mellom fellesnemda og dagens kommune-/bystyrer
- Arbeidsgiverspørsmål
- Funksjonstid
Forslag til vedtak:
- Resten av utkast til mandat for fellesnemda i Nye Kristiansand godkjennes.
Partssammensatt utvalg:
- Er to fra hver kommune for lite, sammenlignet med de andre utvalgene som nå er økt?
- OK med to representanter fra hver kommune, men må sikre godt system for informasjonsflyt og
involvering i
organisasjonene
- Burde ett hovedverneombud ha vært med?
- Bør også andre organisasjoner ha møte- og talerett? (kan f.eks. invitere noen med på spesielle saker
e.l.)
- Uansett må alle forbund og tillitsvalgte spille gode på lag og samarbeide gjennom hele prosessen.
Forslag til vedtak:
To tillitsvalgte fra hver kommune i partssammensatt utvalg. Fellesnemda kan senere vurdere om
også
et hovedverneombud skal ha møte- og talerett i partssammensatt utvalg.
Revisor for fellesnemda:
Forslag til vedtak:
- Agder kommunerevisjon velges som revisor for fellesnemda

Utkast til prinsipper for etablering av Nye Kristiansand:
- Det er laget utkast til noen overordnede retningslinjer/prinsipper for videre arbeid
- Disse skal ikke vedtas nå, men være et utkast/innspill til fellesnemdas møte 23.06.
- Tidlig ute med føringer knyttet til ansatte, f.eks. at ingen ansatte skal miste jobben
- Organisering av tjenester/stedsavhengige tjenester
- Administrativ organisering
- Vurdere å ta inn punkt om KS-advokatene
- Ordet «fagstaber» kan evt. fjernes, slik at det bare står «politisk- og administrativ toppledelse».
- Punkt om lønnsharmonisering kan gjerne tas inn. Ansatte vil gjerne ha dette med.
- Fellesnemda må bruke mer tid på realitetsvurdering av punktene i utkastet om prinsipper

Forslag til vedtak:
Notat om prinsipper tas med som vedlegg til saken, men kalles «Utkast til prinsipper for
etablering av Nye Kristiansand».

Saksutredning:
Ikke nødvendig å si noe om eiendomsskatt enda (jfr. Fylkesmannen)
Møtegodtgjørelse (Jørgen Kristiansen)
Det er gjort noe innledende arbeid etter forespørsel fra noen politikere i Kristiansand.
Videre realitetsvurdering gjøres i Fellesnemda.
Møte 20.06: Praktisk gjennomgang av hele dagsplanen
Praktisk gjennomgang av programmet for 20.06. (Fylkesmannen/Kristian Råmunddal):
Møte på Scandic Bystranda Hotel:
09-12: Det finnes tilgjengelige møterom fra kl. 09-12 for kommuner/partier som har behov for rom
12-13: Felles lunsj
13-15: Kommune-/bystyremøter for den enkelte kommunen (streames) (3 ulike møterom)
15-16: Felles kommunestyremøte innkalt av fylkesmannen:
- Drøftingsmøte om temaene som er diskutert i dag
- Rammen er temaene som er skissert
- Navneopprop (formannskapssekretærene i de tre kommunene)
- Fylkesmannen leder møtet
- Total ramme på en time, taletid (3 min), replikktid (1 min)
- Begrenset til temaene som står på dagsorden (navn, kommunestyre, fellesnemd,
partssammensatt utvalg)
- Punkt for punkt. Ordførerne innleder.
- Kun de 4 punktene. Ingen saker under eventuelt.
- Deltakerne sitter samlet i klasseromsoppsett (fritt valg av sitteplasser)
- Tre ordførere i panel sammen med fylkesmannen
- Talerstol. De som ønsker ordet kommer frem.
- Mikrofon/streaming av møtet
- Fylkesmannen lager enkelt referat
16-: Kommunene fortsetter med kommunevise kommune-/bystyremøter der vedtakene gjøres.
- Kommunenes vedtak sendes til fylkesmannen, som oversender til departementet
- En felles kongelig resolusjon for alle kommuner vedtatt 08.06. Egen forskrift for Nye Kristiansand
(der må vi få inn fullmakt om evaluering av størrelse på fellesnemd/partssammensatt utvalg etter
ett år)
- Kommunene må selv kunngjøre felles kommune-/bystyremøte 20.06. på vanlig måte.
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