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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet mellom
kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla
endres fra Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand med virkning fra 01.01.18.
2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styrings-modellen som
fremkommer av saksfremlegg
3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018
ved at hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall.
4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra
01.01.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet mellom
kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla
endres fra Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand med virkning fra 01.01.18.
2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styrings-modellen som
fremkommer av saksfremlegg
3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved
at hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall.
4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra
01.01.18.

Bakgrunn for saken:
Fullført saksbehandling
08.06.2017
Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet
16.06.2017
Styret i Knutepunkt Sørlandet
Aug/sept. 2017
Felles saksfremlegg i kommunestyrene

Sammendrag
De siste årene har administrative saker, og prosessen knyttet til mulig ny kommunestruktur,
krevet mye tidsbruk og fokus i styret til Knutepunkt Sørlandet og administrative
samarbeidsarenaer. Nå går vi over i en ny fase der styrets rolle som politisk aktør foreslås
styrket og tilpasset regionale politiske samordningsarenaer som er etablert de siste årene.
Tillitsvalgtes medinnflytelse videreføres som nå. Rådmannsutvalget tildeles ansvar for støtte,
styring og kontroll av tjenestesamarbeid og prioriterte prosjekter med begrenset rapportering
til styret ut over ordinære rutiner som årsrapportering etc. Endringer skal forenkle
samarbeidet og medvirke til en tydeligere arbeidsfordeling mellom rådmannsutvalg og styret.
Det innføres en ny modell for fordeling av kostnader. Samarbeidets grunnfinansiering skal
sikres ved at hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall.
Innledning
Styret i Knutepunkt Sørlandet vedtok 20.01.17 å arbeide videre med en plan for en tydeligere
prioritering av felles satsingsområder i det politiske politiske og administrative samarbeidet i
Kristiansandsregionen.
Denne saksfremstillingen oppsummerer endringene som styret anbefaler vedtatt av
kommunestyrene i de syv Knutepunkt Sørlandet kommunene.
Sammensetning og navn
Det interkommunale samarbeidet omfatter kommunene Søgne, Songdalen, Iveland,
Vennesla, Birkenes, Lillesand og Kristiansand og samarbeidet anbefales videreført som nå
med hjemmel i Kommunelovens § 27.
Navn på samarbeidet bør tydeligere gjenspeile den geografiske plasseringen og foreslås
derfor endret fra Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand fra 01.01.18.
Visjon, formål og hovedmål
Intensjonen i viljeserklæringen fra 1997 skal fremdeles legges til grunn for samarbeidet.
Formulering av visjon, formål og hovedmål for Region Kristiansand vurderes i løpet av høsten
2017. Disse bør spisses for arbeidet som skal gjøres av Region Kristiansand. Eksempel på
mulig målformulering for Region Kristiansand kan være:
Region Kristiansand skal være en effektiv og handlingsdyktig organisasjon for å utvikle og
samordne politiske saker av betydning for regionen og landsdelen. Organisasjonen skal også
legge til rette for administrativt samarbeid mellom kommunene der dette er hensiktsmessig.
Arbeidet vil bli koordinert med rullering av Regionplan Agder 2020.
Politisk og administrativt samarbeid
Region Kristiansand skal ha et tydelig fokus på felles politiske saker og politikkutvikling. Å
løfte politiske saker med regional betydning blir derfor en hovedprioritet i det videre
samarbeidet, og vil være hovedoppgaven til styret. Samordnet påvirkningsarbeid skal
prioriteres inn mot nasjonale myndigheter på saker som styrker regionen og/eller landsdelen.
Det er en målsetting å styrke koordinering og samordning i forhold til regionplan Agder,
dagsorden i Sørlandsråd- og ting og andre regionale samarbeidsarenaer.

Ansvaret for oppfølging av det administrative samarbeidet legges til rådmannsutvalget. Antall
nettverk som følges opp gjennom det interkommunale samarbeidet begrenses, og vil normalt
ledes og ha sekretariat i deltakende kommuner.Nettverk som skal videreføres som nå, og
prioriteres fremover, omfatter tjenesteområdene helse, sosial, omsorg og oppvekst.
Rådmennene vil sammen med daglig leder konkretisere det videre arbeidet og hvorledes
prioriterte nettverk skal tildeles oppgaver og rapportere sin virksomhet.
Videreføring av næringssamarbeidet håndteres gjennom Business Region Kristiansand.
Kommunene og Region Kristiansand gjør direkte avtaler med Business Region Kristiansand
dersom det er behov for fast tilknytning eventuelt samarbeid om enkeltprosjekter.
ATP samarbeidet videreføres som nå men endringer vil bli vurdert når dagens
belønningsavtale med staten erstattes av en ny Byvekst-avtale.
Felles innkjøpsordning videreføres som nå og vil på et senere tidspunkt bli vurdert.
Øvrig administrativt samarbeid i form av prosjekter og ad-hoc prosesser skal være
ressurseffektivt og fleksibelt med enkelte unntak som kan være faste samarbeid med egne
samarbeidsavtaler.

Styrets rolle og sammensetning
Region Kristiansand ledes av et styre som består av den til enhver tid fungerende ordfører i
hver av deltakerkommunene. De respektive varaordførere er personlig vararepresentanter.
Styret velger selv leder og nestleder. Disse velges for 4 år.
Medlemmene av rådmannsutvalget har møte- og talerett i styret. Fylkesordførerne fra Austog Vest-Agder (fra. 01.01.20. Fylkesordføreren i Agder) og Fylkesmannen i Agder inviteres til
styremøtene som observatører med talerett.
Styret skal ha fokus på felles politiske saker og den formelle styrerollen.
Det legges opp til 4-6 årlige styremøter.
Ved behandling av saker som angår forholdet mellom deltakerkommunene og kommunalt
ansatte skal to representanter for de ansattes organisasjoner tiltre styret. Hvilke saker dette
gjelder skal fremgå av innkalling og sakslisten.
Ordførerene vil i tillegg ha behov for arbeidsmøter for praktisk oppfølging av politiske saker.
Rådmannsutvalgets rolle og sammensetning
Rådmennene i deltakerkommunene utgjør Region Kristiansands administrative
samarbeidsgruppe og har ansvar for det administrative samarbeidet.
Rådmannsutvalget forbereder og innstiller i saker som fremmes for styret.
Fylkesrådmennene i Aust- og Vest-Agder inviteres til rådmannsutvalgets møter.
Rådmannsutvalget utformer sammen med daglig leder forslag til årsplan og budsjett.
Rådmannsutvalget har månedlige møter.
Finansieringsmodell
På bakgrunn av et initiativ fra Kristiansand kommune er ny finansieringsmodell for det
interkommunale samarbeidet vurdert og foreslås nå endret.

Hovedelementene i den nye modellen vil være:
 Grunnfinansiering ved at hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på
folketall
 Direktefinansiering ved at deltakende kommuner avtaler kostnadsfordeling på prosjekter
som ikke dekkes av grunnfinansiering
 Ekstern finansiering.
Gjeldende kontingent har medvirket til en grunnfinansiering kr. 4 mill.
Grunnfinansiering for 2018 er beregnet til kr. 2,2 mill. som et minimum for å håndtere
oppgaver som videreføres og gjeldende avtaler.

For 2018 vil den foreslåtte grunnfinansieringen vil fordele seg omtrent slik på deltakende
kommuner:
Lik andel

1 100 000
Innbyggere

Kristiansand
Vennesla
Søgne
Lillesand
Songdalen
Birkenes
Iveland
Sum

Andel ift innb.

1 100 000

Innb.%-andel

Kontingent 2018

89 268
14 425
11 321
10 702
6 568
5 178
1 342

67
10
8
7
4
3
1

157 143
157 143
157 143
157 143
157 143
157 143
157 143

737 000
110 000
88 000
77 000
44 000
33 000
11 197

894 143
267 143
245 143
234 143
201 143
190 143
168 340

131 835

100

1 100 000

1 100 000

2 200 000

Faste kostnader i Region Kristiansand basert på nevnte minimumsløsning kan fremstilles slik:

Faste inntekter/kontingent 2018

2 200 000

Faste kostnader:
Lønn og sos.kost: daglig leder (100%) + overgangsordning deltidsansatte i 2018

1 500 000

Husleie (dagens nivå)
Regnskap, IT, revisjon, personal (nedjustert)
Andre administrasjonskostnader (nedjustert)
Diverse kostnader
Sum lønn og administrasjon
Frie midler/prosjektmidler
Årsresultat

220 000
100 000
100 000
80 000
2 000 000
200 000
0

Inntekter og kostnader knyttet til helse-, sosial- og omsorgsnettverket, oppvekstnettverket,
næringssamarbeid i Business Region Kristiansand og andre prioriterte prosjekter er ikke tatt
med. Disse finansieres direkte gjennom bidrag fra kommunene og eksterne prosjektmidler.
Dersom det er nødvendig med økte stillingsressurser utover daglig leder i 100%, kan en
midlertidig prosjektstilling for å støtte opp under det politiske samarbeidet finaniseres helt eller
delvis av oppsparte fondsmidler fra Knutepunkt Sørlandet. Det må være et spørsmål en
kommer tilbake til i anledning budsjettprosessen høsten 2017.
Dersom kommunene ønsker ytterligere satsing på kort eller lengre sikt forutsettes det at
Region Kristiansand tilføres ytterligere midler. Erfaringer har vist at en investert krone ofte
utløser tilsvarende tilleggsfinansiering fra eksterne kilder eller noe mer. Kommunenes innsats,
utover fast kontingent,
bør derfor fortsatt være en løpende vurdering parallelt med kommunenes budsjettprosesser.
Medbestemmelsen
Ivaretakelse av ansattes medbestemmelsesrett videreføres som nå. Det innebærer at ved
behandling av saker som angår forholdet mellom deltakerkommunene og de kommunalt
ansatte, skal to representanter for de ansattes organisasjoner tiltre styret med fulle rettigheter.
Kml. §25 gjelder tilsvarende.
Dersom rådmannsutvalget igangsetter prosjekter, vil medbestemmelsen ivaretas som nå ved
at tillitsvalgte i styret bistår med å oppnevnte ansattes representanter til prosjektgruppe og
styringsgruppe.
Medbestemmelse i nettverk videreføres som nå. I tillegg, slik det fremkommer av
Hovedavtalen,
har enkeltkommunene ansvar for å ivareta drøftings- og informasjonsplikten. Det påhviler
derfor rådmannen et særskilt ansvar å informere regelmessig i egen kommune om saker på
dagsorden i Region Kristiansand.
Daglig leder har også et særskilt ansvar for dialog og informasjon med ansattes
representanter
i styret og etter behov representanter for øvrige hovedsammenslutninger.
Videre fremdrift
Aktiviteten i Knutepunkt Sørlandet tilpasses gradvis til nye rammer i løpet av høsten 2017.
Region Kristiansand starter opp 01.01.18. med vedtatte prioriteringer, nye vedtekter og ny
finansieringsmodell.

Saksutredning:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet / Region
Kristiansand - Saksfremstilling
2 Særutskrift 30. juni, fullført saksbehandling Knutepunkt Sørlandet
3 Vedtekter for Region Kristiansand

Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no]
Dato: 31.07.2017 09:36:50
Til: Postmottak
Kopi: Kim Høyer Holum
Tittel: VS: Saksfremstilling Region Kristiansand

Jeg vet ikke om denne er journalført i ephorte? Hvis ikke bør det vel lages ny saksmappe?
Jeg foreslår følgende tittel: Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/ Region
Kristiansand
Rådmannen er saksansvarlig. Jeg kan ha skrivetilgang.
Med hilsen
Camilla Erland Aarnes
Rådgiver, Søgne kommune
Kontor: +47 954 10 088 Sentralbord +47 38 05 55 55 | Postboks 1051, 4682
Søgne |Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusveien 1, 4640 Søgne
camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no

Fra: Kim Høyer Holum
Sendt: 24. juli 2017 12:13
Til: Camilla Erland Aarnes
Emne: VS: Saksfremstilling Region Kristiansand

Fra: Kristian Råmunddal [mailto:Kristian.Ramunddal@kristiansand.kommune.no]
Sendt: 3. juli 2017 10:30
Til: Kjell A Kristiansen; Kim Høyer Holum; Tor Sommerseth; Stein Tore Sorthe; Sten Albert Reisænen
(Sten.Albert.Reisaenen@iveland.kommune.no); svein.skisland@vennesla.kommune.no;
anne.stapnes@birkenes.kommune.no; Jan Henning Windegaard (jhw@lillesand.kommune.no)
Emne: Saksfremstilling Region Kristiansand

Hei rådmenn!
Med god assistanse fra Kjell har jeg gjort ferdig vedlagte saksfremlegg for videre behandling i by‐ og
kommunestyrene.
Om jeg ikke hører noe annet, regner jeg med at dere tar det videre herifra.
Så vidt jeg kan se, har kommunene følgende datoer for formannskaps‐ og by‐/kommunestyremøter: (gi evt.
beskjed hvis noe er feil).
Kristiansand: formannskapsmøte 30.08, bystyremøte 20.09.
Songdalen: formannskapsmøte 07.09., kommunestyre 27.09.
Søgne: formannskapsmøte 23.08, kommunestyre 31.08.
Iveland: formannskapsmøte 05.09., kommunestyre 21.09.
Vennesla: kontrollutvalg 12.09., kommunestyre 28.09.
Birkenes: formannskapsmøte 30.08, kommunestyre 07.09.
Lillesand: formannskapsmøte 06.09., bystyremøte 13.09.
Dermed bør det være mulig å få saken behandlet hos alle kommuner innen utgangen av september.
Lykke til med den videre lokale behandlingen, og fortsatt riktig god sommer til dere alle!

Kristian

Særutskrift
Sak: Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/Region Kristiansand
1. Fullført saksbehandling
08.06.2017
Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet
16.06.2017
Styret i Knutepunkt Sørlandet
3. kvartal 2017 By- og kommunestyrene i Knutepunkt Sørlandet kommunene
2. Fra behandling i styremøtet 16.06.17.
Sak 16/17 Politisk og administrativ styringsmodell for Region Kristiansand:
Styret ber daglig leder avklare juridisk hvorvidt paragraf § 3-3 om Kristiansandsregionen Areal- og transportplan
problemfritt kan tas ut fra de nye vedtektene for Region Kristiansand. I så fall ønsker styret en slik endring
effektuert før saken oversendes kommunene for endelig behandling.
Enstemmig vedtak:
1. Navn på det interkommunale samarbeidet mellom kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand,
Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla endres fra Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand
med virkning fra 01.01.18.
2. Styret godkjenner den politiske og administrative styringsmodellen som fremkommer av
saksfremlegg og forslag til nye vedtekter.
3. Styret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved at hver kommune
bidrar med 50 % lik andel og 50 % som baseres på folketall.
4. Styret anbefaler foreslåtte nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra 01.01.18.
5. Saksfremlegg og forslag til vedtekter fremmes for godkjenning i de 7 by- og kommunestyrene i
Knutepunkt Sørlandet.
3. Juridisk avklaring etter styremøte 16.06.17.
Daglig leder har gjort en avklaring med Erna Larsen hos KS-advokatene, som var aktiv i arbeidet med
utarbeidelse av dagens vedtekter i Knutepunkt Sørlandet.
§ 3-3 Kristiansandsregionen Areal- og transportutvalg kan tas ut av de nye vedtektene for Region
Kristiansand. Anledningen til å oppnevne underutvalg og tildele ansvar til disse er tilstrekkelig dekket
gjennom §3-2 om styrets rettigheter og plikter.
§ 3-3 Kristiansandsregionen Areal- og transportutvalg er dermed fjernet fra forslaget som sendes til
behandling i by- og kommunestyrene.
Kristiansand 30. juni 2017
Kristian Råmunddal
Daglig leder

Vedtekter for Region Kristiansand
§ 1 Interkommunalt samarbeid
Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Birkenes, Iveland,
Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.
Samarbeidet er organisert med hjemmel i kommunelovens § 27.
Region Kristiansand er et eget rettssubjekt.
§ 2 Formål

Region Kristiansand skal fremme politiske saker med felles interesse for kommunene i
Kristiansandsregionen og samordne administrativt interkommunalt samarbeid mellom
deltakerkommunene.
§ 3 Organisering
§ 3-1 Styret
Region Kristiansand ledes av et styre som består av ordføreren i hver av deltakerkommunene.
De respektive varaordførere er personlig vararepresentanter.
Styret velger selv leder og nestleder. Disse velges for 4 år.
Leder av rådmannsutvalget har, jfr. §3-4, møte- og forslagsrett i styret.
Medlemmene av rådmannsutvalget har møte- og talerett i styret.
Styret fastsetter selv sine møter. Møteplanen fastsettes for et år av gangen. Innkalling til styrets
møter skal skje skriftlig og med minst 8 dagers varsel. Innkalling skal inneholde saksliste over de saker
som skal behandles.
Styret gjør sine vedtak i møtet under ledelse av leder eller nestleder, eller dersom begge har forfall,
tiltrer en møteleder som velges blant styrets medlemmer. Gyldige vedtak kan ikke gjøres uten at
minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de
stemmer som er avgitt. Står stemmetallet likt avgjør leders stemme.
Fylkesordførerne fra Aust- og Vest-Agder (fra 01.01.20. Fylkesordføreren i Agder) og Fylkesmannen i
Agder inviteres til styremøtene som observatører med talerett.
Ved behandling av saker som angår forholdet mellom deltakerkommunene og de kommunalt ansatte
skal to representanter for de ansattes organisasjoner tiltre styret med fulle rettigheter. Kml. § 25
gjelder tilsvarende. Hvilke saker dette gjelder, skal fremgå av innkalling og sakslisten.
Styret kan ved alle møter innkalle representanter for aktuelle tjenesteområder, organisasjoner mv.
Disse har ikke stemmerett.

§ 3-2

Styrets rettigheter og plikter

Styret skal sette politisk dagsorden for samarbeidet mellom kommunene.
Styret skal ha kunnskap om forhold som gjelder regionens utvikling og tilrettelegger for økt
kommunikasjon med andre regioner i Agder.
Styret skal holde seg løpende orientert om samarbeidet mellom kommunene, og har et overordnet
ansvar for politisk- og administrativt samarbeid.
Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder samarbeidet og dets virksomhet.
Styret fastsetter budsjettet og avlegger rapport med regnskap innen 30.06. hvert år.
Styret tildeler ansvar for det administrative samarbeidet til rådmannsutvalget.
Styret forpliktes utad ved underskrift av styrets leder med tillegg av en person utpekt av styret.
Styret vedtar stillingsbeskrivelse for daglig leder.
Styret kan oppnevne underutvalg og tildele ansvar til disse.
§ 3-3 Rådmannsutvalget og øvrige administrative bestemmelser
Rådmennene i deltakerkommunene utgjør Region Kristiansands administrative samarbeidsgruppe og
har ansvar for det administrative samarbeidet.
Rådmannsutvalget forbereder og innstiller i saker som fremmes for styret.
Fylkesrådmennene i Aust- og Vest-Agder inviteres til rådmannsutvalgets møter.
Rådmannsutvalget utformer sammen med daglig leder forslag til årsplan og budsjett.
Koordinert innstilling i saker delegert til Kristiansandsregionens ATP-utvalg gis av sekretariatet for
ATP – utvalget.
Rådmannsutvalget supplert med fylkesrådmennene innstiller etter forslag fra sekretariatet for ATP utvalget
til ATP-utvalget i saker som skal sluttbehandles i kommunestyrene og fylkestingene.
Utvalget velger selv leder og nestleder og fastsetter funksjonstid for disse.
Leder av rådmannsutvalget har møte- og forslagsrett i styret og øvrige utvalg.
Medlemmene av rådmannsutvalget har møte- og talerett i styret og øvrige utvalg.
§ 3-4 Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret.
Daglig leder ivaretar den daglige ledelse av Region Kristiansand, og har ansvaret for at oppgaver
utføres i overensstemmelse med vedtak fattet av styret og rådmannsutvalget.
Daglig leder deltar i rådmannsutvalgets møter med tale- og forslagsrett.
Daglig leder er sekretær for rådmannsutvalget og styret.
Daglig leder skal forberede og tilrå i de saker som rådmannsutvalget skal legge frem for styret, og er
ansvarlig for å iverksette politiske vedtak.
Daglig leder har et særskilt ansvar for dialog og informasjon med felles representanter for
hovedsammenslutningene.
§ 3-5 Medbestemmelsen
Region Kristiansand skal følge bestemmelsene i Hovedavtalen.
§ 4 Fordeling av økonomisk ansvar
Deltakerkommunene bidrar med en årlig medlemskontingent med 50% likt for alle kommunene og
50% basert på folketall. Beløpet fastsettes for minimum 1 år av gangen og må godkjennes av by-/
kommunestyrene i deltagerkommunene. I tillegg kommer direkte finansiering av prosjekter som
hver enkelt kommune selv prioriterer å være med på.
Øvrige driftsinntekter kan være tilskudd fra stat, fylkeskommune eller organisasjoner.
Region Kristiansand kan ikke oppta lån. Region Kristiansand kan heller ikke på annen måte pådra
deltagerkommunene økonomiske forpliktelser ut over det årlige bidrag som forutsettes innbetalt,
jfr. ovenfor.
§ 5 Endring av organisasjonsform
§ 5-1 Utvidelse av samarbeidet
Nye kommuner kan innlemmes i samarbeidet. En utvidelse krever tilslutning fra samtlige
deltakerkommuner.
Region Kristiansand kan inngå samarbeidsavtaler med stat og fylkeskommuner på konkrete
oppgaveområder.
§ 5-2 Uttreden/oppløsning
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold og kreve seg utløst
fra samarbeidet. Uttreden reguleres av kommunelovens bestemmelser (kap 5).
Den uttredende kommunen vil fortsette å hefte for sin andel av økonomiske forpliktelser som
påføres frem til uttreden trer i kraft.
Oppløsning av Region Kristiansand kan bare skje dersom samtlige kommune-/bystyrer har fattet

prinsippvedtak om dette.
§ 6 Vedtektsendringer
Endringer må vedtas likelydende i kommune-/bystyrene i de deltagende kommuner.
§ 7 Tvist
Tvist om forståelsen av disse vedtekter eller forhold som utledes av vedtektene avgjøres med
bindende virkning av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av fylkesmannen i Agder. Med
alminnelig flertall kan styret vedta at tvister mellom Region Kristiansand og en eller flere av
deltakerkommunene skal behandles på samme måte.
§ 8 Klagebestemmelser
Eventuell klage på vedtak fattet av personer/organer etter tildelt ansvar fra Styret, sendes Styret for
endelig vedtak.
§ 9 Ikrafttredelse
01.01.18.

