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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgnekommunestyret vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å gjelde inngåelse
av avtaler på vegne av Nye Kristiansand som binder den nye kommunen.

Sammendrag:
Fellesnemndas oppgaver og fullmakter ble vedtatt av de tre respektive by/kommunestyrene 20.
juni 2017. Fellesnemnda har behov for å få utvidet fullmaktene, for så å kunne videredelegere
disse til programleder. Det gjelder særlig myndighet til å inngå avtaler på vegne av nye
Kristiansand.
Rådmannen anbefaler at fellesnemndas fullmakter utvides til også å gjelde inngåelse av avtaler
som binder den nye kommunen fra 1.januar 2020.
Denne utvidelsen behandles i alle tre by- og kommunestyrene.
Bakgrunn for saken:
1. Vedtatte fullmakter til fellesnemnda og delegering til programleder
Fellesnemndas mandat, oppgaver og fullmakter ble vedtatt av de tre respektive
by/kommunestyrene 20. juni 2017. Av mandatet fremgår følgende:
«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 og organisering av, og ansettelser til, den øverste
administrative ledelse. Prosjektleder skal ansettes innen utgangen av 2017.
opprette en valg- og honorarkomité
utforme et skyggebudsjett for Nye Kristiansand

Programleder/rådmann for nye Kristiansand er videredelegert fullmakter ved
delegasjonsvedtak fattet av fellesnemnda 29. august 2017. I delegasjonssaken, saksnr.
201710701, fremgår:
«Prosjektleder vil anbefale at Fellesnemnda i utgangspunktet gir prosjektleder så vide
fullmakter til å planlegge den nye kommunen som mulig, men at disse avgrenses til
ikke-prinsipielle/strategiske forhold tilsvarende delegasjonsreglementet for
rådmennene i kommunene. Det kan oppstå tvil om en sak er å anse som prinsipiell eller
strategisk og dette skal da avklares med Fellesnemndas leder.»
Av selve delegasjonsvedtaket fremgår følgende:
«Prosjektleder delegeres fullmakt til å treffe beslutninger i alle saker som er innenfor
Fellesnemndas ansvarsområde, med følgende begrensninger
a. Saker som er av prinsipiell og strategisk karakter skal legges frem for Fellesnemnda.
Ved tvil om en sak er av prinsipiell karakter avklares dette med Fellesnemndas leder
b. Saker som Fellesnemnda har vedtatt at skal avgjøres av Fellesnemnda selv, av
partssammensatt utvalg (PSU) eller av folkevalgte organ som Fellesnemnda har
opprettet
c. Ansettelse av ny kommunes øverste ledelse, rådmann og rådmannens ledergruppe
2. Behov for utvidelse og presisering av fellesnemndas mandat og fullmakter
Rådmannen legger til grunn at myndighet til å foreta innplassering og eventuelt ansettelser i
nye Kristiansand allerede er lagt til fellesnemnda og videredelegert til programleder.
Rådmannen legger til grunn at denne kompetansen kan videredelegeres fra programleder på
grunnlag av allerede foreliggende vedtak.
Når det gjelder kompetanse til å inngå avtaler på vegne av nye Kristiansand, er det ikke sagt
noe spesifikt om dette i mandatet til fellesnemnda. Dette til forskjell fra hva som er gjort i
mandatet til blant annet fellesnemnda for nye Asker.
Det vises også til forarbeidene til Inndelingslova – Ot.prp. nr. 41 (2000-20001) - hvor det går
frem at:

«Samtidig med at kommunestyra/fylkestinga drøftar oppnemning og oppgåver for
fellesnemnda, bør dei også ta standpunkt til eventuelt budsjett for nemnda og drøfte om
nemnda skal kunne inngå avtalar på vegner av den nye kommunen.»
Rådmannen mener at i den fasen kommunesammenslåingen nå er i, er det hensiktsmessig at
fellesnemndas fullmakter utvides til også å gjelde inngåelse av avtaler på vegne av Nye
Kristiansand som binder den nye kommunen. Eksempler på slike avtaler er inngåelse av avtaler
på IKT-området, leie av administrasjonslokaler og tjenestekjøp.
Utvidelser og presiseringer av fellesnemndas mandat må forankres i og vedtas av de respektive
by- og kommunestyrene. På denne bakgrunn fremmer rådmannen denne saken. Kompetansen
som legges til fellesnemnda kan delegeres fra fellesnemnda til programleder, og programleder
kan videredelegere til ledere i ny organisasjon.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

