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2022020772-29 - Vedr. innhenting av informasjon
Subject:
Attachments:
2022020772-9 SV_ Renseanlegget og kommunale avgifter 2490154_1_1.PDF,
2022020772-9 Sammenligning VA gebyr før og etter sammenslåing 2490156_1_1.PDF, 2022020772-9
Simulering gebyr_Renseanlegg Høllen 2490155_1_1.PDF, 2021016522-1 Rapport bruk av reformstøtte
kommunesammenslåing Songdalen, Søgne og Kristiansand 1347422_3_1.PDF

Til: Statsforvalter i Agder v/prosjektleder Janne Duesund

Se under konkretisering av informasjon dere ønsket
ønsket oversendt fra kommunen.
og
Ang. pkt 1l om offentliggjorte dokumenter som omtaler bygging av renseanlegg i Hellen
Høllen og
avløpsgebyrer
konsekvenser for vann og
ogavløpsgebyrer

Med bakgrunn i spørsmål stilt fra bystyrerepresentant
bystyrerepresentant Terje Øydne Pettersen i juni 2022, utarbeidet
v/ Byingeniøren en beregning knyttet til hvordan bygging av renseanlegg i Høllen vil
administrasjonen v/
kunne påvirke avgiftsnivået dersom dagens Kristiansand kommunen deles i to
to eller tre kommuner.
Legger ved saksdokument 2022020772-9 Renseanlegget i Høllen og konsekvens for kommunale avgifter

(3 pdf).

Kontaktperson i kommunen innenfor dette temaet
temaet er:
Byingeniør Terje Lilletvedt: 90538614, terje.lilletvedt@kristiansand.kommune.no

Ang. pkt 2 om engangskostnader ved deling
Legger ved «Rapport bruk av reformstøtte kommunesammenslåing Songdalen, Søgne og Kristiansand
(l pdf 2021016522-1) sendt til Kommunal og moderniseringsdepartementet
moderniseringsdepartementet 12.04.2021
kommuner» (1
Det samme er også presentert
presentert i kommunens årsrapporter. Som det fremkommer i dokumentet er ikke
alle kostnader ved sammenslåingen tallfestet -– eksempelvis arbeidstid hos ansatte som har jobbet med
sammenslåingsaktiviteter som ikke er frikjøp eller direkte knyttet til det som har vært
vært
prosjektorganisert.
Vurderinger knyttet til denne kostnadsberegningen, avgrensninger/forbehold osv. kan rettes til:
Økonomidirektør Terje Fjellvang terje.fjellvang@kristiansand.kommune.no , 905 35 852
randi.bentsen@kristiansand.kommune.no,, 916 43 808.
Økonomirådgiver Randi Bentsen randi.bentsen@kristiansand.kommune.no
et arbeidsmøte direkte for spørsmål vedrørende dette.
Avtal eventuelt et
På hvilken måte en deling vil skille seg fra sammenslåing når det gjelder kostnader, har ikke kommunen
gjort
et komplisert spørsmål. Det vil være
gjort egne vurderinger eller beregninger knyttet til. Dette er et
nødvendig å innhente erfaringer fra andre organisasjoner, kunnskapsgrunnlag og teori i vurderingen av
dette slik vi ser det. Å få en god oversikt over aktuelle forhold som kan ha betydning for
relevant enn å sammenligne kostnadsforskjellen mellom
delingskostnader, vil antagelig være mer relevant
sammenslåing og deling. Forhold knyttet
knyttet til økonomiske konsekvenser av en deling ble skissert i
bystyresak 307/21 Utredning om
om mulig deling av Kristiansand kommune i desember 2021; se vedleggene
Mandat for konsekvensutredning
«Kunnskapsbehov - grunnlag for konsekvensutredning» og ««Mandat
kommunedeling»
Å ha temaet
temaet om
om delingskostnader med i aktuelle intervjuer i alle de ulike direktørområdene høres
fornuftig og nødvendig ut
ut for å få innspill til relevante forhold som kan/vil ha særlig betydning for
kostnadene ved en deling. Dersom det
det er ønskelig med ytterligere intervjuer omkring temaet,
tilrettelegger vi for dette.
Vi forstår at temaet
temaet økonomiske konsekvenser ved en deling skal vurderes av både statsforvalterens
egne ressurser og av Telemarksforskning. Vi antar det vil være behov for egne møter angående dette
mulighet til å
temaet, og Økonomidirektøren Terje Fjellvang supplert med relevant nøkkelpersonell har mulighet
stille til innledende intervju i løpet av kort
kort tid. Eventuelle større utredningsarbeid, tallsammenstilling og
vurderinger vil være krevende å levere nå i innspurten på budsjettarbeidet
budsjettarbeidet i kommunen, og må avventes
om dere tar direktekontakt for å avtale nærmere både innledende intervjuer nå og plan for
noe. Fint om
videre arbeid.
terje.fjellvang@kristiansand.kommune.no,, 905 35 852
Økonomidirektør Terje Fjellvang terje.fjellvang@kristiansand.kommune.no
Ang. pkt 3 om statistikk/tallmessig oversikt over ansatte
Svaret på dette krever noe mer forberedelse. Vi regner med å komme tilbake til dette ila neste uke.
Med vennlig hilsen,

Lukas Wedemeyer
Lukas

Strategisjef |I Kristiansand kommune
+47 9019 7222

Fra: Duesund, Janne <fmavjdu@statsforvalteren.no>
Sendt: fredag 9. september 2022 14:53
Til: Lukas Georg Wedemeyer <Lukas.Georg.Wedemeyer@kristiansand.kommune.no>
Kopi: Sødal, Dag Petter <fmavdps@statsforvalteren.no>; Jørlo, Eva Louise
<fmavejo@statsforvalteren.no>; Nordhus, Jostein <fmavjno@statsforvalteren.no>; Svensen, Ole
Wilhelm <fmavows@statsforvalteren.no>
Emne: Vedr. innhenting av informasjon
Til: Kristiansand kommune v/prosjektleder Lukas Wedemeyer

Hei!
Vi viser til gårsdagens møte, og oversender her en konkretisering av informasjon vi ønsker oversendt fra
kommunen.
1.
l. Vi forsto i møtet at det finnes et
et allerede offentliggjort dokument som omtaler bygging av
renseanlegg i Høllen og konsekvenser for vann og avløpsgebyrer mm. Vi ber om
om å få dette
oversendt så snart som mulig. Hvis vi i tillegg kan få en kontaktperson som kjenner detaljene i
saken, som vi kan kontakte for oppklarende spørsmål, er det flott. Vi tror ikke det vil bli behov
for arbeidskrevende oppfølging på dette emnet, men hvis det blir behov for noe slikt, vil vi sende
dette ønsket
ønsket via prosjektleder, som avtalt.
2. Vi ønsker en dialog med kommunen omkring tema engangskostnader ved deling.
om at kommunen gir en oversikt
oversikt over hva som
a. Som en begynnelse på dette ber vi om
om hva
foreligger av regnskapstall og andre opplysninger/rapporteringer om
sammenslåingen av tre kommunene har kostet, og presenterer dette for oss så fort det
et
er mulig. Vi antar at den minst arbeidskrevende måten å gjøre dette på er
er at vi avtaler et
arbeidsmøte (fysisk hos kommunen eller på Teams) hvor kommunen presenterer stoffet
for oss og overleverer dokumenter eller lenker og over bordet, og gir leservegledning.
Eventuelt at noe stoff oversendes på epost først, og at vi følger opp med et
et arbeidsmøte.
Vi ber i denne omgang ikke om
om at kommunen utarbeider nytt skriftlig materiale i
vesentlig omfang, men at dere tilrettelegger eksisternede informasjon for oss.
b. Når vi har etablert et
et faktagrunnlag om
om sammenslåingskostnadene så langt det går, er
vårt mål å drøfte på hvilke måter kostnadene ved en deling vil være annerledes enn de
var ved sammenslåing. Vi er åpen for å ha et
et eget arbeidsmøte om
om dette, og vi vil også
kunne ta
ta spørsmålet opp i aktuelle intervjuer. Hvis kommunen ønsker å komme med
innspill til denne drøftingen, vil sette pris på det.
3. Statistikk/tallmessig oversikt over ansatte.
a. Vi ønsker som et
et bakteppe for vår utredning å ha en oversikt som viser antall ansatte i de
tre
t r e gamle kommunene rett
rett før sammenslåing, og antall ansatte i dag, totalt og fordelt på
ulike inndelinger.
b. En inndeling kan være sektor, arbeidsområde eller lignende. En annen er fordeling på
to aksene
stedsavhengige arbeidsplasser og de sedsuavhengige, ev en kryssing av disse to
mulighet
(dvs kategorier som skole, barnehager, omsorgsboliger etc -– hva dere måtte ha mulighet
for). Ulike staber med kanskje høyt utdannede personell med spesialkompetanse av ulik
type vil antakelig være de ansatte-gruppene som ev. vil bli mest berørt av en deling. Vi
lett tilgjengelig for kommunen.
tenker tilrettelegging og presentasjon av data som er lett

Dersom det er behov for å avklare hvordan dette er å forstå, kan Sødal kontaktes på telefon 90 96 50 15.
Med vennlig hilsen
Janne Duesund
prosjektleder

Ø
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