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.
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 nærmeste rådgivere 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.
Det må avklares nærmere hvor de ulike deler av administrasjonen skal plasseres geografisk.
Organisering av tjenester

Tjenester som krever nærhet til bruker og kunnskap og kjennskap til nærmiljøet skal fortsatt leveres lokalt.
Dette er stedsavhengige tjenester. Tjenester som barnehage, skole, SFO, kveldsåpent legekontor 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.
 Lønnsharmonering tilstrebes innenfor sammenlignbare grupper

