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Tema
Agenda
Drøftingssaker:
 Valg av pensjonsleverandør.
Orienteringssaker:
 Omstillingsveileder
 Kriterier for lokalisering av administrative funksjoner og stedsuavhengige
tjenester

Valg av pensjonsleverandør
HTV Evelyn Heldal (Delta/YS) stiller for Åse Birkrem i denne saken. Åse Birkrem sitter i
styret i KKP og er av kommuneadvokaten vurdert som inhabil i behandling av saken.
Arild Andresen orientere om saken og den framlagte rapporten fra AON. Denne
rapporten kommer med en anbefaling om å velge KKP som pensjonsleverandør, men
anbefalingen er ikke entydig.
Vedlagte notat fra programleder er kun en oppsummering av en del av punktene, men
ikke uttømmende. Programleders innstilling er i henhold til AONs anbefaling.
Følgende punkter ble nevnt i diskusjonen:
-

Større innflytelse på egen pensjonskasse. Enklere å få til lokale tilpasninger
Å velge bort KKP i dag vil være (tilnærmet) irreversibelt
Bekymring om svingninger i markedet. Vil en større enhet som KLP være mer
robust?
Historisk sett har KKP vist god evne til å takle negative svingninger i markedet
Vanskelig å ha noen kvalifisert menig da man ikke har kunnskap nok om et så
komplekst felt
Delta i Kristiansand støtter rapporten og innstillingen

Det er ingen av hovedsammenslutningene som motsetter seg framlagte forslag til
innstilling.
Omstillingsveileder
Kjell Kristiansen informerte om arbeidet som er gjort med produksjon av
omstillingsveileder. Håpet er at denne skal bli et godt verktøy for arbeid for alle parter.
Utvalgskretsene må drøftes. Det er krevende, men viktig å defineres disse.
Ledergruppa vil komme med et forslag om legges fram til drøfting med tillitsvalgte.
Kriterier for lokalisering av administrative funksjoner og stedsuavhengige tjenester
Kjell Kristiansen informerte.
Dette er en vanskelig oppgave med kort tidsfrist og det er derfor viktig å forenkle
prosessen i størst mulig grad. Har derfor valgt å dele prosessen opp i to faser.
Fase 1:
Her gjøres avklaringer som er helt nødvendige for å komme i mål. Politisk føring om lys i
rådhusene legges som et grunnleggende prinsipp, med fokus på innbyggerperspektivet.
Det må også klarlegges hvordan rådmann i nye Kristiansand ønsker å rigge plasseringen
av ledergruppen da dette vil påvirke videre plasseringer.
Fase 2:
Her legges den den store plasserings- og flyttekabalen. Denne planen bør ha litt rom for
utvikling. Henstilles til at det må være en viss elastisitet i byggene slik at man ikke innen
kort tid «vokser ut» av byggene. Samtidig klart at det sannsynligvis ikke vil være så veldig

mye plass igjen i rådhusene i Søgne og Songdalen når det som er tenkt av
«primærtjenester» er plassert.
Tillitsvalgte tenker at det er en fornuftig tilnærming å ta denne oppgaven trinnvis.
Det er ikke tenkt å benytte eksterne konsulenter til i denne sammenhengen, men man
kikker litt til andre kommunesammenslåinger og hvordan de har valgt å løse tilsvarende
oppgaver

