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Tema
Drøfting av framlagte forslag til overordnet administrativ organisering
Foreløpig forslag til overordnet administrativ organisering ble sendt ut på høring til
programstyret, prosjektstyrene og de tillitsvalgte 21. mars med høringsfrist 9. april kl.
10.00.
Programleder informerte kort om prosessen fram til nå og litt om veien videre. Det legges
opp til 3-5 ledernivå, avhengig av kompleksiteten i porteføljen. Det ble understreket at
Rådmannens ledergruppe vil være gjensidig ansvarlige for prosesser på tvers av
kommunalområdene, og å sikre god samhandling
Med utgangspunkt i alle innkomne innspill, kan det synes at bestillingen på hva det
egentlig ble etterspurt innspill til, har vært noe uklar. I denne omgangen var det øverste
nivå som var det viktige. Det har også kommet flere detaljinnspill på porteføljeboksene.

Alle innspill som er kommet inn vil bli tatt med i videre arbeide med neste nivå, og det vil
også bli invitert til ny høringsrunde når den tid kommer.
Arbeidstakerorganisasjonene viste til innsendte høringsinnspill og momenter som
fremkommer der. Den foreslåtte modellen til overordnet organisering av nye Kristiansand
støttes.
Andre momenter som kom fram:
- Tillitsvalgte understreket at det er viktig at det i den videre prosessen, når
rådmannens ledergruppe er på plass, gis rom for en grundig utredning og
kvalitetssikring av optimal plassering av ulike tjenester, inkludert porteføljen til
assisterende rådmann.
- Navnene på kommunalområdene (boksene) må være slik at publikum forstår hva
de faktisk inneholder
- Huske på at innovasjon er viktig i hele organisasjonen og at ikke alt blir samlet i
en «boks» på toppen
- Forslag om at organisasjonene i neste runde i større grad samler innspill og
sender dem samlet over til programsekretariatet.
- Forslag om å arrangere felles ledermøte for alle tre kommunene med tema
kulturbygging.
- Fra Akademikerne i Songdalen reises en bekymring at ikke alle toppledere er tatt
med i kartleggingsfasen på grunn av en noe annen organisering i Songdalen. Det
forventes at dette løses.
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Grunnlagsdokumentet
Grunnlagsdokumentet bygger på kunnskapsgrunnlagene utarbeidet av de administrative
prosjektene, og er satt sammen av Anne Aunevik. Det ble sendt ut på høring til
programstyret, prosjektstyrene og de tillitsvalgte 19. mars med høringsfrist 9. april kl.
10.00.
Med bakgrunn i alle innspill som er kommet inn hadde prosjektkoordinatoren behov for å
få noen tilbakemelding på form og innhold, samt veien videre.
Det kom fram en bekymring for at unøyaktigheter i dokumentet fører til at politikerne
gjør vedtak på feil grunnlag. Man så for seg at dokumentet med fordel kan «beskjæres»
en del, at man holder seg til de store linjene og ikke fullt så mange detaljer, og at de som
er ulikt i dagens kommuner utdypes mer enn det som er likt.
Det var enighet om at man utsetter framlegging av dokumentet for Fellesnemda til møtet
i mai. Det nedsettes en «redaksjonskomite» bestående av sentrale medlemmer fra
programsekretariatet og to tillitsvalgte som i fellesskap arbeider dokumentet ferdig.
Anne Aunevik kaller inn til et møte i slutten av april.
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Annet
Programleder adresserte skjevhetene i kommunene i bruk av ressurser i videre arbeid i
bygging av Nye Kristiansand og påpekte at dette rokker ved prinsippet om at kommunene

er likeverdige. Hun vil ta dette opp med programstyret. De tillitsvalgte delte bekymringen
og vil påvirke gjennom sine kanaler.
I denne forbindelse ble det påpekt viktighet av å ikke igangsette større arbeider i
nåværende kommuner som allikevel må gjøres på nytt etter 2020. Som eksempel nevnes
igangsatt arbeid med internkontroll i Kristiansand etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Dette
kunne med fordel vært gjort i samarbeid med de to andre kommunen.

