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AU-43/2017 – REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3.11.17
Vedlegg


Referat fra møte i arbeidsutvalget 3.11.17.

Prosjektleders forslag til vedtak
Saken legges fram for arbeidsutvalget med følgende forslag til vedtak:
Referat fra møte i arbeidsutvalget 3.11.17 godkjennes.

AU-44/2017 – ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPE KOMMUNEØKONOMI
Jfr. sak behandlet i fellesnemnda 8.12: Orientering - kommunenes budsjetter
Forslag til vedtak
Leder legger saken fram for arbeidsutvalget med følgende forslag til innstilling til fellesnemnda:
Arbeidet med budsjettet for 2019 i de tre kommunene bør ses i sammenheng med behovet for å
sikre en bærekraftig økonomi i nye Lindesnes. Fellesnemnda ønsker at arbeidet med å forberede
et felles budsjett og økonomiplan for den nye kommunen settes i gang.
Prosjektleder bes om å etablere en administrativ arbeidsgruppe for kommuneøkonomi, som kan
jobbe fram til økonomisjef for den nye kommunen er ansatt.
Arbeidsgruppen bør utarbeide en analyse av ressursbruk og økonomisk status i de tre
kommunene og utarbeide estimater for hvordan situasjonen vil bli i den nye kommunen fra 2020.
En rapport må foreligge i april/mai 2018, slik at denne kan ligge til grunn for arbeidet med
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i de tre kommunene.
Rapporten bør behandles politisk i hver kommune, samt av fellesnemda.
Basert på funnene i rapporten, bør fellesnemda gi føringer for videre arbeid fram mot budsjett
2020 og økonomiplan 2020-2023 for nye Lindesnes.

AU-45/2017 - DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRENE TIL FELLESNEMNDA - DRØFTING
Jfr.
- Intensjonsavtale om utvikling av ny kommune bestående av dagens Marnardal. Lindesnes og Mandal
- Sak behandlet av midlertidig fellesnemnd 19.5.17: MFN-21/2017 – Delegasjon til Fellesnemnd og
administrativ organisering.
- Sak behandlet av fellesnemnda 3.11.17: FN-59/2017 – Nye Lindesnes – Styringsdokumenter

Saken
Kommunestyrene har vedtatt intensjonsavtale for nye Lindesnes, herunder fellesnemndas oppdrag og
mandat.
Av saksutredningen til sak 21/2017 behandlet av midlertidig fellesnemnd 19.5.17 framgår det:
Prosjektlederen mener den vedtatte delegasjonen i intensjonsavtalen bør være tilstrekkelig til å
etablere den nye kommunen.
Ett av strekpunktene i prosjektleders forslag til vedtak reflekterte dette:
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Den vedtatte avtalen om ansvar og delegasjon fra kommunestyrene til fellesnemnda ivaretar de
behov som skal ivaretas. En bør særlig merke seg formuleringene i pkt. 3 og 4 i avtalen.
Fellesnemndas vedtak i saken ble imidlertid begrenset til å vedta etablering av en rådmannsgruppe (i
tråd med prosjektleders forslag). For øvrig ble saken oversendt arbeidsutvalget for videre arbeid.
Arbeidsutvalget vedtok samme dag i sak AU-8/17 følgende:
Prosjektleder bes om å legge fram sak der prosjektorganisering og samhandling med kommunene
beskrives.
Etter en politisk prosess vedtok fellesnemnda 3.11.17 Styringsdokument for prosjektet nye Lindesnes. Av
styringsdokumentet framgår prosjektets organisering (kap. 6). Også samhandling og rollefordeling
mellom prosjektet og kommunene er beskrevet bl.a. i kap. 5, der det også vises til intensjonsavtalens
føringer og bestemmelser.
I fellesnemndas møte 3.11.17 ble det som en merknad til innkallingen etterlyst en saksutredning for sak
vedr. delegasjon fra kommunestyrene til fellesnemnda til behandling i det enkelte kommunestyre. Det var
enighet i nemda om at det var ønskelig. Prosjektleder vil utrede en slik sak, men vil gjerne ha
arbeidsutvalgets signaler om hva som mangler eller bør presiseres i forhold til de vedtakene som allerede
er fattet av kommunestyrene, og samt hvilken vinkling og betoning en slik sak bør ha.
Saken legges derfor fram for Arbeidsutvalget til drøfting/innspill.

AU-46/2017 – EVENTUELT
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