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Styringsgruppen
Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger
09.05.17
Kartlegging av eierskap og samarbeid

Bakgrunn for saken
Styringsgruppen for etablering av «Nye Stavanger» behandlet den 22.02.2017 forslag til fremdrifts- og
møteplan fram til etablering av Fellesnemda. Styringsgruppen uttrykte da et ønske om at saker knyttet
til interkommunalt samarbeid som krever avklaringer i 2017/2018, ble lagt fram for behandling våren
2017. Det ble på bakgrunn av dette innarbeidet i framdrifts- og møteplanen at Styringsgruppen skulle
få seg forelagt en oversikt over interkommunale samarbeid i møtet den 09.05.2016.
Rådmennene har foretatt en første kartlegging av interkommunale samarbeid der kommunene Finnøy,
Rennesøy og Stavanger er deltaker. Formålet med kartleggingen er å framskaffe en foreløpig oversikt
over konsekvensene kommunereformen gir for interkommunalt samarbeid, herunder en oversikt over
tiltak som må gjennomføres før etableringen av «Nye Stavanger». Oversikten følger som vedlegg.
Kartlegging av interkommunalt samarbeid
Rådmennene har søkt å kartlegge alle foretak, selskap, samarbeid, stiftelser mv. der kommunene er
eier, deltaker eller interessent. I oversikten er selskapene sortert etter selskaps-/organisasjonsform.
Det inngår videre en foreløpig vurdering av hvilke konsekvenser kommunereformen gir for selskapet/
samarbeidet, for kommunene som inngår i «Nye Stavanger» eller for andre kommuner. Det gis en kort
beskrivelse av nødvendige tiltak. Konsekvensene er i tillegg fargekodet for å synliggjøre omfanget av
tiltak som må gjennomføres før etableringen av «Nye Stavanger».
Grønt innebærer at det ikke vil være noen vesentlige konsekvenser for samarbeidet eller kommuner.
Det vil likevel kunne være behov for administrative tiltak som f.eks. registrering av nytt organisasjonsnummer. Gult innebærer at konsekvensene ikke er av vesentlig strategisk eller prinsipiell betydning.
Dette kan f.eks. omfatte oppdatering av styringsdokumenter for færre eiere/deltakere. Rød innebærer
at konsekvensene er av en strategisk eller prinsipiell karakter. Dette kan bl.a. omfatte valg av fremtidig
innretning av tjenesteproduksjonen. Sort omfatter konsekvenser utløst av andre sammenslåinger eller
konsekvenser for andre kommuner. Etableringen av «Nye Stavanger» vil f.eks. kunne gi konsekvenser
for Randaberg kommune gjennom uttreden fra interkommunale samarbeid.
For selskap/samarbeid markert med rødt vil det være nødvendig å avklare tiltak og videre prosess i
2017. Dette for å ta høyde for ev. oppsigelsestid, gi selskap/samarbeid og andre berørte kommuner en
tilfredsstillende planlegningshorisont, sikre nødvendig tid til å utrede framtidige løsninger mv. Selve
gjennomføringen av tiltakene vil likevel kunne ligge noe fram i tid. For selskap/samarbeid markert med
gult vil det hovedsakelig være nødvendig å gjennomføre tiltak i 2019/2020. Det samme vil være tilfelle
for mindre administrative tiltak som må gjennomføres for selskap/samarbeid markert med grønt.
Leseveiledning for vedlagt oversikt
Oversikten består av et regneark med 10 faner. Fane 1 er en forside med oversikt over alle selskap og
samarbeid gruppert etter selskaps-/organisasjonsform (trykk på navnet på selskapet/samarbeidet for
mer informasjon). Det framkommer videre hvilke kommuner som er eier/deltaker, samt en foreløpig
vurdering av konsekvensene av kommunereformen. Trykk på fargekodene for en forklaring.
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Fane 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 gir en oversikt over henholdsvis interkommunale selskap (IKS), aksjeselskap
(AS), interkommunalt samarbeid (koml. § 27), vertskommunesamarbeid (koml. Kap. 5), samvirkeforetak mv., uformelt/avtalebasert/nettverk/plansamarbeid, samt stiftelser/legater. I hver fane inngår
det informasjon om hvert enkelt selskap/samarbeid. I tillegg til teksten i kolonnene er det lagt inn
merknader med utfyllende informasjon (som framkommer ved å føre musepekeren over cellene). Fane
9 gir informasjon om kommunale foretak (KF) etablert av Stavanger kommune. I fane 10 inngår en
definisjon knyttet til fargekodene som angir konsekvenser av kommunereformen.
Oppsummering
Kartleggingen viser at for de fleste selskap/samarbeid vil kommunereformen ikke gi konsekvenser som
er av en strategisk eller prinsipiell karakter. Det vil likevel være ressurskrevende å følge opp de få
selskapene/samarbeidene der det vil være nødvendig å si opp avtaler, tre ut av selskap, innrette
tjenesteproduksjonen på en ny måte mv. Mindre endringer i styringsdokumenter kan også bli ressurskrevende som følge av det store volumet av selskap/samarbeid og antallet by-/kommunestyrer som
må behandle sakene. Det presiseres at vedlagt oversikt gir en foreløpig vurdering av konsekvenser.
Det vil være behov for å foreta en nærmere vurdering av hvert enkelt selskap/samarbeid for å avdekke
alle tiltak som må gjennomføres før etableringen av «Nye Stavanger». Det vil også være nødvendig å
gå igjennom oversikten med henblikk på å kvalitetssikre informasjonen, supplere med annen relevant
informasjon, sikre at alle selskap/samarbeid er inkludert mv. Rådmennene vil av den grunn arbeide
videre med kartleggingen. Det vil i det videre arbeidet utarbeides en mer omfattende beskrivelse av
nødvendige tiltak, herunder framdriftsplan for gjennomføring av tiltakene. Revidert oversikt vil legges
fram for behandling i fellesnemnda.

Forslag til konklusjon:
Styringsgruppen tar saken til orientering.
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