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Styringsgruppen
Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger
9.12.2016
Samarbeid om driften i etableringsperioden

I møte i styringsgruppen 29.09.2016 ble det konkludert med at Styringsgruppen ønsket en sak som
vurderte behovet for samarbeid og avtaler mellom kommunene. Frem til den nye kommunen
etableres vil det være behov for å opprettholde nødvendig grad av kapasitet og kompetanse i de tre
kommunene. Temaet synes særlig aktuelt for Finnøy og Rennesøy, som sammenlignet med
Stavanger er små kommuner med små fagmiljø. Disse kommunene er mer sårbare for fravær og
turnover, og har i tillegg færre ressurser til kompetanseheving og utvikling av tjenestene.
Ved etablering to eller tre år frem i tid, kan det vanskelig påregnes identisk drift som i dag, for alle tre
kommuner i hele perioden. I forbindelse med organisasjonsendringer vil det være en risiko for
høyere grad av turnover og tap av kompetanse grunnet økende grad av usikkerhet. Rådmennene
viser her derfor til at det finnes løsninger for å opprettholde nødvendig drift. Kommunene som utgjør
«Nye Stavanger» har allerede i dag etablert administrativt samarbeid på ulike områder. Et slikt arbeid
vil de tre kommunene kunne videreføre og videreutvikle. Dette for også å etablere en felles
forståelse for hverandre og ens særskilte kompetanseutfordringer. Ved vakanse i nøkkelstillinger,
som stillinger innen ledelse og kritiske stabsstillinger, vil rådmennene informere hverandre og søke å
finne løsninger sammen.
Ved naturlig avgang, turnover mv. vil rådmennene nøye vurdere hvordan rekruttering skal
gjennomføres. Ulike former for samarbeid kan da være aktuelt. Rådmennene vil peke på følgende
alternativer:
1) utleie/lån av personell
2) avtalebasert samarbeid
3) administrativt vertskommunesamarbeid
Som nevnt over er det allerede etablert ulike former for samarbeid. Rennesøy leier i dag ut jurist og
psykolog til Finnøy. Videre har både Rennesøy og Finnøy et avtalebasert samarbeid om drift av IKTløsning med Stavanger, og det er etablert administrativt vertskommunesamarbeid om oppgaven som
kemner. Dette omfatter alle tre kommuner. Det er i tillegg til eksemplene over etablert
administrativt samarbeid for høringer og saker av felles interesse, sist rundt problematikken med
momskompensasjon for utbyggingsprosjekter.
Det er rådmennenes ansvar å drifte de tre kommunene administrativt fram til sammenslåing. Etter
rådmennenes oppfatning har de tre kommunene i dag en metodikk som kan videreutvikles, og som
vil bidra til å opprettholde nødvendig drift i de tre kommunene i perioden frem mot etablering av
«Nye Stavanger».
Rådmennenes forslag til konklusjon:
Styringsgruppen tar saken til orientering.

