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MANDAT FOR DELPROSJEKT P3 INTERKOMMUNALE SAMARBEID

1.1 Bakgrunn for dette delprosjektet
Dei fem kommunane som frå 2020 utgjer nye Ålesund kommune, deltek i dag i svært omfattande
interkommunalt samarbeid. Eitt av måla med kommunereforma er å redusere behovet for slikt
samarbeid slik at kommunen kan få sterkare styring og kontroll – politisk og administrativt – over dei
tenestene kommunen har plikt til å gi sine innbyggarar og det forvaltningsansvaret som er lagt til
kommunen. Desse oppgåvene har kommunen ansvaret for uavhengig av kven som utfører dei på
kommunens vegne.
1.2 Oppdragsomtale
Intensjonsavtalen som er inngått mellom dei fem kommunane om skaping av den nye kommunen,
gir fellesnemnda i oppgåve å vurdere kva samarbeid det er ønskjeleg eller nødvendig for den nye
kommunen å inngå i. Delprosjekt P3 skal utarbeide ein rapport som grunnlagsdokument for
fellesnemnda si avgjerd. Denne skal bygge vidare på kartleggingsrapporten «Hopehav» levert av
administrativ prosjektgruppe mai 2017.
1.3

Mål

1.3.1 Effektmål
Det er definert følgjande foreløpige effektmål for dette delprosjektet:
1. Alle skriftlege avtalar om interkommunalt samarbeid som i dag er inngått, blir ugyldige frå og
med det tidspunktet den nye kommunen er operativ (01.01.2020).
2. Pkt. 1 betyr at avtalane må anten bli inngått på nytt, med eller utan endring, eller seiast opp.
Nye avtalar må vere signert av partane før 01.01.2020. Oppseiing av avtalar inneber
overføring av oppgåvene til den nye kommunen.
3. Effektmålet med delprosjekt P3 er å få fram grunnlaget for å kunne realisere pkt. 2, dvs.
a. kva avtalar som bør førast vidare utan endring anna enn nye juridiske partar,
b. kva avtalar som bør førast vidare med endringar, og
c. kva avtalar som bør bli sagt opp.
1.3.2 Resultatmål
Det er definert følgjande foreløpige resultatmål for dette delprosjektet:
1. Gi grunnlag for å utforme deltakarstrategien for det interkommunale samarbeidet
2. Gi grunnlag for å utarbeide prosedyrar og rutinar for god rapportering frå og kontroll
tenestene som blir ytt gjennom det interkommunale samarbeidet
3. Gi grunnlag for tidleg avklaring for kva samarbeid som bør bli sagt opp slik at det blir rimeleg
god tid til å avklare korleis oppgåvene skal bli gjennomført av ny kommune i eigen regi.
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1.4 Organisering og ansvar
 Prosjektgruppa består av:
o Haram kommune:
Haldor Lillebø
o Sandøy kommune:
Oddvar Myklebust
o Skodje kommune:
Kjellaug Haukeberg
o Ørskog kommune:
Frode Andresen
o Ålesund kommune:
Svein Rune Johannessen
o Tilsettrepresentant:
Frode Nordstrand
 Leiar og nestleiar av prosjektgruppa er:
 Administrativ tilsetteleggar er: Tore Hals

vara
vara
vara Karoline Stette
vara
vara Anne Kristin Bryne

1.5 Rapportering
Rapportering skal skje i styringslinjene til prosjektorganisasjon for nye Ålesund kommune.
Prosjektet rapporterer undervegs til prosjektleiar/koordinator etter avtale. Leiar av delprosjektet
deltek i prosjektleiarforumet for nye Ålesund. Prosjektplan med risikoanalyse leggast fram for
prosjektleiar/koordinator og deretter AU og fellesnemnda.
1.6 Framdriftsplan
Delprosjektgruppa varer til våren 2018, og vert forlenga om behov. P3 bør avslutte sitt arbeid ganske
tidleg, av fleire årsaker m.a.:
 avtalar som den nye kommunen vil gå ut av, får konsekvensar for dei andre som deltek i
samarbeidet. Dei må få tid til å finne ut av kva dei må gjere innan avtalen tek slutt.
 avtalar det er ønskeleg å halde fram med, må forhandlast på nytt. Dette vil kreve tid og må
vere avslutta og klare frå og med den nye kommunen tek til.
 samarbeid som blir avslutta, får konsekvensar. Den nye kommunen må ta oppgåva på eigen
kjøl. Dermed må dei andre arbeidsgruppene få vite dette tidleg med tanke på deira arbeid.
Fellesnemnda ber delprosjektet beskrive faseinndeling av prosjektgjennomføringa i prosjektplanen.
1.7 Avhengigheit til andre delprosjekt
Delprosjektet må ha overlapp eller koordinering med andre delprosjekt:
 Delprosjekt P2 Politisk organisering: Styringsstrukturen for det interkommunale samarbeidet
heng saman med den politiske organiseringa.
 Delprosjekt Administrativ organisering: Oppgåver som ikkje blir løyst gjennom interkommunalt
samarbeid må bli løyst i eigen organisasjon.
 Delprosjekt A2 Kommunikasjon: Spesielt i forhold til informasjon til tilsette.
 Delprosjekt A7 Innkjøp: Mykje innkjøp skjer gjennom interkommunalt samarbeid og det
interkommunale samarbeidet har behov for innkjøp.
 Delprosjekt A6 Økonomi: Kostnadene med å delta i interkommunalt samarbeid må bli tydeleg i
kommunens budsjett og rekneskap.
 Andre prosjekt: Vurderingane i delprosjekt innan helse, omsorg og sosial, kultur og aktivitet,
næring, oppvekst, og teknisk vil vere med å avklare om oppgåvene blir løyst best i eigen regi
eller i samarbeid med andre kommunar.
1.8 Prosjektplan og risiko- og sårbarheitsanalyse
Fellesnemnda ber delprosjektet kome tilbake med ei prosjektplan for korleis de vil løyse mandatet,
og ei risiko- og sårbarheits-analyse. Denne skal omfatte identifisering av risiko for delprosjektet,
vurdere kor sannsynleg det er for at dei identifiserte risikoane vil oppstå og kva konsekvensar dette
vil få (på ein gitt skala), og kva tiltak som må bli sett inn for å redusere risikoane.
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1.9 Økonomisk ramme
Delprosjektet har foreløpig ikkje fått noko økonomisk ramme. Fellesnemnda ber delprosjektet
skissere eit budsjettbehov som ein del av prosjektplanen.
1.10 Andre forhold/krav til prosjektet
Det er allereie gjennomført eit grundig kartleggingsarbeid i av ei administrativ gruppe som leverte
kartleggingsrapport i mai 2017. Delprosjektet P3 skal ta utgangspunkt i denne kartlegginga som
grunnlag for politiske vurderingar og anbefalingar. Den tidlegare administrative gruppa bør delta i
dei to første møta for å få ei god overføring av kunnskap.
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Relevante lenker, referansar og vedlegg

Viktige relevante lenker, referansar og vedlegg til dette delprosjektet, eksempelvis nasjonale føringar
for dette fagområdet:


Kartleggingsrapport i nye Ålesund kommune datert 2.5.17 «Hopehav - Kartleggingsrapport
om interkommunalt samarbeid og eigarskap» (er tilgjengeleg på www.nyealesund.no).

Nyttige lenker:


Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper,



Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner» (kommuneloven), sjå paragrafane 27 – 28,
og 28-1a – 28-1k



Lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)



Selskaper og kommunereformen. Endringer i kommunestrukturen – konsekvenser for selskaper med kommunalt
eierskap, samvirkeforetak og stiftelser
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