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Framlegg til vedtak: 
1. Den politiske ledelsen skal ha kontorsted i Florø og Måløy 

2. Den administrative ledelsen skal ha kontorsted i Florø og Måløy 

3. Tallet på administrative arbeidsplasser/rådhusfunksjoner i Måløy og Florø skal forholdsmessig 

være som før sammenslåingen 

4. Organisering av den administrative virksomheten i kommunen skal bygge på intensjonsavtalen 

sine syv strekpunkt slik de fremkommer i under overskriften «Administrativt og fagleg» i kapitel 

4 
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Rådmann      rådmann 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 

 

Fellesnemnda Flora/Vågsøy - 023/17 

 

Framlegg frå Nødseth,Domstein og Myklebust: 

Alternativt punkt 4: 

Administrasjonen skal kome med framlegg til fellesnemnda om korleis ein kan fordele funksjonar i 

sentralforvaltninga (kommunalsjefar, fellesfunksjonar m.v.) mellom Florø og Måløy, jf. mellom anna 

kapittel 4 i intensjonsavtalen.  

 

 

 

FENE - handsaming: 

 

Røysting: 
PKt.1,2 og 3 i tilrådinga vart samrøystes vedtekne. 
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Pkt..4: Tilrådinga og framlegget frå Nødseth/Domstein og Myklebust vart sett opp mot kvarandre og 

tilrådinga vart vedteken med 6 mot 3 røyster. 

Mindretalet krev at saka vert lagt fram for bystyra i begge kommunane. 

 

 

 

 

FENE - vedtak: 

1. Den politiske ledelsen skal ha kontorsted i Florø og Måløy 

2. Den administrative ledelsen skal ha kontorsted i Florø og Måløy 

3. Tallet på administrative arbeidsplasser/rådhusfunksjoner i Måløy og Florø skal forholdsmessig 

være som før sammenslåingen 

4. Organisering av den administrative virksomheten i kommunen skal bygge på intensjonsavtalen 

sine syv strekpunkt slik de fremkommer i under overskriften «Administrativt og fagleg» i kapitel 

4 

Eit mindretal i nemnda beståande av Rolf Dombstein, Jacob Nødseth og Nils Myklebust krev at saka 

blir lagt fram for Bystyret/kommunestyret for uttale jamfør reglement for fellesnemnda: 

§ 10     Krav om handsaming i kommunestyra 

Eit mindretall på 3 eller fleire medlemmer i fellesnemda kan krevje ei avgjerd lagt fram for dei 

to kommunestyra til uttale, før fellesnemnda fatter endeleg avgjerd. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 

Fellesnemnda (FN) ba rådmennene utrede organisering av delt kommunesenter. Slik sak blir 

no lagt fram for Fellesnemnda for behandling. 

 

Innleiing: 

Rådmennene ser begrepet «delt kommunesenter» som et uttrykk for at den politiske og 

administrative ledelsen skal ha kontorsted begge steder og over tid være like mye i begge 

kommunesentra.  Ordfører og rådmann, uansett hvor de bor, vil ha behov for å koordinere den 

politiske og administrative ledelsen i Kinn. 

 

Begrepet «delt kommunesenter» kom i tolvte time, uten føringer.  Før stod det: 

Kommunesenter  

Kommunesenteret blir lagt til Florø. 

Der skal også det strategiske avgjerdsnivået vere med:  

· Ordførar 

· Rådmann  

· Assisterande rådmann 

· Kommunalsjefar  

· Fagstabar 

I fagstabane inngår økonomi – og løn, personal og organisasjon; kvalitet – og utvikling, 

informasjon, innkjøp, kommuneadvokat og controller,   

 

Den strategiske leiinga skal vere til stades og ha kontorplassar i kommunedelsenteret. 

Talet på administrative arbeidsplassar/rådhusfunksjonar i kommunedelsenteret i Måløy  skal 

forholdsmessig vere som før samanslåinga.  I Måløy skal det etablerast kompetansemiljø til 

felles utvikling av mellom anna på samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonar og 

næringslivet, fornybar energi og klima og IKT. 

 

Det skal vere kommunale servicefunksjonar  i Måløy der innbyggarane skal få tenester utan å 

måtte reise til kommunesenteret.   
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I kommunedelsenter skal det vere faste medarbeidarar på rådgjevarnivå for mellom anna 

oppvekst og helsefag 

 

Den same modellen vert lagt til grunn og vil gjelde for Bremanger/Svelgen om dei kjem til 

seinare. 

 

Organisering av hamn og næringsarbeidet skal skje på ein måte som sikrar både heilskapleg 

samordning og satsing på komparative fortrinn i alle delar av kommunen.  Eit døme er 

fiskeriaktiviteten i Vågsøy og petroleum/oppdrett i Flora. 

 

Med andre ord; «delt kommunesenter» erstatter teksten ovanfor. 

Kinn kommune er fremtiden.  Digitalisering og tekniske løsninger skal bære oss.  

Innbyggerne skal få tjenestene digitalt.  En har f.eks bare sett starten på døgnåpen kommune, 

der innbyggerne selv digitalt kommuniserer med kommunen. Etter modell fra bla annet 

banker vil mye av oppgaveutførelsen flyttes fra kommunen til bruker. 

Intensjonsavtalen, slik den ligger nå, gir ingen forhandlingsvariabler for en videre politisk 

prosess om å plassere ulike funksjoner i Måløy og Florø. Etter rådmennene sitt syn vil en 

oppsplitting og funksjonsdeling bryte med føringene i avtalen 

Den aktuelle delen (kap3) i gjeldene intensjonsavtale sier: 

Flora og Måløy skal ha delt kommunesenterfunksjon. Talet på administrative 

arbeidsplassar/rådhusfunksjonar i Måløy og Florø skal forholdsmessig vere som før samanslåinga. 

Organisering av hamn og næringsarbeidet skal skje på ein måte som sikrar både heilskapleg 

samordning og satsing på komparative fortrinn i alle delar av kommunen. Eit døme er 

fiskeriaktiviteten i Vågsøy og petroleum i Flora. 

I Måløy skal det etablerast kompetansemiljø til felles utvikling av mellom anna samarbeidet mellom 

utdanningsinstitusjonar og næringslivet, fornybar energi og klima og IKT. 

Den eneste føringen som er videreført er tallet på arbeidsplasser som forholdsmessig skal være som 

før sammenslåingen. 

Fokus må være på hvordan den nye kommunen skal arbeide og legge til rette tjenestetilbudet og ikke 

hvor den enkelte sitter.  Under overskriften «Administrativt og fagleg» i intensjonsavtalen kapitel 4 

står det: 

· Det skal etablerast éin administrasjon med desentraliserte rådhusfunksjonar, 

servicetorg og samfunnskontakt 

· Spesialiserte fagfunksjonar som har ute-funksjon (t.d. helsestasjon og barnevern), 
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skal lokaliserast i dagens kommunehus 

· Servicetorga skal hjelpe innbyggarane innan dei mest etterspurde tenestene og 

kunne bli nytta til mogeleg «næringspark» med privat og offentleg tenestyting 

· Tilsette skal kunne kople seg på uavhengig av stad, klient og teknologi 

· Det skal vere fleksibilitet og mobilitet uavhengig av organisatorisk plassering og 

tverrfaglege einingar på administrativt nivå på tvers av profesjonsgrenser 

· Kompetanseoppbygginga skal systematiserast for alle ledd i organisasjonen 

· Kommunen skal utvikle sterke fagmiljø på område som samfunnsplanlegging, 

oppvekst, helse og omsorg og kultur 

Det er dette som er bestemt og rådmennene vil peke på at en prosess med å fordele ulike poster 

mellom kommunesentra vil i første omgang bli særdeles krevende politisk.  For det andre mangler den 

hjemmel i intensjonsavtalen og for det tredje vil en slik prosess føre oss mot en tradisjonell 

administrativ kommuneorganisasjon, mens den organisasjonen vil skal tilstrebe er dekket gjennom de 

syv strekpunktene ovenfor. 

Kommuneloven fastslår rådmannen sin rolle: 

§ 22.Administrasjonssjef. 

1. I hver kommune og fylkeskommune skal det ansettes en administrasjonssjef. 

 

2. Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjonssjefen. 

 

 

§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller 

fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer 

kommunestyret eller fylkestinget fastsetter. 

 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i 

alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 

 

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til 

å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 

kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

Ansvaret for en effektiv kommuneorganisasjon må tilligge rådmannen. Intensjonsavtalen vil legge 

nødvendige føringer for fordeling av administrative funksjoner basert på forholdstall. Så må 
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kommunestyret påse at dette følges i praksis. 

Basert på 2-nivå modell, vil en sentral oppgave være å følge opp tjensteproduksjonen. Dette må skje 

bla annet gjennom sterk faglighet i rådmannen sine stabsfunsjoner noe som også er fastslått skal være 

tilstede i begge sentra. 

Hvor skal ordføreren ha sete? 

Det er valget i 2019 og konstitueringen som gir svaret på hvem som blir ordfører.  Uansett om hun 

eller han kommer fra Vågsøy eller Flora, vil vedkommende måtte ha kontor både i Måløy og Florø.  

Det er ikke boplikt knyttet til ombudet slik at ordføreren etter 2020 kan bo der vedkommende selv vil i 

Kinn. 

 

Hvor skal rådmannen og kommunalsjefene ha sete? 

Etter at det er ansatt rådmann senere i høst, vil vi vite om denne kommer fra våre egne områder eller 

om vi snakker om en som må flytte til vårt område.  Hvor vedkommende skal bo, må selvsagt være 

opp til den enkelte selv.  Uansett må den nye rådmannen være forberedt på å disponere like mye tid i 

begge kommunesentra.  Om ikke; vil ikke denne kommunen fungere. Det samme vil selvsagt gjelde 

for kommunalsjefene når disse er ansatt.  De kan bo hvor de vil, men forberede seg på å nytte mye tid i 

begge sentra. 

 

Kvalifikasjonsprinsippet 

Det viktigste prinsippet ved fremtidig rekruttering er kvalifikasjonsprinsippet som betyr at de best 

kvalifiserte skal ansettes.  Hvor de bor er ikke en slik kvalifikasjon.  Alle ledere må innstille seg på å 

tilbringe tid i hele kommunen.  Jo nærmere rådmannen du sorterer, jo mer gjelder dette. 

 

Vurdering: 
Avslutning 

Rådmennene mener at følgende skal gjelde for delt kommunesenter. 

 

1. Den politiske ledelsen skal ha kontorsted i Florø og Måløy 

2. Den administrative ledelsen skal ha kontorsted i Florø og Måløy 

3. Tallet på administrative arbeidsplasser/rådhusfunksjoner i Måløy og Florø skal forholdsmessig 

være som før sammenslåingen 

4. Organisering av den administrative virksomheten i kommunen skal bygge på intensjonsavtalen 

sine syv strekpunkt slik de fremkommer i under overskriften «Administrativt og fagleg» i kapitel 
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Økonomiske konsekvensar: 
 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


