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Sandnes:
LederStanleyWirak (ordfører AP), Thor MagneSeland(H), PålMorten Borgli
(varaordfører,FRP),AnnelinTangen(AP),ToreAndreaHaaland(FRP),Sofie
MargretheSelvikvåg(SP),ToveFrantzen(V, varareprfor OddnyHelenTurøy).
Forsand:
NestlederBjarte SveinsvollDagestad(ordfører, H), ReidarThu (Felleslista),Udda
Katrin Kjærvoll(Felleslista),Ole Tom Guse(KRF),Tore HansMikkelson(SP).

Forfall:

OddnyHelenTurøy(KRF).

Fra admin
møtte:

RådmenneneSørenJensenog Bodil Sivertsen.ProsjektlederThereseHauger,
seniorrådgiverSidselHaugen,rådgiverdokumentsenteretLeneTamburstuen,
organisasjonsdirektør
Hilde Lofthus,advokatRuneKanne.

Sendesogså:
SAK
NR
FN

BEHANDLET
Innkalling og sakslisteble godkjent.
Protokoll fra møte i Fellesnemnda23.01.2018

FN
07/18

VEDTAK:
Protokollenfra møte 23.01.2018ble godkjent.
Økonomirapport Nye Sandnes31.12.2017

FN
08 /18

Lederla fram endret forslagtil innstilling:
1) Kommunestyrenei Forsandog Sandnesgodkjenner
årsregnskapetfor Fellesnemndafor Nye Sandnes.
2) Prosjektårsregnskapet
avleggesi balansemed netto avsetning
til bundnesfond på kr 36, 258 millioner.
3) SakenoversendesKontrollutvalgeti Forsandog Sandnestil
behandling.
Vedtak:
Endretinnstillingble vedtatt.

ANSVARLIG/
TIDSFRIST

Delegasjonsreglement for rådmannen i etableringsperioden.

FN
09/18

Seniorrådgiver Sidsel Haugen orienterte. Det er utarbeidet et eget
delegasjonsreglement for tida fram til et ordinært felles
kommunestyre er konstituert. Forslaget til innstilling var formulert
slik:
1) Fellesnemnda godkjenner delegasjonsreglementet for
rådmannen av 22.02.2018.
2) Delegasjonsreglementet gjelder fra og med vedtaksdato og
frem til oktober 2019 med konstitueringen av kommunestyret
i Nye Sandnes.
Protokolltilførsel: Fellesnemnda hadde enkelte merknader til det
framlagte delegasjonsreglementet knyttet til forståelse av § 3. Det ble
fremmet behov for å få presisert hva som legges i leder- og
nøkkelstillinger. Admin forstår at en slik presisering må innarbeides i
punkt 4.1 i omstillingsavtalen og slik gi nødvendig tilkning til
reglementet. Presisering av omstillingsavtalen vil bli foretatt og bli
behandlet som separat sak.
Vedtak:
Sak ble godkjent (m/protokolltilførsel).

Ansettelse av administrativ toppledergruppe i Nye Sandnes

FN
10/18

Saksframstilling var ettersendt. Organisasjonsdirektør Hilde Lofthus
orienterte om forutgående prosess. Organisasjonsstrukturen i Nye
Sandnes vil bli etablert etter vedtatt omstillingsavtale punkt 3.2.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Arkivkartlegging. Orientering til Fellesnemnda

FN
11/18

Rådgiver Lene Tamburstuen ga en fyldig orientering om
arkivtjenesten/ dokumentsenteret i Sandnes sine oppgaver. Beskrev
utvikling av egne arkivplaner både i Forsand og Sandnes.
Prosjektbeskrivelse og egen kartleggingsrapport ble framlagt.
Arkivsystemene i de to kommunene vil betjenes separat fram til 2020.
Vedtak:
Sak tas til orientering.
Referat fra Temagruppe 3 Delegasjon og reglement av 22.01.2018

FN
12/18

Vedtak:
Referatet tas til orientering.

Referat fra Temagruppe 1 Identitet, symboler og felles kultur av
22.01.2018
FN
13/18

Vedtak:
Referatet tas til orientering.
Referat fra Temagruppe 2 Lokaldemokrati av 01.02.2018

FN
14/18

Vedtak:
Referatet tas til orientering.
Kartlegging av IT i Forsand og Sandnes kommune.

FN
15/18

Sammenfatning av foreløpig kartleggingsarbeid framlagt. Rapporten
konkluderer med at kartleggingen viser at det vil kreve noe jobb for å
samkjøre Forsand kommune i Sandnes kommune sitt nettverk og
infrastruktur. På nåværende tidspunkt har vi identifisert noen
områder som må utredes nærmere fram mot 2020.
Vedtak:
Rapporten tas til orientering.
Gatenavn i Nye Sandnes kommune
En egen arbeidsgruppe har identifisert sammenfallende navn på
gater/veier i de to kommune. Det ble funnet 11 sammenfall. Gruppa
har foreslått hvilken kommune som for det enkelte navn bør beholde
opprinnelig veinavn.

FN
16/18

Fellesnemnda påpekte at det ikke er gitt noen konsistent og klar
begrunnelse for anbefaling av vei – og gatenavn. Fellesnemnda ber
om ytterligere informasjon og at sak blir fremmet på nytt. Etter
behandling i nytt møte i Fellesnemnda vil navnespørsmål oversendes
de respektive kommuner og følge ordinær saksgang.
Vedtak:
Saka sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.

Åpen halvtime
Rådmann Bodil Sivertsen orienterte om at det nå foreligger en formell
samarbeidsavtale mellom Forsand og Sandnes på barnehageområdet
tilsvarende som for skole.
Rådmann Søren Jensen orienterte om pågående kartleggingssamtaler
med ansatte i Forsand som blir direkte berørt av
kommunesammenslåingen. Gjelder primært 50 – 60 personer. Så
langt er det gitt positive tilbakemeldinger på disse samtalene.

Sandnes 07.03.2018

Forsand 07.03.2018

Stanley Wirak

Bjarte Sveinsvoll Dagestad

Leder Fellsesnemnda

Nestleder Fellesnemnda

Protokollfører
Tore Gunnar Sandve
Rådgiver

