Agenda
Fellesnemnd(FN)
Sandnesog Forsand
Sted:Lysefjordsenteret
Vert: Forsandkommune
Dato: 29.08.17
Tid: 17.30-19.45

Saker

Tid

Tema

Ansvar

FN01/17

17.30-17.40

Velkommen

OrdførerStanleyWirak og
ordfører Bjarte S.Dagestad

FN02/17

17.40-17.50

Nyhetsrunde– politiske og
administrativeoppdateringer

Ordførereog rådmenn

FN03/17

17.50-18.05

Milestolpar

ProsjektlederThereseHauger

18.05-18.20

Pausemed lett servering

FN04/17

18.20-18.40

SeniorrådgiverSidselHaugen

FN05/17

18.40-19.00

Kartlegging:interkommunale
selskaperog kommunaleforetak
Kartlegging:Økonomiog
økonomisystemer

FN06/17

19.00-19.15

Tilskuddtil digitaliseringstiltakfor
kommunesammenslåingen

RådgiverMette Fossan
-Bergem

FN07/17

19.15-19.30

Møteplan høst 2017

ProsjektlederThereseHauger

FN08/17

19.30-19.45

Avslutningog veien videre

OrdførerStanleyWirak og
ordfører Bjarte S.Dagestad

RådgiverLinnChristinRustøen

FN03/17
Fellesnemnd
29.08.17

Milestolparfor prosjektperiodenfram til 01.01.2020
Somvedlegg.
Ettersomarbeidetgår framover,kan det bli endringer i plan for milestolparslik den er lagt fram.

Det vil bli utarbeidafullstendigprosjektplanpå bakgrunnav milestolparfor prosjektperioden,denne
blir lagt fram for Fellesnemda.

Administrativanbefaling:
Fellesnemdagodkjennerplan for milestolparslik den foreligger.

MILESTOLPAR
2017

TEMA

Sept.
Okt.
Nov.
Nov.

Temagruppenestarter
Hjemmesiderfor Nye Sandnesferdig
ProsjektplanNye Sandnesferdig
Hovedføringerarbeidsgiverpolitikk
klar
FNBudsjett2018vedtas

Des.

Ref.

2018
Jan.
Feb.
Feb.
Mars
Mai
Juni
Sept.
Sept.
Okt.
Des.

Rådmannsspørsmål/toppledergruppe
avklares
Administrativekartleggingerferdig
Administrativhovedstrukturklar
Folkemøte/innspillssamling
InnbyggerdialogI
Implementeringav felles systemer
Administrativorganiseringklar
Forslagtil områdesatsingklar,
erstatter dagensbydelsutvalg
Struktur for politiske underutvalg,
råd og styrer fastsettes
Folkemøte/innspillssamling
InnbyggerdialogII
FNBudsjett2019vedtas

2019
Jan.
Mars
Mars

Oppstartøkonomiplan2020-2023
Oppstartbudsjett 2020
Rådmannansettes

April
Mai
Mai
Sept.
Okt.
Okt.

Okt.
Des.

Implementeringav felles systemer
sluttføres
Ny konsernstrukturferdig
ForarbeidPlanstrategi2020-2023
Toppledergruppeansettes
Konstitueringav kommunestyret
Skissetil Strategifor
demokratiutviklingog
innbyggerdialogklar
Skissetil Strategifor innovasjonog
digital utvikling klar
Budsjett2020og Økonomiplan20202023vedtas

1.1.2020

AKSJESELSKAP (AS)
FORMÅL
SELSKAP

KOM. TJEN ESTER

EIERANDELER
SAMFUNNSUTVIKLER

Lysefjorden Utvikling AS

Reiseliv, Nær.utv.

Reisemål Ryfylke AS

Reiseliv, Nær.utv.

Greater Stavanger AS

Nær.utvikling Stvg regionen

Havbruksnæring,
FoU

Blue Planet AS
Forus Næringspark

10% av konsesjonskraft
midler, tot. ca 30 mill
Bosetting,Nær.utv

Universitetsfondet i Rogaland AS
Kommune Kraft AS

ANDRE (større) EIERE
Stift.Preikestolen Stvg 9,60%
Strand 5,00%
9,60 %
1,60 % RFK 42,00% 14,80%
Suldal 8,82%
5,14 %
Andre 42% Hjelmeland 10,4% Sauda 7,35%
Partner,
Eier 49% via Stav 49% via
FNP
FNP
Sola 2% via FNP
Partner

Forsand

Eigersund
Net AS
10,25%

Ryfylke IKS
10,25%

Lyse AS
Region Stavanger BA (Samvirke)

Reiseliv Stvg.region

Medlem

Kinotilbud inkl.
tilbud til barn/unge

17,85 %

SF Kino AS
49,00%

83,33 %
15,00 %
10,00 %

Strand 60% Hjelmeland 30%
Gjesdal 16,67
Stvg. 54%
RFK 18%
Stvg. 50,4% RFK 29,6%

Konsesjonsbelagt

Gjesdal Bompengeselskap
Nord Jæren Bompengeselskap

Vekst og attføringsbedriftene:
Avanti Ryfylke
Sandnes Pro-Service
Attende
Allservice

Drift: kr 35 pr
innb./år, 4 år

kr 3,605 mill,
konsernbidrag
fra FNP. Mål 0

Utbytte 2015, 2016.Aksjonæravtale

Garanti 100 mill. Sandnes 44 mill
Årlig forvaltn. ca 2 mill siste årene
Haugesund
7,89%

41,7 mill fondet pr utg. 2016

Rennesøy
1,15% Finnøy
0,909%

Ansv.lån: årlig
avdrag kr 19,5 Utbytte for 2016
+ rente 13,7
93,5 mill

1 aksje
Finansielt
Regional utvikling

SF Kino Stavanger/Sandnes

ØKON OMISKE FORHOLD

Nær.foren.
5,12%
RFK 2,56%
UiS 2,56%

49,00 % Stvg. 49%
Sola 2%
49,00% via Stvg. 49,00% Sola 2,00% via
FNP
via FNP
FNP
Hjelmeland,
RFK, Suldal, Sauda
36,32 % RFK 37,37% Stvg. 36,32%

FOU univ.fag
Rådgivn. salg av kraft

Sandnes

10,26% via
Ryfylkekommunane
IKS. + 2,56%
direkte

Næringsareal
Utføre rekkefølge
tiltak i reg.plan

Forus Utvikling (datter i FNP)
Ryfylkefondet

Forsand

19,531 % Stvg. 43,676%

Sola 8,741%

Kr 21 pr innb./år, dvs 1,6 mill

Stvg 33,15%

Utbytte mlm 6 mill/15,9 mill årlig

Under
avvikling

Vekst/Attføring NAV
Vekst/Attføring NAV
Vekst/Attføring NAV
Vekst/Attføring NAV

10 %

Sola 5,7%

- Forbud mot utbytte i lov.
- VTA plasser fin. 75% stat og
25% kommune, styres av NAV
- Kom. kan fin. plasser 100%

INTERKOM MUNALE SELSKAPER (IKS)
FORMÅL
SELSKAP
Ryfylke IKS
Ryfylkealliansen (forening)
Ryfylke Miljøverk RYMI IKS

KOM. TJEN ESTER
Kan samarb. m/ off. og
privat virksomhet
Forvalter Ryfylke logo
pva Ryfylke IKS

EIERANDELER
SAM FUNNSUTVIKLER
Forsand
Sandnes
Profilere, utvikle
Ryfylke
20 %
Merkevarebygging
Ryfylke
Forsand

Renovasjonen IKS

Innsamling avfall og slam
Innhenting av Husholdn.
og nær.avfall

IVAR IKS

Vann og avløp.
Gjennvinning husholdn
avfall

Rogaland brann og redning IKS

Brann/redning, MHV,
Skjenkekontroll

Rogaland Revisjon IKS

Revisjon og tilsyn

FoU i IVAR
Næring AS

5,10 %

ANDRE (større) EIERE
Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Finnøy á 20%
Kommuner, bedrifter, institusjoner kan bli medlem

Strand 49,49 Hjelmeland, Suldal og Finnøy
50 % Stvg. 50%

IVAR drifter for
RYMI IKS
Kjøper M HV og
skjenkekontr. +
Tjen. fra Strand
ca 85.000/år

0,29 %

Rev. avtale med RYMI til 1.1.2020
Innskudd hver Tjenestekjøp ca
kr 0,600 mill
30 mill/år. Gebyr

21,971 % Stvg 39,957% Sola 7,665%

Rennesøy
1,453%
Finnøy 0,943%

Låneramme 5
mrd. Garanti
ansvar Sandnes Tjenestekjøp ca
kr 604 mill
90 mill/år. Gebyr

25,31 % Stvg. 47,10% Sola 9,05%

Rennesøy
1,54%
Finnøy 1,51%

Låneramme 25
mill. Strand fra
2019

15,90 % Stvg. 31,95% RFK 25%

Sola 5,67%

Samarb.avtale. Kontrollutv. bud.

Tjen.kjøp 54 mill.
Strand eierandel
5,15%, øvrige ned

Haugesund, RFK Sak til behandling
søkt om godkj,
sept/okt. RFK og
som nye eiere
Sandnes likt 18,10

Interkommunalt Arkiv IKS

Akivpliktige oppgaver

Sørmarka Flerbrukshall IKS

Regionalt idrettsanlegg

23,55 % Stvg. 64,02% Sola 8,41%

Randberg 4,02 Forutsatt at Sola Arena er ihht øko.

Multi & Storhallen IKS

Regionalt idrettsanlegg

32,50 % Stvg. 62,40% Sola 0

Randberg 5,1

Sola Arena (i arbeid)

Regionalt idrettsanlegg

Opera Rogaland IKS

Fremme Opera, bygge opp lokalt, barn/unge

Filmkraft Rogaland AS (i arbeid)

0,42 %

ØKON OMISKE FORHOLD
Innskudd hver Låneramme 5
300.000 kr
mill

24,15 % Karmøy 14,44%

ramme, legges den inn i Sørmarka
og Sola kom. går inn i begge selskap

Filmprod./Næring

50 % Stvg 50%

Dialog med RFK om mulig deltakelse

Prinsippsak vedtatt av Sandnes bystyre. Forhandling om eierandel, kriterier for å gå inn som eier

FN4/17
Fellesnemnd
29.08.17

Kartleggingkommunalt eierskap– aksjeselskap(AS),interkommunale selskaper(IKS)
1. Sakengjelder
I møtet den 09.06.2017behandletMidlertidig fellesnemd temaet «Interkommunaleselskaperog
kommunaleforetak». Midlertidig fellesnemdkonkluderte med å be om følgende:
a) «Kartleggingav kommunenesitt eierskapi ASog IKSutføres.Resultateter grunnlagfor
prioritering av hvilkeselskaperdet må arbeidesmed høsten2017/vinteren2018 overfor de
øvrigeeierne,og hvilkesom kan vente til 2. halvår 2018.
Frist: sak med kartleggingsresultatetinnenseptember.»
b) Fullstendigkartleggingav tjenesteavtalerihht KL§27 samarbeidog KL28 Vertskommunesamt
privatsrettsligesamarbeidsavtalerutføresi løpet av 2017.Resultateter beslutningsunderlagfor
hvordandissetjenesteneskal løsesi «NyeSandnes»
. Frist: sak leggesfremmesutgangen2017.
c) Fullstendigbeslutningsunderlaginkl. årsregnskap2017 med balansefor de kommunale
foretakene(KF),KLkap.11,leggesfrem. Dette som beslutningsunderlagfor hvordanbruk av KF
skal løsesi «NyeSandnes».Frist: sak fremmesi 2. kvartal 2018.
I samsvarmed konklusjonenav 09.06.2017pkt a) fremmesi dennesakenoversiktover ASog IKSsom
Forsandog Sandneskommunerhar eierandeler,relevante selskapsopplysninger
og noen økonomiske
nøkkeltall,samt prosesserknyttet til dissesom må gjennomføresved sammenslåing.Ihht oppdraget
som er gitt gis ogsåforslagtil prioriteringer av hvilke selskaperdet bør startesopp arbeid med nå og
hvilke som kan vente til 2. halvår2018.
2. Faktaopplysninger

Lovgrunnlag
Inndelingslovaer oppdatert som del av kommunereformen. Her fremgår det at når det gjelder AS
gjelder ikke aksjelovensbestemmelser(og event. vedtekter bygd på denne)om forkjøpsrett til aksjer
som er direkte følge av vedtatte sammenslåinger.Lovensordlyd er som følger:
§ 16 b. Kommunesamanslåing
og forkjøpsrett til aksjar
Når aksjarskiftar eigar frå ein kommunetil ein annan kommuneeller frå ein fylkeskommunetil ein
annanfylkeskommunesom følgje av samanslåingeller deling etter dennelova, gjeld ikkje reglanei
aksjeloven§ 4-15 andre og tredje ledd og § 4-19 første ledd.
Det er ikke gjort noen tilsvarendeendringerfor Lov om interkommunaleselskaper(IKS),følgeligmå
endringeri eierandeleri dissefølgelovensbestemmelserog de respektiveselskapsavtalene.
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3. Aksjeselskapene
I de eksisterendeASenevarerier det fra selskapti l selskaphva eierskapetbetyr for kommunenemht:
- om det ytes årlig driftstilskudd
- kommunalegarantier(omfangog varighet)
- kommunalelån og betingelserfor disse
- utbyttestrategi
- innskutt aksjekapitalvs fri egenkapitali selskapet
- økonomiskrisiko for eierne (gjeld,risiko)
Fellesfor ASeneer at det er eierbrøkensom er bestemmendefor hvilke innflytelsekommunenehar i
selskapetved blant annet beslutningeri generalforsamlingen.
Dagenseierbrøki ASeneer bygd på ulike prinsippersom ble lagt da selskapeneble etablert og justert
ved senereendringer.Det vil derfor være ulik tiln ærmingsom må brukesfor å oppnåjustert
eierandelsom følgeav «NyeSandnes».I noen av selskapenevil det ogsåværenødvendigå se hen til
den samledeaksjonærfordelingenf.eks.for å ivareta vedtekteneskrav om at ingeneier skalha
flertallet alene.Kartleggingenviserat Stavangerkommuneog fylkeskommunener blant de største
eierne i mangeav selskapene.Hensynettil «NyeStavanger»er derfor viktig å ta, slik at virkninger
både av den og «NyeSandnes»kan behandlessamtidig.
I vedlegg1 følger en oppsummeringav kartlagteASer hvor Forsandog Sandneser eiere.
3.1 Mulige prioriteringer – selskaperunder avvikling og omfattet av nasjonaleendringer/forsøk
a) Følgende2 selskaperunder avviklingsom følgeav nasjonaleendringeri strukturen av
bompengeskapskaper.
Dette er under behandlingi egen prosessnå. Fellessakerer i arbeid for
fremleggelsetil by-/kommunestyreneetter oppdragfra rådmennenetil regionaleierskapsgruppe.
Gjesdal Bompengeselskap
Nord Jæren Bompengeselskap

Under
avvikling

Forslag:Avviklingengjennomføres.Ikke nødvendigfor FNå arbeidemer med dette.
b) Eierskapeti vekst-og attføringsbedriftenemå seesi sammenhengmed pilotprosjektet som KMD
har initiert om forsøki 3 år med kommunaleVTAplasserog endringeri tiltaksforskriften.
Sandnesmed i et nasjonaltprosjekt om utviklingenav vekst-og attføringsbedriften,som skalfullføre
sitt arbeid til årsskiftet/vinteren.
Heledette området er i endring.Flereav bedriftene har utfordringer bådesom følge av omleggingen
med tiltaksforskriften,men ogsåi et pressetregionalt arbeidsmarked.
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AKSJESELSKAP
(AS)

SELSKAP

FORMÅL
SAMFUNNSKOM.TJENESTER
UTVIKLER

EIERANDELER
Forsand

Vekstog attføringsbedriftene:
AvantiRyfylke
Vekst/Attføring
NAV
Sandnes
Pro-Service
Vekst/Attføring
NAV
Attende
Vekst/Attføring
NAV
Allservice
Vekst/Attføring
NAV

Sandnes

ANDRE(større)EIERE

83,33%
15,00%
10,00%

Strand60% Hjelmeland30%
Gjesdal
16,67
Stvg.54% RFK18%
Stvg.50,4% RFK29,6%
Sola5,7%

10%

Forslag:Arbeidetmed eierskapeti vekst-og attføringsbedriftene prioriteres for 2. halvår2018.

3.2 Mulige prioriteringer – selskaperdet arbeidesmed høsten2017/vinteren2018
I tråd med målenesom er satt i Prinsippdokumentetom samfunns-og næringsutviklingenforeslåsat
det tas initiativ overfor de andre eierne og selskapene for tilpasningav «NyeSandnes»på eiersideni
følgendeASerog berørte fondsstyrelser:
AKSJESELSKAP (AS)
FORMÅL
SELSKAP

KOM. TJENESTER

EIERANDELER
SAMFUNNSUTVIKLER

Forsand

Lysefjorden Utvikling AS

Reiseliv, Nær.utv.

9,60 %

Reisemål Ryfylke AS

Reiseliv, Nær.utv.

5,14 %

Blue Planet AS
Forus Næringspark
Forus Utvikling (datter i FNP)
Ryfylkefondet

Sandnes
1,60 %

10,26% via
Ryfylkekommunane
Havbruksnæring, IKS. + 2,56%
FoU
direkte
Næringsareal
Utføre rekkefølge
tiltak i reg.plan
10% av konsesjonskraft
midler, tot. ca 30 mill
Bosetting,Nær.utv

Universitetsfondeti Rogaland AS

FOU univ.fag

Lyse AS

Finansielt
Regional utvikling

49,00 %
49,00% via
FNP
Forsand
36,32 %

19,531 %

Det vil ogsåvære nødvendigå se den delen av arbeidet som gjelder reiseliv/merkevarebyggingi
sammenhengmed tilsvarendearbeid i RyfylkeIKS,Ryfylkealliansenog RegionStavangerBA.
Førarbeidet startesopp bør det utformes noen kriterier som er aktuelleå stille for «NyeSandnes»
innledningsvisi dette arbeidet med grunnlagi Prinsippdokumentet.
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Når det gjelder eierskapeti LyseASer det nødvendig å ha en innledendeavklaringmed selskapetom
de formelle sidenom fremgangsmåten,slik at endringer her skjerkorrekt ift lov og regelverk.
Om det ogsåer aktuelt å ta opp til vurderingForsand ElverkKFi dette arbeidet er et prinsipielt
spørsmålsom må utredessærskilt,herunderogsåde økonomiskevirkningerfor «NyeSandnes»som
en slik fusjon kan ha. I tillegg må forholdet til Ryfylkefondetavklares.
Forslag:Arbeidetmed eierskapeti selskapenesom fremgår av tabellen over, prioriteres for høsten
2017/vinteren2018.Konkretarbeidsplanleggesfrem i nestemøte, etter at en første avklaringsrunde
med selskapeneog de øvrigeeierne er tatt. FNgodkjenner endeligarbeidsplaninkl. kriterier som skal
brukes.
4. INTERKOMMUNALE
SELSKAPER
(IKS)
Mangeav IKSeneer opprettet for å yte tjenester ti l innbyggerne,men hvor samarbeider svaretpå
hvordankommuneneløseroppgavene.I et IKSer eierkommunenprorata ansvarligfor selskapets
økonomiskeforpliktelser.Dette forholdet er detaljert regulert i Lovom interkommunaleselskaper.
Av dette følger ogsåat endringeri eierbrøkeller andreforhold som skalvære nedfelt i
selskapsavtalen
må det fattes enstemmig(likelydende) vedtaki alle eierkommunenefor å oppnå
endringer.
Hvaeierskapetbetyr for kommunenemht:
- behovet for årlig driftstilskudd
- kommunalegarantier(omfangog varighet)
- kommunalelån og betingelserfor disse
- utbyttestrategi
- økonomiskrisiko for eierne (gjeld vs. fri egenkapital)
er forskjelligfra selskaptil selskap.I tillegg er VARtjenestenesom bl.a. RYMI,IVARog Renovasjon
en
IKSomfattet av bestemmelseneom selvkost.Følgeliggriper dissetjenestekjøpenefra IKSenedirekte
inn i gebyrenekommunenehar over innbyggerne.Tilsvarendegjelder ogsåfor feieavgiften.
I vedlegg2 følger en oppsummeringav kartlagteASer hvor Forsandog Sandneser eiere.
4.1 Mulige prioriteringer – selskaperdet arbeidesmed høsten2017/vinteren2018
I Prinsippdokumenteter det fastsatt at «NyeSandnes» skalvære med Rogalandbrann- og redning
IKS.Forsandkjøper Miljørettet helsevernog skjenkekontroll tjenester derfra i dag,menstjenester
innenfor brann- og redningkjøpesfra Strandkommune. Strandkommunestyrehar vedtatt å gå inn i
selskapetfra 1.1.2019(åpningav Ryfast).Endringersom følge av «Nye Sandnes»bør derav
prioriteres for gjennomføringnå i høst/vinteren 2018.
Forsandhar tidligere arbeidet med mulige endringerifm RYMIog IVAR.Det foreslåsat VARtjenestene via IVARIKSog RenovasjonIKSprioriter es for arbeid nå i høst/vinteren 2018, slik at
dissetjenestenei «NyeSandnes»blir tidlig avklart. Om det er nødvendig/aktuelt å bruke
vertskommuneløsningi en mellomperiode foreslåslagt inn som del av dette utredningsarbeidet.
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4.2 Mulige prioriteringer – selskaperdet arbeidesmed 2. halvår2018
BådeForsandog Sandneser deltakerkommuneri Rogaland RevisjonIKSog InterkommunaltArkiv IKS.
Arbeid med justeringerav eierbrøkog selskapsavtal
er for disseforeslåsutført 2. halvår2018.
Sandneser eier de IKSsom har fått fellesbenevnels
en «Folkehallene».Det pågårnå et arbeid frem til
november/desemberknyttet til mulig realiseringav den 4. regionalehallen – SolaArena.Forutsattat
resultatet av pågåendeanbudskonkurranseer i samsvar med rammeneeierkommunenehar lagt,
leggesanleggetinn i SørmarkaFlerbrukshallIKS.Samtidig trer Solakommuneinn som eier i
Multihallen & StorhallenIKSog eierbrøkeni beggeselskapeneskalendre til folketall.
Det foreslåsat arbeidet med eierbrøkfor «NyeSandnes»gjennomføresvinteren 2018.
5. Administrativ anbefaling
Fellesnemdatar kartleggingentil orientering for videre arbeid.
Fellesnemdaber om at foreslåtte prioriteringer for arbeidet med eierskapi ASerog IKSerleggestil
grunn for det videre arbeidet.

Vedlegg1: Kartlagteierskapi aksjeselskaper
(AS)
Vedlegg2: Kartlagteierskapi interkommunaleselskaper (IKS)
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FN5/17
Fellesnemnd
29.08.17

Kartlegginginnen økonomiområdet
Bakgrunn
Midlertidig fellesnemdba i møte 9. juni 2017om en kartlegginginnen økonomiområdet.Det er i
dennesakenfokusert på relevanteøkonomiskenøkkeltall, en oversiktover hvilke administrative
systemerkommunenebruker, samt kartleggingog prosessknyttet til pensjonsproblematikkved
sammenslåing.
Sakengjelder

Sentraleøkonomiskenøkkeltall
Vedlegg1 viser de mest relevantenøkkeltallenefra hovedoversiktenefor Sandnesog Forsand.

Systemoversikt
Nedenforfølger en oversiktover de administrativesystemenei Sandnes:
Type

System

HR

GatTurnus

HR

Kompis(Dossier)

HR

Webcruiter

HR

Kontraktsmodul
E-faktor/KSLæring

HR

Pulsen

Sandnes
Ressursstyringssystem
Bemanningsplaner
Arbeidstidsordninger
Timeregistrering
Fravær/ferieregistrering
Sykefraværsoppfølging
Pårørendeinformasjon
Medarbeideroppfølging
Medarbeidersamtaler
Kompetansekartlegging
Kompetanseutvikling
Funksjonsbeskrivelser
/ krav
Kursadministrasjon
Opplæringsplaner
og sjekklister
Rekrutteringsprosess
Maler til alle ansettelseskontrakter
Til en hver tid oppdatertekontrakter
Kurspåmeldingsystem
Pulsen:Intranet og samarbeidsromløsningbasertpå
Sharepoint

VismaHRM

Lønnssystem
Persondataog administreringav ansattdata
Forhandlingsmodul
Reiseregning
Organisasjonsdata
Lønnsinformasjon

ØKO

VismaØkonomi

Økonomisystemethar omfattendefunksjonerfor effektiv
styringav hovedbok,reskontro,betalingsprosess
og
økonomirappportering
WEBløsningermed forbedret brukergrensesnitt

ØKO

VismaBudsjettog Rapportering Her registreresbudsjettetfor Sandneskommune

ØKO

VismaeHandel

ØKO

VismaFakturabehandling

ØKO

VismaFakturering

ØKO
ØKO

Procasso
SASinnkjøpsanalyse

HR

Systemfor elektroniskhandeli kommunen.Sikrerat
kommunensenheterkan ta i bruk riktige avtalertil riktige
vilkår.
Systemfor behandlingav inngåendefaktura
Systemfor faktureringav kommunenstjenester
Dette omfatter direkte fakturering,tilfeldig faktura, faste
oppdragog kommunaleeiendomsgebyr
Innfordring
Kontraktsoppfølgingssystem

Forsandbruker ogsåVismaEnterprisepå økonomi,HRM, fakturering,fakturabehandlingog budsjett.
I tillegg bruker de WEB-modulenefakturabehandling,økonomirapporteringog ressursstyring.
Den størsteforskjellenmellom systemenei Sandnesog Forsander innenfor HR.Sandneshar blant
annet egnesystemerfor ressursstyring(GatTurnus),medarbeideroppfølging(Kompis)og rekruttering
(Webcruiter).Forsandhar rekruttering og ressursstyring i VismaHRM.I tillegg vil det være
forskjelligeintegrasjonermed fagsystemenei de to kommunene.

Pensjon
Sandneskommunehar de fleste av sine medlemmeri Sandneskommunepensjonskasse
(SKP),mens
Forsandkommunehar sineansattei KLP.Ved sammenslåing av kommunenefra 01.01.2020vil den
nye kommunei teorien har to muligealternativer for pensjonsordningeni den nye kommunen:
1. Forsandkommunegår inn i SKPog avslutter sin pensjonsordningi KLP.SKPvil da overta de
forpliktelsenesom alleredeer opptjent. Det vil ti lfalle en kostnadforbundet med flytting av
medlemmerfra KLP.
2. Forsandkommunefortsetter med sin pensjonsordningi KLPfor de som er medlemper
31.12.2019.KLPvil da beholdeen andel av pensjonsmidlene for å innfri de forpliktelsene
som alleredeer opptjent. Dennye kommunevil da ha to parallellepensjonsforpliktelser.Alle
nye ansattevil fra 01.01.2020bli meldt inn i SKP.
Alternativ 1 synessom den besteløsningen,men det er fellesnemdasom tar det endeligevalget.
Nedenforargumenteresdet for de ulike løsningene.
Det enkleste,og mest ryddige,vil være å flytte alle aktive medlemmer,medlemmermed oppsatt
pensjonog pensjonisterfra KLPover til SKP.Det er veldigfå medlemmeri Forsandsammenlignet
med Sandnes.Det vil derfor værelite hensiktsmessi
g å ha flere parallelleordninger.Det er heller ikke
avgjort om det er lovlig å ha to parallelleordninger, jfr. notat fra advokatSvenIver Steeni Arntzen de
Besche(sevedlegg2). Dersomdet blir mulig å ha t o parallelleordningervil dette medføreat den
lukkedeordningeni KLPvil bli mye dyrere enn den er per i dag.

Det er en kostnadforbundet med å flytte medlemmerfra KLP,ettersom verdientil Forsandsine
medlemmerknyttet til opptjent kapital, kursreguleringsfondog «hold til forfall»-porteføljen1 ikke blir
løst ut. Dette vil føre til at SKPhar for lite kapital etter overføringen.Det er beregnetat denne
kostnadenvil væreom lag kr 14 millioner. Det er ikke beregnetanslagpå hvor mye dyrere en
parallellordning vil bli.
For de ansattei kommunenevil det i praksisikke medføre endringerdersommedlemmenei KLP
flyttes over til SKPda pensjonener strengt regulert av Hovedtariffavtalen.
Det er ikke et markedfor konkurransepå pensjonsområdet. I dette tilfellet vil SKPvære det eneste
alternativet utenom KLP.Det er ikke blitt utredet kostnaderved å flytte medlemmenefra SKPover til
KLP.
Juridisker det ikke avklart om parallelleordninger vil bli funnet lovlig. Denneordningenvil i till egg
føre til mer administrativtarbeid for den nye kommunen. Det mest ryddigevil væreå flytte
medlemmenei KLPover til SKP.Det er ikke noen vesentlige operasjonelleutfordringer knyttet til å
flytte pensjonsmedlemmerfra en ordning til en annen.
Administrativ anbefaling
Fellesnemdatar kartleggingentil orientering for videre arbeid. Kartleggingenvil være en del av
grunnlagetfor beslutningenav systemertil den nye kommunenog valg av ny pensjonsordning.

1

«Holdtilbake»-porteføljeer en obligasjonsportefø
lje som regnskapsmessig
er klassifiserttil at man skalholde
obligasjonenetil forfall.
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Fra:

Oslo, 16. juni 2017

Foreningen Pensjonskontoret
Arn t zen de Besche Advokatf irm a AS
Manag i ng partner, advokat (H) Sven Iver Steen

Ansvarlig ad voka t : Sven I ver Steen
E-post: sis@adeb.no
Vår ref: SIS 6896275.1
116868/89564

KAN EN SAMMENS LÅTT KOMMUNE VIDEREFØRE FLERE LIKEARTEDE
PENSJONSORDNINGER?
1

I N N L ED NI N G

1.1

Oppdraget

I e-post av 21. april 2017 er vi bedt om å utarbeide en juridisk betenkning om en kommun e etter
samm ensl åin g m ed en ell er flere andre kommune r, kan viderefør e to lik eartede pensj onsord nin ger,
dvs. opprett hold e kommunal tjenestepensj onsordning både i KLP og i egen kommu nal pensjonskasse.
Bakgrunnen for oppdr aget er at k ommun er som flytt er fr a KLP kun får med seg egenkapitalinn skudd
(ber egn et egenkapitalinn skudd) og ikke en andel av oppt j ent avkastning på egenkapit al en der som
tj enest epensjonsordnin gen fl yttes t il en pensjonskasse.Dette kan medføre at det må sky tes i nn ekstra
egenkapita l fo r å oppret thol de pensjonskassens ri sikobærende evne når ko mmune r fl yt ter fra KLP t il
pensjonskasser .
I punkt 2 til 7 gjennom går v i uli ke r ettskilder som k an ha bety dnin g for spørsm ålet.
1.2

Konklu sjon er

V år konk lu sjon er at en samm ensl ått kommun e kan v i d er efør e to k ommun al e pensjonsordninger. Det
er in gen bestemmelse i lov, for skrift ell er tariffavtal e som er t il hind er for d ett e. Arbe id smil jøl oven og
system et med paralle lle pensjonsordninger i privat sektor gi r støtt e for en slik løsning. Hensynet t il
kommun enes økonomi taler også for at en kommune bør ha mu li gheten for å v idereføre to
pensj onsordn in ger. Vi kan ikk e se at de ansattes int er esser kommer un der pr ess ved å åpne fo r en sli k
løsnin g. Konkurra nsen i kommun al p ensj on er mangel full , og også dette tilsier at det bør et visst
hand l ingsrom m ht. hvor dan komm un ene kan innr ett e seg i forhold til p ensjonsleverandør ene.
D en ene pensj onsordni ngen kan v i dereføres som en lukk et ordning med v i d er e opptjening for de som
på samm enslåi ngstidspunk tet var omfattet av denne ord n ingen . D en andre pensjonsor dnin gen kan
v ider ef øres som en aktiv p ensjonsordning for all e som var omfattet av d enn e ord ni ngen på
samm ensl åin gstid spun k tet, og dessuten omfatt e arbeidstakere som bli r til satt deretter.
En event uell v ider eføri ng av to akti ve generell e ordn in ger v il vær e en uvanli g ordnin g og vil dessuten
kunn e utfordre finan sier i ngssyst emet innen komm u nal pensjon, som skal være kj ønnsnøytra lt og
motvirk e u tstøting av eld re ar beid staker e. En sli k ord nin g bør derfor ikk e etabl er es ut en at dette er
hj eml et i t ar i ffavta l e, ell er på annen måte avk lar t m el lom de aktu elle tar iffpart er. En avklar i ng i
for hol d til F inanstil synet anbefal es også.

OSLO STAVANGER TRONDHEIM

Anlltc n de lkschc Advok;ufirma AS
Bygdøyalle 2, Post boks 2734 Solh, 0204 OSLO · Tlf 23 89 40 00 · oslo@adebno . OrgntNO 982 409 705 MVA
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HOVEDTARIFFAVTALEN

2.1

Avtalens kapittel 2

H oved t ariffa v talen (heretter «HT A») for kommu ner for perioden 1.5.2016-30.4.2018har bestemmelser
om pensjon i kapittel 2.
I tar i ffavta lens k apittel 2 er det innl ednin gsvi s bestemt at «alle arbeid
sgivereskalha pensjonsordning
for
sine t ilsatte», som skal tilfred sstill e nærm ere angi tte kr av. Poenget med denne bestemm else er å slå fast
at all e arbeid sgi vere som er omfattet av tariff avtalen, skal ha kommuna l pensj onsordnin g.
I punkt 2.1.1 heter de t v idere:

«Pensjonso
rdningenskalomfattealle tilsatte (fasteog midlertidige).»
H er bruk es ord et «pensj onsordn ingen», dvs. bestemt entall sform. Det kunne isol ert sett ta le for at en
kommun e bare k an ha en pensj onsordning. Det er im i dl ertid et spørsmål om hvilk en vek t det har at
det i av talen er valg t bestemt entall sform her . Det er par tene i tariff avtalen som i første omgang må
avgjøre hv ordan avtal en sk al t olk es.
Hov edformålet med bestemm el sen i H TA punkt 2.1.1, er å sl å fast k olle k tivprinsippet om at alle
ansatt e i ut gangspunktet skal være omfatte t av komm unal pensjonsordn in g. En annen si de av
koll ekt ivpr ins ipp et er at v ilk årene i pensjonsordnin gen skal være like for alle ansatte.
Det er sannsynli g at form ul erin gen i HTA § 2.1.1 oppri nn eli g er hentet fr a til svarend e fo r mu ler i nger i
pensjonslovene i pri va t sektor (foretakspensj onsloven § 3-3, innskudds pensj onsl oven § 4-2, og
tjenestepensjonslo ven§ 3-2). I tjenestepensjonsloven § 3-2, første ledd , første p unktum , het er det:

«Pensjonsordningen
skalomfatteallearbeidstakere
i foretaketsomharfi;lt 20 år.»
Som vi v il se nedenfor, er denn e formu leringe n ikke m ent å stenge fo r at en bedrift kan ha fl ere
pensjonsordni nger (paralle ll e ell er kombin erte). D ette fremgår direkte av loven.
2.2

TPO-reglene

Som vedlegg 5 til HTA følger «vedtekter
for tjenestepensjonsor
dning» (heretter «TPO-reglene»)., Dette er
d etaljerte reg ler om komm un al pensjonsordnin g .
1 TPO-r eglene§1- 1 er det best emt :

"Disse vedtektergjeldertjenestepensjonsordninger
avtalt i HTA for kommunalsektor- i detfølgende
kalt TPO. I denneordningenfastsette
s pensjonene i hoved
saksometterlov omStatens pensj onskasse.»
I § 1-2, første avsnitt, frem går følgend e:

«Av taleomtil slutning
Kommuner, fi;lkeskommuner
, samt foretak, sel vstendige virksomheter, institu sj oner ell er
organisasjoner somer bundet av ell er følger tariffavtale,skal inngå av tale med f orsikringsgiver om
medlemskap og om til slutning til TPO, med mi ndre arbeidsgiv
er har egen pensjonskasse.
Avtaleforholdet
reguleres
av avtalen/- forsikri ngsbeviset, forsikringsvilkåreneogdissevedtekter.»
T § 1-4 om r egu lerin g av pensjoner fr em går:
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«Pe11
sjo11e11e
skal reguleres som bestemt i tariffavtalemellomKS og arbeidstakerorga11isasjo11e11e
i
kommunalsektor.»
Vedtektene i TPO inneholder ingen særlige bestemmel ser om sammenslåin g av kommuner eller om
en kommune ett er en sammenslåing med en annen kommune, kan v idereføre flere pensjonsordninger.
3

FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN

Loven gjelder for forsikringsforetak og pensjonsforetak. Kapittel 4 har særregl er om kommunale
pensjonsordning er. I d ett e kapitlet er det ingen regler om at en kommune kan ha flere parall elle
pensjonsordninger , og det er her heller in gen regler om hvordan pensjonsordninger skal vi der eføres
etter en sammenslåing av arbeidsgivere.
I forsikringsvirksomhetsloven § 2 er det regl er om pensjonskasser.Kapitl et omfatter pensjonskasser
både i pr i vat og kommunal sektor. Dette kapit l et har r egl er om sammenslåi ng av pensjonskasser,som
typisk vil kunne være aktuelt etter at to kommuner som begge har sin pensjonsordning
pensjonskasse,slår seg sammen. I lovens§ 2-8 om sammensl åing, deling og opphør er det bestemt:

«Sammenslåing,deling og opphørav en pensjonskassekan skje etter reglenei finansforetaksloven
kapittel12, avsnitt I ellerIl. Kongen kanfastsettenærmere
regleromsammenslåing
, delingogopphør.
Bestemmelsenei foretakspensjonsloven
kapitlene13, 14 og 15, tjenestepensjonsloven
kapittel 7 og
innskuddspensjonsloven
kapitlene11, 12 og 13 gjeldertilsvarendeså langt de passer,med mindre
Kongeni sittsamtykkeetterførsteleddfastsetterandrevilkår.»
Denne bestemmelsen gjel der sammenslåing av pensjonskasser, jf. også finansforetaksloven§ 12-1 som
er at annet forhold enn sammenslåing av pensjonsordninger.Disse lovbestemmelsersier ikke noe om
hvordan pensjonsordningene i pensjonsk asseneskal håndteres ved en sammenslåing av kommu ner
eller andr e kommunale arbeidsgivere.
Sammenslåing av pensjonskasser krever samtykke av Finansdepartementet, som har delegert
myndigheten til Finanstilsynet. Dersom det ikke søkes om samtykke til sammenslåing av
pensjonskasseneved en sammenslåing av to kommunal e arbeid sgi vere med hver sin pensj onskasse,
vi l den sammenslåtte kommune fortsette å ha to pensjonskasser.Det samme vi l være t ilf ellet om
Finanstilsynet skull e avslå en søknad om sammensl åing av de to pensjonskassene. Når t o
pensjonskasser v i dereføres,v il utgangspunkt et væreat pensjonsordnin gene i hver av pensjonskassene
videreføres. Dett e bety r at pensjonsordnin gene til de to tidli gere arbei dsgivere vide r eføres som egne
ordnin ger etter at arbeidsgiverne har fullført int egrasjonen.
4

PENSJONSLOVENE I PRIVAT SEKTOR

I pr i vat sektor er utgangspunktet ved en sammenslåing av foretak at det skal opprettes en ny
pensjonsordning. Imidl erti d er det i all e de t re pensjonslov ene (foretakspensj onsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjons
lo ven) presisert at det ved sammenslåing av for etak er adgang for
det sammensl åtte for et aket å kunne videre pensjonsordn in ger som parallell e ordn inger. Det vises til
følgende bestemmelser;
Tnnskuddspensjonsl oven § 11-1:

«§ 11-1. Virkeområde
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(1) Beste111111
else11ei kapitlet her gj elder ved sa111m
e11
slåi11
g av foretaknår minst ett av f oretakene har
pensjon
sordning etterloven her på tidspunktetfor sammenslåingen. Dette gjelder selvomforetaksom
omfattes av sammen
slåingen har pensjonsordningetterlov omforetakspensjon.
(2) Bestemmel
sene i kapitlether er ikketi l hinderf or at det sammen
slåtteforetaketkan ha parallelle
pensjonsordninger.»
Foretakspensjonsl oven § 13-1:
«§ 13-1. Virkeområde

Bestemmelsene i kapitlether gjeldervedsammenslåing av foretaknår minst ett av foretakenehar
pensjon
sordning på tidspunktet for sammens
l åingen.
(1)

(2) Bestemmel sene i kapitlet her er ikke til hinderfor at det sammenslåtte
foretaket kan ha parallell e
pensjonsordninger.»
Tj enestepensjonsl oven § 7-2:
«§ 7-2. Sammens
låingav foretak

Bestemmel senei foretakspensjonsloven kapittel13 omsammenslåin
g avforetakmv. gjeldertil svarende
så langt de passer. Kongenkanfastsettenærmere
r egl er i forskrift.»
Bestemmelser om parall ell e pensjonsordni nger er tatt inn i foretakspensjonsloven §§ 2-9 til 2-11,
inn skuddspensjonsloven §§ 2-10 t il 2-12 og tjenestepensjonsloven §§ 2-10 t il 2-12. Bestemmelsene er
nesten li ke og nøyer vi oss med å sitere fra foretakspensjonsl oven § 2-9 ti l 2-11 som lyd er sl ik:
«2 -9.

Adgang til å ha parallelle pensj onsordninger

Et foretak med pensjonsordning etter loven her kan samtidig ha en pensjonsordning etter
innskuddspensjonsloven og pensjonsordning etter tjenestepen
sjonsloven (parallell e pensjonsordninger). Et foretak kan også ha to pensjonsordninger etter loven her dersom den ene har
ytelsesbasert
og denandreengangsbetalt
al derspensjon.
(1)

(2) For et foretaksom etterførsteleddharfl ere pensjonsordninger,
gj elder følgende:
a) ingen arbeidstaker kanpåsamme tid vær e medlem av mer enn enav ordningene,
b) regelverket i ordningeneskal utformes slik at alderspen
sjonsytel sene står i et rimelig
forhold til hverandreog slik at ur imelig forskjellsbehand
ling av grupper av arbeidstakere
unngås,
c) rett til ytelser veduførhet og til etterlatt eskal væreutformetpåsammemåtei ordningene
.
(3) Bestemmel sene i annet ledd gjelder tilsvarendeved endring av regelverket f or en ell er fl ere av
pensjonsordningene.
§ 2- 10 . Arbeidstakerne
s valgrett
Når etforetakoppretter parallelleordninger, skal hver enkeltarbeidstakerha rett t il å velge hvilken
pensjonsordning vedkommende skal væremedlem av. Det kan likevel fastsettes i regelverketat
arbeidstakerorgani
sasjoner som har medlemmer ansatt i foretaket kan velge ordning for sine
(1)
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medlemmer. Det skal fastsettes i regelverket hvil ken ordning arbeidstaker som ikke foretar noevalg
etterførste punktumskal være medlemav.
(2) Bestemmelsen i første l edd gjeldertil svarendefor arbeidstaker somblir ansatti foretaket.
(3) En arbeidstakerkanikkevelgeå bli medlem av enpensjonsordningdersomreglene om medlem
skap
somgjelderfor ordningener til hinderfor at arbeidstaker
en opptas sommedlem.
§ 2- 11. Flytting av medlem
skap
Regelverketskal inneholde bestemmel
ser om
medlem
skaptil enav deandrepensjon
sordningene.

(1)

hvilke tilfeller en arbeidstak
er kan flytte sitt

(2) En arbeidstaker
skal i alle tilfelle ha rett til flyttin g av medlemskap ved vesentlig endring av
innskudds- ell er ytelsesplan eller av regelverket for øvrig i en av pensjonsordningene
, dersom
endringen er av betydningfor fremtidige rettigheteri ordningen.
(3) Ved flytting av medlemskap
gjelderbestemmelsene
omopphør av medlemskap
til svarende.
Grensen
på12 månederi§ 4-6, annetledd, gjeldersamlet medlem
skapi de to ordningene.
Parallelle pensjon sordninger er i privat sektor ment for de tilfe ll er der bedriften har pensjonsordninger
av ulike typer . Når det gj el der v id ereføring av to kommunal e pensjonsordnin ger etter en
sammenslåing, er s ituasjonen annerledes fordi d et er snakk om å v id ereføre to pensjonsordnin ger av
samme t ype. Dersom m an till ater en samm enslått kommune å v id er eføre to kommunale
pensjonsordninger, er det derfor tal e om en helt annen type «parallell e ordninger» enn i privat sektor.
I fo r arbeid ene til lovbestemmel sene, jf . Ot.prp. nr . 78 (2000-2001) Om lov om endrin ger i
inn skuddspensjon sl oven, l ov om foretakspensjon og enk elt e andr e l over (parallelle ordn inger m v.)
pkt. 4.3, uttal er departementet følgende om bakgrunnen og v urd erin gen av å åpne for parall ell e
ordninger:
«I henholdtil departem
entets begr epsbrukdekkerparallelleordningerdet tilfellet der etforetakønsker
å ha to ulike ordninger for alderspensjon for sine ansatte. Overgangtil annenordning i forbindel se

med utfasing av eksisterendeytelsesbasert pensjonsordning dekke
s av reglene om omdannin
g og
lukking,jf omtal ei kapittel6. Departement
et har lagt opp til at etforetakkanhaenten
- en innskuddsordningogenytelsesbasert foretakspensjonsordning, eller
- en innskuddsordningogenengangsbetaltordning, eller
- en engangsbetaltordningogenytelsesbasert
foretakspen
sjonsordning.
Departementet mener at ved å åpne f or at foretak kan ha endafl ere parallell e ordninger, vill e
problemstillin ger knyttet til forholdsmessighet og likebehandling mellom ansatte bli ytterligere
komplisert. (...)
Departementet vil peke på at faren for forskjell sbehandling av ansatte i et foretak med parallell e
ordninger er nært knyttet til i hvilken grad mankansette klare og objektivekrav til forholdsmessighet
og likebehandling.»
Et tilt ak for å hindr e for skj ell sbehandlin g av ansatte, er å g i arbeid stakerne valgre tt mht. ti l hv ilk en
p ensjo nsordn in g d e ønsker å være medl em av. Bestemmelsene om parall ell e ord nin ger ble lovf estet i
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2001, til erstatnin g for en midlertidig løsning, som ble fastsatt i forskr i ftsbestemmelseet ter lov om
innskuddspensj on og lov om for etakspensjon i 2000.Ved utformingen av den midlertidige l øsning en
ble det lagt stor v ekt på avveiningen mellom ønsketom å unngå innelåsningseffekt er (jf. Ot.prp. nr. 78
[2000-2001)pkt. 42.3) ved at arbeidstaker ikke skal kunne låsesinn i pensjonsordninger som vi ser seg
ikke å v ære av tilfred sstillend e kvalit et, sammenlignet med den alternative ordningen.
Det er lit e fare for forskjell sbehandling av arbeidstakerne om to kommun ale pensjonsordninger
viderefør es av en sammenslått kommune. Begge ordninger må oppfy ll e kraene i hovedtariff avatlen.
Risikoen for forskjellsbehandling tal er derfor ikke mot at en kommune v id erefører to kommun al e
pensjonsordninger . Det kan riktignok være små historiske forskjeller i regelverket mellom to
kommunale pensjonsordnin ger, men disse kan vanligvis elimineres etter en nærm ere gjennomgang av
forsikringsvilkår ene. I motsatt fall vil slik e særregler mått e vi dereføres uansett om de to tidli gere
pensjonsordninger v id ereføressom en ell er to pensjonsordninger.

5

ARBEIDSMILJØLOVEN

Arbeid smiljøloven har regler om rettigh etsovergang v ed virksomhetsoverdragelse.Reglene om fatt er
også arbeidstakerens pensjonsretti gheter. A rbeidsmiljøloven gjelder både for privat og kommun al
sekto r.
Arbeidsmiljøloven§ 16-2 har regler om lønns- og arbeidsvil kår ved virksomhetsoverdragelser.
Sammenslåingav arbeidsgivereansessom en virksomhetsov erdragelse.Paragraf en har slik ord l yd:

Tidligerearbeidsgiver
s rett igheterog plikter som følger av arbeidsavtale ell er arbeidsforhold som
foreligger på det tidspunktoverdragelsenfinner sted, overførestil den nye arbeidsgiver. Krav etter
førstepunktumkanfortsattgjøresgjeldende overfordeu tidligerearbeidsgiver.
«(1)

(2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligerearbeidsgiver
var bundet av. Dettegjelder
ikkehvi s ny arbeidsgiver senest i nnentre uker etter overdrage
lsestidspunkte
t skriftlig erkl ærer ove1for
fagforeningen at ny arbeidsgiver ikkeønskerå bli bundet . De overførtearbeidstakernehar likevelrett
ti l å beholdede individuellearbeidsvilkårsomfølgerav tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var
bundet av. Dettegjelder inntil denne tariffavtalenutløpereller ti l det inngåsny tariffavtal e som er
bindendef or dennyearbeidsgiver ogde overførtearbeidstakere.
(3) Arbeidstakernes
rett til videre opptjeningav alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til
kollektiv tjenestepensjon,
overføres til ny arbeidsgi ver ett er r egl ene i første og andre l edd. Ny
arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksi sterende pensjonsordninger gjel dendefor de overførte
arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes
tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføresetter
overdrage
lsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett t il videre
opptj ening ett er en annenkoll ektivpensjon
sordning.»
Etter paragrafens tredje ledd er ut gangspunkt et at arbeidstakere fra det foretak som blir overdratt,
skal få oppretth ol de sin pensj onsordnin g, mens arbeid stakerne i det overt akende foretaket behold er
sin pensjonsordning . Annet l edd som har særregler for tariffa v taler g ir samme muli ghet .
Arbeid smilj øloven åpner derfor for at arbeidsgiver kan v id ereføre begge pensj onsordning er etter en
v irk somhetsoverdra gelse.
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6

ANDRE RETTSKILDER

Kommun elov en § 24 nr. 3 første punktum l y der slik:

«Kommunestyret
og ftJlkesstyret
kan oppretteeller slutte segtil en pensjonsord11ing
for kommunalt
eller ftJl keskommunalt
ansatte.»
Tilsvarende bestemmelse for pensjonsordningen for fo lk evalgte er nedf elt i kommune l oven § 43.
Det må l egges til grun n at hver av de to kommuner som slutt er seg sammen, har truffet vedtak i
samsvar med disse bestemmelser i k ommune loven. En sammenslåi ng av to kommuner inn ebærer en
suksesjon av kommunenes tidligere rett i gheter, forplik telser, vedt ak mv. Treffes det ikk e noe nytt
ved tak av kommunestyret i medhold av kommunelovens§ 24 nr. 3, eventuelt også etter§ 43, bl ir de to
pensjonsordn in gene v id ereført ett er sammenslåingen av kommunen e basert på de vedtak som
tidli ger e er truffet av de to kommune styre ne.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert en veileder om "E tablering av nye
kommuner og f y lkeskommuner " (sist oppdatert april 2017) vedrørende forme ll e rammer og erfaringer
fra ti dligere sammensl åinger av kommuner. Vei lederen inneholder ingen omtale av
pensjonsordn in ger.
Hovedspørsmå l ene i ARD-2002-90 var om elleve kommuner begikk tariffbrudd da de pr. I. januar
1999 overførte sine tjenestepensjonsordninger fra KLP til andre forsikringsselskaper, og om de
eventuelt pliktet å gjenopprett e sit t forho ld til KLP ell er på annen måte sørge for opphør av de
tariff stridi ge forhold. De saksøkt e kommunenes anførsler og innsigelser reiste en rekke spørsmål av
tariffr ett sli g, for sikringsrett sli g og konkurranserettslig karakter. De tariff- og forsikr ingsrettsli ge
spørsmålene er ikke direkte anvendeli ge for foreliggende problemst illing , men inneholder utta lelser
for så v id t gjeld er t olknin g og forståelseav tariffavtalen.
7

VURDERING

7.1

Om sammenslåttekommuner kan opprettholde fl ere pensjon sordning er

Mange kommuner er med lemm er i pensjonsfellesskapet i KLP, mens noen har egen kommunal
pensjonskassefor sine ansatte. Spørsmål et er om to komm un er som slår seg samm en kan videre føre t o
slike pensjonsordninger som separate ordn i nger.
Gjennomgangen ovenfor viser at spørsmålet om den sammensl åtte kommunen kan behol de
pensjonsor dni n ger i hhv KLP og i en pensjonskasseetter sammenslåingen ikk e er regulert ver ken i
hovedtariffavtalen ell er forsikringsvirksomhets loven.
Kommuna l e pensjonsord nin ger bygger på tariffavtale. Pensjonsordnin gene opp fyller vilkåre ne i
t ariffa v tal en, m en det er noen pensjonsordninger i kommunal pensjonskassesom gir avvikende mer
gunsti ge vilkår fo r arb eidstakern e. Sli ke avv ik kan gjeld e opptjening av pensjonsytelser og har i
hovedsak en hi storis k begrunnel se. En komp li serende faktor er at KLP de senere år ene i økt
utstrekning har begynt å tilb y sine medlemmer ulike medl emsfordeler slik som gunstige
skadefor sikrin ger, l ån m v. Vi mener li kevel at slik e forhold ikke er argu menter av vekt m ot at en
samm enslått kommun e viderefører t o pensjonsordninger. A ll e medlemmer av de kommunale
pensjonsordningene vil uansett være sikre t pensjon
samsvar med TPO-reglene, og
Ove rf ørin gsavtal en sik rer at saml et pensjon regnes som om den var opptjen t i den ordnin g
medl emm et sist var omfat tet av.
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Regl ene om v irk somhetsoverdr agel se
arbeidsmiljøl oven § 16-2 innehold er regler om
r etti ghetsovergang for kollekti ve pensj onsordninger ved virksomhetsoverdragelser.I utgangspunktet
vil en kommunesammensl åin g inn ebær e at retten som de overførte arbeidstakerne har, til videre
opptj ening av ald ers-, etterlatte- og uførepensjon iht. ko ll ekti v tjenestepensjon, overføres til ny
arbeidsgiver. D ersom ny arbeidsgiver har kollekti v tjenestepensjonsordning , kan den nye
arbeidsgiveren i stedet for å v id ereføre de overførte arbeidstakernes pensjonsordnin g, vel ge å gjøre
all erede eksisterende pensjonsordninger gjeldende også for de overførte arbeidstakerne, jf. § 16-2,
tr edj e ledd, annet punktum og Ot.prp. nr. 49 (2004-2005)s. 339. Dette til sier at det arbeidsrettsli g ikke
er begrensnin ger for ny arbeidsgivers adgang ti l å videreføre to pensjonsordninger, sli k at den
sammenslåtte kommunen står fritt til å velge å videreføre pensj onsordninger i både KLP og i
pensjonskasse.
Vider e bør det l eggesvekt på at lovgivningen om pensjonsordningeri privat sektor åpner for å tillat e
parallelle pensjonsordninger, med v isse nærmer e angitt e begrensninger, jf. hhv. foretakspensjonsl oven, innskudd spen sjonsloven, og tjenestepensjons
loven. Reglene om parallelle pensjonsordninger
foruts etter at det sammenslått e foretaket kan ha forskjellige typ er pensjonsordninger (typisk
innskuddsordnin g og foretakspensjonsordning), hvilket ikk e vil være tilf ell e i foreliggende tilfelle da
pensjonsordningene i utgangspunktet er lik e. Vi mener likevel at hovedprinsippet om at et foretak i
privat sektor kan ha flere private pensjonsordnin ger, er et argument for at en kommune bør kunn e ha
flere kommuna le pensjonsordninger.
Ved vurderingen av løsnin g bør det også foretas en int eresseavveinin g m ellom arbeidsgiver og
arbeidstakerne. Dersom det er vesentli ge økonomiske fordeler for en kommune å videreføre begge
pensjonsordningeneuten at dette medfører ul emper for de ansatte,taler dette for at en slik løsnin g bør
tillat es. En slik int eresseavvei ning taler klart for at en kommun e bør ha anl edning til v id ereførin g av
to pensjonsordning er.
Det bør også legges vekt på foreli ggende konkurr ansesitu asjon i det kommunale pensjonsmarkedet.
Etter at DnB Li vsforsikrin g og Storebrand Li vsforsikring har avvi klet sin virksomhet med kommuna l
pensjon, er KLP i d ag enerådende li vsforsikr in gsselskap. Det eneste alt ernativet til KLP som en
kommune h ar i dag, er å etablere en egen pensjonskasse.Vi ser i d enne forbindelse bort fra Akershus
Int erkommun ale pensjonskasse,som fr em til nå ikk e har tatt opp kund er ut enfor kretsen Akershus
fylkeskommune. Konkurransen i markedet for kommunal pensjon er derfor i dag mangel full, og det
er krevende for en kommun e å forhandle om vil kår, priser mv. Rettsregl ene bør derfor stimuler e til at
en kommune etter en sammenslåing ikk e påføres unødvendi ge ulemper ell er kostnader, så lenge det
ikk e går på bekostning av de ansatte.
Etter v år oppfatning må det derfor kunne leggestil grunn at en sammensl ått kommune kan v id ereføre
pensjonsordninger,den ene i egen pensjonskasseog den andre i KLP.
En pensjonsordning kan v id eref ør es på ulik e måter. Den kan vi dereføres som en l ukket ordning eller
som en aktiv ordning med opptak av nye medlemmer. Dette skal vi se nærmerepå nedenfor.
7.2

Videreføre den en e ordningen som aktiv og den andre ordningen som lukk et

Basert på vår v urd ering ovenfor vi l en kommune kunne v id erefør e den ene pensjonsordningensom
en l ukket ordning og den and re pensjonsordnin gen som en aktiv ordning. Man kan for eksempel
v id erefør e pensjonsordningeni den kommunale pensjonskassen som aktiv, og l ukke ordningen i KLP.
Den lukk ede pensjonsordningen v id ereføres da for de som på sammenslåingstid spunkt et var aktiv e
medl emmer, medlemmer med oppsatt pensjon og pensjonister. D e aktive medlemmene v il fort sette å
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tj en e opp pensj on . D et samme v il vær e til fell et for fr atr ådte arbeid staker e med opp satt pensjon, for så
v idt gj eld er årlig r egul ering av rett ighetene og andre ikk e for si kringsbare ytelser. For pensjonistene v il
regul erin gen st ort sett være lav ere enn årli g utbetaling sli k at her v il opp tj ent pensjon regelm essi g
redu seres årlig. Ved å viderefør e pensjonsordn in gen som en lukk et ordning i KLP, vi l arbei dsgiver i
forbind el se m ed sammenslåingen slippe å betale in n ny ansvarlig kapital til pensjonskassen, og kan f å
utn y tt et kapita l basen i KLP for v id ere oppt j eni ng av d e medlemm er som for tsett er å være medlem
der.
Aktive m edlemm er, med lemmer m ed oppsatt pensjon og pensjonister i pensjonskassen v id erefør es i
pensj onskassen etter sammensl åingen. Alle nyansatte i kommunen vil b li m eldt inn i
pensjon sordnin gen i pensjonskassen. På sikt v il den økte medlemsm assen i pensjonskassen kunne
m edføre økt behov for kapit altilfør sel, med mindr e p ensjonskassen klarer å generere til strekkeli ge
stor e over skudd (opptjen t kapital) til å håndtere nye medl emm er.
D et bør imidl er tid understrekes at en lukk et or dnin g vi l få stadig eldre og ett erh vert færre
medlemmer. Premiesystemet i kommun al p ensjon, som er i nnr ettet slik at d et skal hindr e ut støtin g av
eldre arbeidstakere, vi l medføre at en lukk et ordning etterhvert får økende pensjonsut gift er uten at
d ett e i utgangspu nktet slår ut på premiene t il arbeidsgiv er. Dermed v il en slik ordning etterhv ert
kunn e belaste fellesskapet med åpne ordninger. KLP har for noen år sid en innført en ord ning for å
mot v irk e denn e effekten, ved at en pensjonsordn ing som lu kkes bli r løft et over i et fell esskap av
lukk ede ordninger. Premieniv ået for di sse lukk ede pensjonsordninger er vesentli g høyere enn for
p en sjonsordningen e i d et ordi nær e f ell esskapet i KLP. Dersom m an hadd e fl y t t et d enn e
p ensjonsordnin gen over i egen pensjonsk asse, ville m an ett erh vert også fått økte ut g ift er med di sse
med l emmene. Om ut gi ftene d a vil bli høyere ell er l avere enn i en lukk et ordning i KLP, vi l b lant annet
være avhengi g av bestandssammensetnin gen i p ensj onsordn in gen i forhold til bestandssamm en setnin gen i de øvr i ge pensjon sordnin ger i utjevnin gsfell esskap et for de luk k ede ordning er i
KLP.
Et annet forhold man bør v ære oppmerkso m på er at KLP bare ti lbak ebetaler egenk apit ali nn skudd
(beregnet egenkapita ltil skudd) i forbind else med fl yt tin g av p ensjonsordn in g fra KLP, j f.
selskapsvedt ekt enes§ 2-3, fjerd e l edd. N år en l ukket ordning til slutt avvik les, vi l derfor arb eid sgiver
mi ste muli gheten til tilbakebeta li ng av egenkapit altil skudd et.
Di sse økonomi ske for hold bør nøye vurderes når man skal ta standpunkt til om man skal v id er efør e
to ell er fl er e pensjon sordninger etter en sammenslåin g av to komm u ner, ell er om man skal sam le
pensj onsordnin gene i en ordnin g.
Lluk k in g av no en ordnin ger og videreføri ng av en akt iv ordn in g, ble valgt av Oslo
Un iversite tssykehus HF i forb in delse med sy kehusreformen som overført e sykehu sene fra
fy lk eskommunen e ti l staten. Arb eid stakere som på sammenslåingstid spunktet var ansatt på U ll evål
syk ehus fikk v id ereført sitt m edl em sk ap i Osl o Pensjonsfo rsikring , m ens d e som da var ansatt på
Rik shospita l et fikk v id ereført sine pensj onsforhol d i Statens Pensjonskasse. Ny til satt e ett er
samm ensl åin gstid spunktet b l e meldt inn i den nye Pensj onsk assen for helseforetak ene i hovedstadsomr åd et. Nå r ansatt e sk ift er jobb blir d e overf ørt ti l den nye pensjonsk assen . Syk epleiern e fort satte å
være m ed lem Syk ep l ei erordnin gen (KLP).

7.3

Videreføre begge ordninger som aktive

D et neste s pørsm ålet er om en samm enslått k ommun e k an v id ereføre to ak ti ve pensjonsordn inger.
Dett e r eiser spørsmål særli g kny tt et til m edl emsinnm eldin g og fi nansierin g.
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H v i s arbeid sgiver skull e k unne vel ge hv il k en pensj onsor dnin g som ny til satte skal være n1edl em av,
kunne arbeidsgiver spekulere i ordningen knyttet til HTA punkt 2.1.10 tr edje avsnitt som best emmer
at finansieringssystemet skal være innr ettet slik at det er kjønnsnøytralt og ikke virker ut støtend e på
eld re arbeid stakere.Arbeidsgiver kunne for eksempel la en overvekt av eldr e og kvinner bli medlem
av KLP, mens en overvekt av yngre og menn bli medlem av egen pensjonsk asse. Slik vi ll e en
kommune kunn e vel te pensjonskostnader over på andre kunder i KLP, og det ville und ergrave
solidaritet en i det kommunale pensjonssystemet.
En måte å unngå denne risiko en for misbruk kunne være at kommunen l agde objektiv e regler for
hv ilk e pensjonsordning som nye arbeidstakere skal meldes inn i . Det er imidl ertid ingen
godkj ennin gsordnin g for slik e regler, og kontroll av at sel vpål agte regler etterl eveser vanskeli g.
En annen vari ant ville vær e å l a ny til satte sel v velge hv il ken pensjonsordning hun ell er han ønsket å
være m edl em av slik ordningen er for parall elle pensjonsordninger ett er pensjonslovene i pr iva t
sektor. Problemet er imidlertid at pensjonsordningeneer like, slik at val gene fra ansattesside vi ll e bli
ganske v ilk årli ge ell er være påvi rk et at eventuelle medlemsfordeler som pensjonsinnretning ene kan
tilby . Det er ogsået spørsm ål om det er naturli g å la ny til satte gjør e et slikt valg.
En alternativ ord ning som er nevnt i bestemmel sene om parallell e ordninger for private
pensjonsordninger, er at arbeidstakerorganisasjonenvelger pensjonsordning på vegne av sine
medlemmer. Også et slikt syst em har imidlertid sine svakheter, og vil innebære en overføring av en
del av den my ndi ghet som ellers tilli gger arbeidsgiver til arbeidstakerorganisasjonene.
I ti llegg til utfordringer knyttet til misbruk av et finansieringssystem som er kjønnsnøy tr alt og
motvirk er utstøtelse av eldre arbeidstakere,vil v idereførin g av to generelle og like aktive ordninger
være et svært uvanlig opplegg. Vi har fått opplyst at det innenfor kommunal pensjon i dag finnes ett
tilfelle d er en kommune har vi d ereført en akti v ordning i KLP og en akti v ordning i kommunal
pensjonskasse.Det gjeld er Elverum kommune, og denne splitten med to aktiv e ordninger oppstod i
forbindel se med reform innen helsesektoren for mange år siden. Selv om det fitmes ett slikt tilf ell e av
to aktive lik eart ede ordnin ger for en kommune, er dette som nevnt et svært uvanlig opplegg. Vi mener
derfor at dersom det skal etableres nye ti lf eller hvor to lik e kommunale pensjonsordninger skal
v id er efør es som aktiv e kommunale pensjonsordningeretter sammenslåing av kommun er, bør dette
enten hjeml es i hovedtariffavtal en ell er på annen måte avk l ares mellom de aktuell e tariffpartene. En
av klarin g i forhold til Finanstilsynet anbefal es også.
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Økonomiskenøkkeltall

Sandnes

Forsand

Driftsresultat
Netto driftsresultat i prosentav brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenesøkonomiskehandlingsfrihet,og er en viktig indikator på om
det er økonomiskbalansei kommunen.Tekniskberegningsutvalgfor kommunalog fylkeskommunaløkonomianbefalerat nivået på driftsresultatet utgjør
1,75 % av brutto driftsinntekteneover tid.
Netto driftsresultat 2016 (i prosent av brutto driftsinntekter)
4,3 %
13,8 %
Netto driftsresultat 2016
217 743 000
26 943 000
Netto driftsresultat 2016 (i prosent av brutto driftsinntekter), konsern
4,9 %
13,5 %
Brutto driftsresultat er differansenmellom brutto driftsinntekter og driftsutgifter, og viserresultatet av driften før finansposter.
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2016
1,3 %
Brutto driftsresultat 2016
66 950 000
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2016, konsern
3,7 %

-1,4 %
-3 208 000
-1,4 %

Disposisjonsfonder oppspartemidler som fritt kan benyttestil finansieringav drifts- eller investeringsutgifter.Regnskapsmessig
mer- eller mindreforbruk
er bunnlinjeni kommuneregnskapet.Det består av årets netto driftsresultat tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetningertil fond og årets
overføringav driftsinntekter til investeringsbudsjettet.Disposisjonsfondog mer- eller mindreforbruker i dette nøkkeltallet slått sammenfor å vise hvor
mye kommunenreelt sett har til disposisjon(hvor stor buffer kommunenhar for sin løpendedrift).
Disposisjonsfondinkl regnskapsmessig
mer-/mindreforbruk i prosent av driftsinntekter
22,2 %
40,5 %
Disposisjonsfondinkl regnskapsmessig
mer-/mindreforbruk i prosent av driftsinntekter, konsern
15,3 %
40,5 %
Regnskapsmessig
resultat bykassen2016
Regnskapsmessig
resultat konsern2016
Inntekter
Brutto driftsinntekter inkludereralt fra skatteinntekter og rammetilskuddtil alle typer salgs-og leieinntekter.
Brutto driftsinntekter per innbygger2016
Frie inntekter i kroner per innbygger
Forsandkommunehar eiendomsskattpå verk og bruk, skattesatsener 7 promille
Eiendomsskatttotalt
Eiendomsskattper innbygger2016

111 594 000
132 789 000

924 000
154 051 000

69 261
49 850

163 357
75 684

-

Utgifter
Brutto driftsutgifter kan sespå som en produktivitetsindikatorog forteller hvor mye kommunenbruker på å produseretjenestenesine.
Brutto driftsutgifter per innbygger2016
66 725

43 675 000
35 080

165 655

Gjeld
Netto lånegjelder langsiktiggjeld, eksklusivepensjonsforpliktelserog fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler.Tallet forteller hvor mye gjeld
kommunenmå betjene av egnedriftsinntekter per innbygger.
Netto lånegjeldi kroner per innbygger,konsern
57 333
86 635
Netto lånegjeldi prosent av brutto driftsinntekter 2016
71,3 %
53,0 %
Langsiktiggjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser)er gjeld som er tatt opp til investeringeretter kommuneloven§ 50. Dette vil ogsåomfatte kortsiktig
finansiering,som sertifikatlån o.l, når dissehar finansiert investeringeri bygg, anleggog andre varige driftsmidler. Indikatorengir uttrykk for kommunens
utestående,brutto låneopptak.
Langsiktiggjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser)i prosent av driftsinntektene
101,7 %
72,1 %
Langsiktiggjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser)i prosent av driftsinntektene, konsern
114,6 %
71,5 %
Sertifikatlåner kortsiktige lån med løpetid på inntil tolv måneder.Det betalesikke avdrag i løpetiden,og ved lånets utlån må låntaker enten nedbetale
eller fornye avtalen. Variabelenangir hvor stor del av kommunenslangsiktig gjeld som er sertifikatlån og gir uttrykk for i hvilkengrad kommunengår i
sertifikatmarkedetnår den skal ta opp lån. Ettersomkommunenved kortsiktig finansieringjevnlig må rullere lånene,kan kortisktig finansieringinnebære
at kommunenpåtar segen ekstra refinansieringsrisikosom de ikke får ved lån med lang løpetid. Når sertifikatgjeldensom andel av langsiktig gjeld ses
sammenmed indikatorenfor langsiktiggjeld, kan den ogsågi uttrykk for hvor stor sertifikatgjeldener i forhold til kommunensdriftsinntekter. Dette kan
sesopp mot indikatoren for kommunensarbeidskapitalfor å kunne gi uttrykk for hvilkenrefinansieringsrisikokommunenhar påtatt seg.
Sertifikatlåni prosent av langsiktiggjeld eksl. pensjonsforpliktelser
56,1 %
0,0 %
Sertifikatlåni prosent av langsiktiggjeld eksl. pensjonsforpliktelser,konsern
48,4 %
0,0 %
Langsiktiglånegjeldeks startlån
Langsiktiglånegjeldeks startlån, per innbygger

4 193 000 000
55 539

113 413 000
91 095

Netto renteeksponeringtar utgangspunkti kommuneneslangsiktigegjeld. Kommunerhar både store passiva(gjeld) og store aktiva (fordringer og
likviditet), og langsiktig gjeld gir i segselvikke uten videreet riktig bilde av gjeldsbyrden.Delerav gjeldenvil væreknyttet til forhold som ikke, eller bare
delvis,belasterkommuneøkonomien.Kommunenehar utlån til andre.Statendekkerrenteutgifter på investeringerforetatt innen
rentekompensasjonsordningene
for skoler,sykehjem,kirkebyggog transporttiltak i fylkene.Innen selvkostregulertetjenester blir renter og avdrag dekket
gjennomgebyrenefra innbyggerne.I tillegg har kommunenelikviditet (bankinnskuddog plasseringeri sertifikater og obligasjoner),der effekten av en
renteendringvil væreden motsatte av effekten på gjeldssiden.Vedå korrigere for disseforholdenelagesen indikator som i større grad gir uttrykk for hvor
eksponertkommunener for en endringi rentenivået.
Netto renteeksponeringi prosent av brutto driftsinntekter, konsern
34,4 %
24,5 %

Vedlegg 1

Økonomiskenøkkeltall

Sandnes

Forsand

Fond
Disposisjonsfondene
gjelder blant annet pensjonsfond,reservefond,infrastruktur/ sentrumstiltak/samferdselstiltaksamt disposisjonsfondfor kommunens
resultatenheter.Resultatenhetenesregnskapsmessige
mindreforbrukover tid har gjort det mulig å byggeopp disposisjonsfond.
Disposisjonsfondper 31.12.2016
446 924 000
80 387 000
Disposisjonsfondper 31.12.2016per innbygger
5 920
64 570
De bundnedriftsfondenebestår blant annet av selvkostfond,kompetansemidlertil skolerog helsepersonellog ulike kulturmidler.
Bundnedriftsfond per 31.12.2016
82 347 000
Bundnedriftsfond per 31.12.2016per innbygger
1 091

23 310 000
18 723

Ubundneinvesteringsfondper 31.12.2016
Ubundneinvesteringsfondper 31.12.2016per innbygger

6 010 000
80

25 107 000
20 166

37 017 000
490

1 426 000
1 145

Bundneinvesteringsfondper 31.12.2016
Bundneinvesteringsfondper 31.12.2016per innbygger

Andre nøkkeltall
Arbeidskapitalener definert som differansenmellom omløpsmidlerog kortsiktig gjeld, og er den kapitalen som er disponibeltil investeringerog innkjøp.
Dette nøkkeltallet gir en beskrivelseav handlingsrommettil kommunen.Dennebør værepositiv, slik at det er nok langsiktigkapital til å finansiere
kommunensanleggsmidler.
Arbeidskapital
1 115 000 000
138 443 000
Arbeidskapitaleksl.premieavviki prosent av brutto driftsinntekter
16,5 %
68,5 %
Arbeidskapitaleksl.premieavviki prosent av brutto driftsinntekter, konsern
31,9 %
68,0 %
Likviditetsgradenforteller om kommunensevnetil å dekkesinekortsiktige forpliktelser,og er forholdet mellom omløpsmidlerog kortsiktig gjeld. Normen
for god likviditetsgrad1 er at omløpsmidlerdelvisbør værefinansiert av langsiktigkapital. Omløpsmidlenebør derfor værestørre enn den kortsiktige
gjelden.Normtallet på god likviditet er satt til 2. Likviditetsgrad2 består av de mest likvide omløpsmidlene(kasse,bank) sett i forhold til kortsiktig gjeld.
Normenfor god likviditetsgrad2 er at de mest likvide omløpsmidlenebør væreminst like store som kortsiktig gjeld, altså 1.
Likviditetsgrad1
2,4
5,3
Likviditetsgrad2
1,7
1,6
Egenkapitalandelensier noe om hvor mye egenkapitaldet er i forhold til kommunenseiendeler.
Soliditet - egenkapitalandel

30,9 %

40,0 %

75 497
1 124
418
7
711

1 245
9
11
9
7

Andel sosialhjelpsmottakere,2016
Antall sosialhjelpsmottakere,2016

4,0 %
1 971

3,4 %
26

Mottakere av hjemmetjenester67-79 år (per 1.000 innbyggere),2016
Gjennomsnittper bruker av praktisk bistand (timer per uke), 2016
Andel innbyggere67-79 år som bor på institusjon, 2016
Utgifter per oppholdsdøgni institusjon, 2016

56
15,9
1,7 %
3 501

67
14,3
7 538

Barn med barnehageplass,2016
Antall barn med barnevernstiltaki løpet av året, 2016
Andel barn med barnevernstiltak,2016

88,5 %
730
3,1 %

84 %
22
5,4 %

Folketallper 01.01.2017
Fødte2016
Døde2016
Nettoflytting 2016
Folkevekst2016
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Tilskuddtil digitaliseringstiltak
for kommunesamme
nslåingen
Bakgrunn
Kommunalog moderniseringsdepartementet
(KMD) utlyste før sommerenmidler til digitaliserings-og
infrastrukturtiltaki kommunersom skalslå segsammen. Det kunnesøkesstøtte til etableringeller
forbedringav veier og digitaliseringstiltak,samt bredbåndsutbygging
til drift av den nye kommunen.
Denøkonomiskerammenpå søknadenvar satt til fem millioner per kommunesammenslåing:
Følgendekriterier måtte væreoppfylt:
Kommunenmåtte værevedtatt slått sammeni kommunereformen.
Tiltaketmå væreplanlagtferdigstilt innen 1. januar 2020.
Ensøknad(vedlagt)med en økonomiskrammepå fem millioner kroner ble sendt i samarbeidmellom
de to kommuneneog totalt fire millioner ble tildelt.
Sakenleggesfrem til orienteringtil Fellesnemnda.
Sakengjelder
Kartleggingav eksisterendefagsystemerhosSandnesog Forsandkommunerer utgangspunktetfor
digitaleprosjekteri forbindelsemed kommunesammen
slåingen.Alle arkivfra kommuneneskal
avsluttesved overgangtil ny kommune.Disseskallikevelværetilgjengeligfor oppslagetter
sammenslåingen.
For å gjøredette mulig planleggesdet å deponerematerialeti et eArkivfor oppslag
derfra. Det er en betydeligjobb å kartleggeog gjøre tilgjengeligdokumentasjonfor ansatteog
innbyggere.Med bakgrunni dette ble følgendetiltak søkt midler til:
Tiltak
Kartleggeog avsluttedagligarkiv og gjøre
dissetilgjengeligi eArkiv
Digitaliseringog sentraliseringav arkiv
Digitaliseringog sentraliseringav arkiv
Digitaliseringog sentraliseringav arkiv
Personalarkivdigitalisering
Arkiveringav dokumenterfor fellesnemnd
Grunnpakkefor kartløsninger

System/bruker
Alle digitalearkiv og fagsystemer

Midler
600 000

eArkiv360
TEIS
Byggesak,plan, landbruk
Eksisterendesystemi Sandnes
kommunebrukesfor beggekommuner
Public360 online
Fellesnasjonallagringav kartdata(FKB)

1 000 000
1 500 000
600 000
800 000
100 000
1 800 000

I brev fra KMD (vedlagt)presiseresdet at tilskuddet må benyttestil tiltak beskreveti søknadenog at
kommunenselvkan prioritere midleneinnenfor tiltakenebeskreveti søknaden.

Vurderinger
Dentotale økonomiskerammenfor søknadenvar på 6,4 millioner kroner,hvoravdet som var over
søknadssummen
på fem millioner var å ansesom egeninnsats.I og med at søknadssummen
er
redusertnoe i tildelingen,vil ogsåprosjektenest otale rammebli reduserttilsvarende.Det vil væreopp
til de aktuellefagmiljøerå selvprioritere de innvilgedemidleneetter tiltakenebeskreveti søknaden.
Administrativanbefaling
Fellesnemndatar sakentil orientering

Det kongeligekommunal- og
moderniseringsdepartement
Postboks8112 Dep
0032 OSLO

rådmannensstab

Sandnes,01.06.2017

Deresref:
Saksbehandler:

Mette Fossan-Bergem

Vår ref:
Arkiv kode:

15/03891-95
030

Søknad om tilskudd til digitaliseringstiltak for kommunesammenslåingSandnes
og Forsand
Sandnesog Forsand kommunerskal etablereny kommunefra 01.01.2020,og har i denforbindelse
økte krav til elektroniskinfrastrukturfor å øke kvalitetenpå tjenestene.I prinsippdokumentetsom
ligger til grunnfor sammenslåingen
heterdet at «ny kommuneskal væreåpenog i forkant på digital
kommunikasjon.Bruk og utvikling av digital kommunikasjonskal ha høy prioritet».
Sandneskommunesdigitaliseringsstrategisier blant annetat kommuneni størregradskal ta i bruk
elektroniskesøknadsskjema
og selvbetjeningsløsnin
ger for innbyggereog næringslivog sikre gode
elektroniskeinnsynsløsninger.
Med utgangspunkti prinsippdokumentmellom Sandnesog Forsandog Sandneskommunes
digitaliseringsstrategi,
søkesdet om midler til digitaliseringstiltaki forbindelsemed
kommunesammenslåingen
mellom Sandnesog Forsandkommuner.
Beskrivelseav tiltaket
Kartleggingav eksisterendefagsystemerhosSandnesog Forsandkommunerer utgangspunktetfor
digitale prosjekteri forbindelsemed kommunesammenslåingen.
Alle arkiv fra kommunenskal
avsluttesved overgangtil ny kommune.Disseskal likevel væretilgjengelig for oppslagetter
sammenslåingen.
For å gjøredettemulig planleggervi å deponerematerialeti et eArkiv for oppslag
derfra. Det er en betydeligjobb å kartleggeog gjøretilgjengelig dokumentasjonfor ansatteog
innbyggere.Med bakgrunni detteer følgendetiltak sentralei digitaliseringenog samordningenav
systemer mellom Sandnesog Forsandkommuner:
Digitaliseringog sentraliseringav arkiv – leggetil rettef or selvbetjeningsløsninger
Earkiv 360 – frittståendearkivløsningsom kan samleSandnesog Forsandsitt tidligere arkiv
for oppslagetterny kommune
TEIS – en allsidig integrasjonsplattformsom muliggjør systemintegrasjon
mellom ulike
miljøer og teknologier, bådeeksisterendeog nye.
Videreføringav arbeidetmed digitale løsningerfor blant annetbyggesak,plan og landbruk.
Løsningenvil væreskyløsningsom beggeeksisterendekan ta inn sinearkiver i etteren
Postadresse:
Postboks583, 4305 Sandnes.E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
www.sandnes.kommune.no
Sandnes- i sentrumfor framtiden.Romslig,modig og sunn

omforentstandard.
Personalarkivdigitalisering
Det søkesom midler til prosjektstillingsom skal scannealle dokumentersom ikke er
digitale inn i eksisterendesystemerfor å gi lederei beggekommunertil gangtil komplette
digitale personalmapper.
Da dokumentenei personalmappene
fra før 2013 ikk e er digitale.
AnskaffePublic 360 online for arkivering av dokumenterunderfellesnemda
Når en har sattsammenen fellesnemdsom jobbermed kommunesammenslåing
skal
dokumentasjonen
ikke blandesinn i arkivet til de to eksisterendekommunene,men i et eget
arkiv. Public 360 online er en skyløsningsom kan benyttestil produksjonog deling av
dokumenterfra beggekommunensamtidig.
Ny grunnpakkefor kartløsninger- nasjonaleprosjekteri regi av Kartverketmed målsettingom en
felles nasjonallagring av kartdata(FKB) og plandata.
Nye Sandneskommunevil oppgraderetil en ny løsningfor ta i bruk dennefelles nasjonale
løsningen.I denneløsningenblir alle oppdateringerog alt ajourholdøyeblikkeligvalidert og
synkronisertslik at brukernehar ferskedatatil sitt bruk. Hensiktenmed detteer å få ferskere
dataog å gjøredatamer tilgjengelig via en felles nasjonalportal.
Datakvalitetenblir mer ensartetog bedreved kontroller og standardisering.Økt gjenbrukav
datavil ogsåskje.
Løsningenvil kunneanvendespå bærbareenheterog dermedimøtekommemangebrukeres
forventningerog behov.

Hvordan det vil gagnesammenslåingen
Den nye kommunenskal leggetil rettefor flere digitale selvbetjenings
løsningersom f or eksempel
elektroniskesøknader,innsyn og esignering.Den nye kommunenblir stor i areal,slike løsninger
blir derfor viktig e for å leggetil rettefor et godt tilbud for alle innbyggernei kommunen.På denne
måtensikresdet at Forsandikke blir en utkanti Sandnes.Ved å leggetil rette for flere og bedre
selvbetjeningsløsninger
vil ikke de geografiskforholdeneikke være like viktige og like tjenestervil
kunnetilbys på sammemåtefor alle innbyggere.
I tiden frem mot sammenslåingen
er det derfor viktig å leggetil rette for flere digitale løsninger.For
å kommedit må flest mulig av de eksisterendearkivenesom fortsatter på papir, digitaliseres.Ved å
digitalisereeksempelvisdet aktive personalarkiveti beggekommunene,byggesaksarkivet
i Forsand
og Boligkontoretsitt arkiv i Sandnesvil vi gjøredissemer tilgjengeligefor ansattei den nye
kommunen.
Prinsippdokumentetmellom Sandnesog Forsandsier at eksisterendekommunehusfortsattskal
værei bruk. Ved å digitalisererarkiv vil de som har behovfor å slå opp i dem ha tilgang uavhengig
av hvilken fysisk lokasjonde jobberfra. For å gjøredettemulig er det ønskeligå anskaffeeArkiv
360. På dennemåtenkan beggekommunenesavsluttedearkiv importerestil eArkiv 360° og gjøres
søkbarefor alle ansattei den nye kommunen.
Selvbetjeningsløsninger
kreverat arkiveneer tilgjengeligenår publikum loggerseginn for å finne
eksempelvisegnehustegningerog l ignende. Skal vi leggetil rette for en kommunesom er åpen
24/7, må flere systemerkoblessammenfor å kunnegi innbyggernedet de søkerav informasjon.
Det er systemenesom skal gjørejobbeni bakkant,ikke i nnbyggernesom skal søkeflere stederfor å
få den informasjonende ønsker.For å få til detteer vi avhengigav å setteopp integrasjonermellom
ulike systemerog fagprogrammer.Med bakgrunni detteer det nødvendigå standardisere
alle
integrasjonerslik at fremtidig vedlikeholdblir enklereenn ved flere ulike integrasjonerfra system
til system.Dette oppnås ved anskaffelse av TEIS integrasjonsplattform.
2

Plan for gjennomføring og ferdigstilling
Gjennomføringav digitaliseringstiltakskal i hovedsakskje i interimperiodenmellom vedtaki
Stortingeti juni 2017 og etableringav ny kommunei januar2020.Digitaliseringog samkjøringav
systemer,arkiver og elektroniskeløsningervil gjøreovergangentil ny kommunemer sømløsog
dermedgi økt gevinstrealisering.En detaljertplan for gjennomføringav digitaliseringstiltakvil bli
behandletav fellesnemnda for kommunesammenslåingen
når denneer formelt satti juni 2017.
Finansiering av tiltaket
Det søkesom totalt 5 millioner kronertil digitaliseringstiltak i forbindelsemedetableringav nye
Sandneskommune.Den økonomiskerammenpå totalt 6,4 millioner inkludererkostnadertil blant
annetetablering, konfigurasjoner,lisenser, abonnementpå skytjenesterog installasjoner.Sandnes
og Forsandkommunervil ha en beregnetegeninnsatsi form av timer på kostnadertilsvarendedet
som søkesom. I tillegg kommermidler til digitaliseringstiltaksom alleredeer sattav i
økonomiplanentil de to eksisterendekommunene
.

Tiltak
Kartlegge og avslutte daglig arkiv
og gjøre dissetilgjengelig i eArkiv
Digitalisering og sentralisering av
arkiv
Digitalisering og sentralisering av
arkiv
Digitalisering og sentralisering av
arkiv
Personalarkiv digitalisering

Arkivering av dokumenter for
fellesnemnd
Grunnpakke for kartløsninger

System/bruker
Alle digitale arkiv og
fagsystemer
eArkiv 360

Midler
600 000

TEIS

1 500 000

Byggesak,plan, landbruk

600 000

1 000 000

Eksisterendesystemi Sandnes 800 000
kommunebrukesfor begge
kommuner
Public 360 online
100 000
Fellesnasjonallagring av
kartdata(FKB)

1 800 000

Bodil Sivertsen
rådmann
Mette Fossan-Bergem
rådgiver
Dettedokumenteter elektroniskprodusertog kreverikke signatur.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/03891-95

15/5265-246

2. august 2017

Tildeling til infrastrukturtiltak

i kommuner som slår seg sammen

Vi viser til brev av 01.06.2017 med søknad om tilskudd til infrastrukturtiltak i forbindelse med
kommunereform. Departementet har behandlet søknaden og vedtatt at kommunene
Sandnes og Forsand innvilges 4 mill. kroner i 2017.
Departementet utlyste i april 2017 en tilskuddsordning til etablering eller forbedring av veier
og digitaliseringstiltak i kommuner skal slå seg sammen. Tilskuddsordningen skal legge til
rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. Det er satt
av 150 mill. kroner til tilskuddet i 2017. Maksimal sum for tilskudd til den enkelte
sammenslåing i 2017 er 5 mill. kroner. Det er også en målsetning at så mange
sammenslåinger som mulig skal motta tilskudd.
Kommunene Sandnes og Forsand skal slå seg sammen fra 1.1.2020. Kommunene har søkt
om midler til digitaliseringstiltak.
Departementet innvilger totalt 4 mill. kroner. Tilskuddet må benyttes til tiltak beskrevet i
søknaden. Kommunene kan selv prioritere midlene innenfor tiltakene beskrevet i søknaden.
Tiltaket må være ferdigstilt innen 01.01.2020, og det må da rapporteres til departementet om
bruken av midlene senest innen 31.12.2020. Det skal da fremlegges en bekreftelse fra
kommunerevisjonen om at midlene er brukt i henhold til formålet. All finansiell rapportering
skal være ekskl. merverdiavgift. Ubrukte midler, eller midler som ikke er brukt i henhold til
formålet, kan bli krevd tilbakebetalt til departementet.
Tilskuddet vil betales ut til Sandnes kommune i september 2017 sammen med
rammetilskuddet.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Avdeling

Saksbehandler
Jørgen Teslo
22 24 72 60

Med hilsen

Hans Petter Friestad Gravdahl (e.f.)
avdelingsdirektør
Jørgen Teslo
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Forsand kommune
Sandnes kommune
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Kommunehuset
Postboks 583

4110
4305
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Møteplanhøst2017
Somvedlegg.

Administrativanbefaling:
Møteplanengodkjennes.

Møteplan Fellesnemnda Forsand-Sandnes
MØTEDATO

MØTESTED

TIDSRAMME

I

29.august

Lysefjordsenteret,
Forsand

17.30-19.45

II

5.oktober

Gamlaværket,
Sandnes

17.00-19.30

III

16.november

Kommunehuset,
Forsand

09.00-11.30

IV

7.desember

Formannskapssalen, 09.00-11.30
Sandnes

TILAGENDA

