Avtale om innleid kommunedirektør skal vurderes av
Statsforvalteren
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Kommunestyret i Samnanger mener det er akseptabelt å leie inn en konsulent som
kommunedirektør. Statsforvalteren kobles nå inn i saken.
– Det blir spennende å se hvordan kommuneloven blir tolket ut fra den situasjonen
kommunen står i, sa ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) i kommunestyrets møte
torsdag.
Ba om opphevelse
Samnanger kommune har leid inn en rådgiver fra Agenda Kaupang til å fungere som
konstituert kommunedirektør i to måneder. Både tidligere rådmann, opposisjonen og
professor emeritus Jan Fridthjof Bernt har varslet at kommuneloven ikke åpner for å la en
spesifikk medarbeider i et konsulentfirma fungere som kommunedirektør i kommunen.
Opposisjonen har bedt om lovlighetskontroll av vedtaket, og torsdag behandlet
kommunestyret saken.
– Jeg mener at vi må oppheve vedtaket og be administrasjonen om å finne en i ledelsen som
kan fungere som rådmann til en ny rådmann er ansatt. Allerede innleid kompetanse kan
brukes til arbeid med økonomiplan og budsjett, sa Øyvind Strømmen i MDG.
Han hadde sammen med H og Ap bedt om lovlighetskontroll av vedtaket om på leie inn en
konsulent til å fungere som kommunedirektør fram til midten av november.
Bakgrunn
Etter kun ni måneder som rådmann i Samnanger, valgte Ingebjørg Vamråk i juni å si opp sin
stilling.
I slutten av august sto kommunen fortsatt uten en erstatter for Vamråk. Hun hadde siste
arbeidsdag 7. september.
Dette førte til at ordføreren kontaktet konsulentselskapet Agenda Kaupang for å løse
situasjonen.
For 286.400 kroner skal rådgiver Øystein Granheim i Agenda Kaupang fungere som
konstituert kommunedirektør i Samnanger i to måneder.
Viste til gråsone
Ordføreren hadde laget et notat til saken. Her viste han til at han 10. august ble informert av
avtroppende kommunedirektør om at ingen ansatt ville påta seg å fungere som
kommunedirektør til ny blir ansatt.
Ifølge ordføreren skal han dagen etter ha blitt informert av rådmannen at økonomisjefen
hadde sagt opp sin stilling. Han viste til at kommunen sto i en akutt situasjon foran en viktig
budsjettprosess.
– Det er ikke nødvendigvis et rett fram-svar på denne situasjonen. Jeg mener at vi befinner
oss i en gråsone, men for Samnanger er jeg ikke i tvil om at dette kommer til å fungere i
denne perioden. Hensynet til å få et godt budsjett er det aller viktigste for Samnanger
kommune. Jeg mener at vårt vedtak står seg, sa Frøland.

– Det er nok underholdning
Strømmen mente at det ikke lå ond vilje bak ønsket om en lovlighetskontroll. Han viste til at
vedtaket om å leie inn en konsulent til å fungere som kommunedirektør, kunne få uheldig
presedens i Kommune-Norge.
Dette var ikke varaordfører Øyvind Røen (Sp) enig i. Han støttet ordførerens forslag om at
avtalen om leie av konsulent står seg.
– Argumentet om at denne avtalen skal skape en presedensvirkning utenfor Samnanger,
virker oppkonstruert. Jeg synes ikke vi trenger å blåse opp dette noe mer enn nødvendig.
Det har kanskje vært nok underholdning for folk utenfor kommunen nå, sa Øren.
Han viste til at politikerne tidligere hadde diskutert betydningen av å framsnakke Samnanger
kommune. Det fikk Strømmen til å reagere.
– Jeg mener også at denne saken er negativ for Samnanger kommune, men det er ikke min
feil. Hvis Statsforvalteren mener at dette er innenfor, synes jeg det er betenkelig, og da bør
saken diskuteres på et høyere nivå, sa Strømmen.
Hadde ikke tid til konkurranse
Leieavtalen med Agenda Kaupang er på 286.400 kroner. Kommunen sikret ikke
priskonkurranse før avtalen ble undertegnet. Dette har opposisjonen og avtroppende
rådmann betegnet som et brudd på reglene for offentlige anskaffelser.
Ordføreren viste til at kommunen sto i en helt akutt situasjon, som førte til en
direkteanskaffelse.
– Tidsnød førte til at det ikke kunne forsvares å bruke tid til konkurransegrunnlag og
konkurransegjennomføring, sa Frøland.
Med 14 mot 7 stemmer vedtok kommunestyret at vedtaket om å leieavtalen med Agenda
Kaupang står seg. Kommunen sender med dette saken videre til Statsforvalteren for videre
vurdering av lovlighetskontrollen.

