Eventuell sammenslåing av
DDØ og IKT Agder
Status og videre prosess
Rådmannsmøtet Østre Agder 11/1-2017

Overordnet status
Utredning av sammenslåing er behandlet av følgende organer:
• Representantskapet i IKT Agder den 12. oktober 2016
• Styret i Østre Agder 21. oktober 2016
• Kommunestyret i Tvedestrand 15. november 2016
• Kommunestyret i Gjerstad 24. november 2016
• Bystyret i Risør 24. november 2016
• Kommunestyret i Vegårshei 13. desember 2016

Vedtak - Representantskapet IKT Agder
• Representantskapet vedtar å utrede videre mulig sammenslåing av DDØ og IKT
Agder
• Representantskapet vil arbeide for at saken er til strekkelig utredet for
behandling i fylkestinget / kommunestyre / bystyre i juni 2017.
• Representantskapet legger til grunn at punktene a. til d. i styrets vedtak tas
hensyn til i videre utredning.

Styrets vedtak punktene a) til d)
a)

b)
c)
d)

I forhold til situasjonen i IKT Agder er det viktig at fremdrift i prosessen
prioriteres. Dette bla. av hensyn til å få en permanent daglig ledelse av
selskapet, fremtidig organisering av selskapet tilpasset IKT Agder 2020 og
gjennomføring av planlagte aktiviteter.
Økonomiske gevinster for IKT-Agder må synliggjøres bedre.
Det er viktig at et nytt samarbeid organiseres slik at det kan ivareta rollen som
strategisk partner for kommunene.
De formelle og praktiske utfordringene med dagens oppgavefordeling mellom
styre og programstyre må tas hensyn til i ny styringsmodell.

Vedtak – Tvedestrand kommunestyre
• Tvedestrand kommunestyre støtter intensjonen om å slå sammen ikt
samarbeidene DDØ og IKT Agder.

• Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med rådmennene i de
andre kommunene i Østre Agder og lederne i de to ikt samarbeidene,
om å utrede hvordan en sammenslåing kan gjennomføres i henhold til
områdene i saksfremlegget.
• Endelig sak legges frem for kommunestyret for behandling senest juni
2017.
• Kommunestyret forutsetter at tillitsvalgte i selskapene og
hovedtillitsvalgte i kommunene involveres i videre arbeid i henhold til
hovedavtalen og det som er skissert i saksfremlegget.
• Kommunestyret vil oppfordre til å vurdere desentraliserte lokasjoner i
det videre utredningsarbeidet

Vedtak – Gjerstad kommunestyre
• Gjerstad kommunestyre støtter intensjonen om å slå sammen IKT-samarbeidene
DDØ og IKT Agder.

• Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med rådmennene i de andre
kommunene i Østre Agder og lederne i de to IKT-samarbeidene, om å utrede
hvordan en sammenslåing kan gjennomføres i henhold til områdene i
saksfremlegget.
• Endelig sak legges frem for kommunestyret for behandling senest juni 2017.
• Kommunestyret forutsetter at tillitsvalgte i selskapene og hovedtillitsvalgte i
kommunene involveres i videre arbeid i henhold til hovedavtalen og det som er
skissert i saksfremlegget.

• Kommunestyre i Gjerstad forutsetter at arbeidsplassene, ved en eventuell
sammenslåing, blir fordelt slik at et rimelig antall fortsatt blir i østregionen.

Vedtak – Risør bystyre
• Risør bystyre støtter intensjonen om å slå sammen ikt-samarbeidene
DDØ og IKT-Agder.

• Risør bystyre ber rådmannen, i samarbeid med rådmennene i de andre
kommunene i Østre Agder og lederne i de to ikt-samarbeidene, om å
utrede hvordan en sammenslåing kan gjennomføres ihht områdene i
saksfremlegget.
• Endelig sak legges frem for bystyret til behandling senest juni 2017.
• Risør bystyre forutsetter at tillitsvalgte i selskapene og hovedtillitsvalgte i
kommunene involveres i videre arbeid ihht hovedavtalen og det som er
skissert i saksfremlegget.

• I videre utredning om mulig sammenslåing av de to interkommunale ITselskapene må det også tydelig vurderes hvordan den samlede
virksomheten kan gi arbeidsplasser i østregionen, for eksempel ved at
hele eller deler av den samlede virksomheten lokaliseres i øst.

Vedtak – Vegårshei kommunestyre
• Kommunestyret beklager at utredningsarbeidet ikke er politisk forankret og at rapporten er
begrenset til kun å peke på positive effekter ved kun sammenslåing.
• I den videre utredningen må følgende belyses:
•
•
•
•
•
•
•

Fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing av ikt samarbeidene
Kartlegging av økonomiske konsekvenser, felles gevinstrealisering og overgangsmodeller
Konsekvenser for ansatte i selskapene og hvordan disse skal ivaretas ved en sammenslåing
Organisasjons- og styringsmodell for det nye ikt samarbeidet
Samarbeidsmodell mellom kommunene i det nye ikt samarbeidet
I hvilken grad et omfattende/ tett samarbeid vil kunne være et alternativ til sammenslåing.
Juridiske og formelle aktiviteter som må gjennomføres ifm sammenslåing

• Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med rådmennene i de andre kommunene i Østre
Agder og lederne i de to ikt samarbeidene, om å utrede hvordan en eventuell sammenslåing
kan gjennomføres ihht områdene i saksfremlegget.
• Endelig sak legges frem for bystyrene/ kommunestyrene for behandling senest desember 2017.
• Kommunestyret forutsetter at tillitsvalgte i selskapene og hovedtillitsvalgte i kommunene
involveres i videre arbeid ihht hovedavtalen og det som er skissert i saksfremlegget.
• Dersom prosessen ender med vedtak om sammenslåing av DDØ og IKT Agder, skal den nye
virksomheten plasseres øst i regionen, fortrinnsvis på Vegårshei, ettersom de største byene har
en betydelig større andel av arbeidsplassene i vårt felles bo- og arbeidsmarked allerede i dag.

Forslag til videre prosess
1. Rådmennene nedsetter en styringsgruppe som tar ansvar for videre utredning
•

Forslag:
•
•
•

Trond Aslaksen – leder av rådmannsutvalget
Harald Danielsen – leder av representantskapet i IKT Agder
Ole Petter Skjæveland – rådmann i vertskommunene for DDØ

2. Styringsgruppen leier inn en konsulent som blir ansvarlig for videre utredning
•

Videre utredning tar utgangspunkt i vedtakene i saken.

3. Daglig leder IKT Agder og leder i DDØ bistår innleid konsulent med
informasjon og i drøftinger der det er naturlig
4. Styringsgruppen beslutter hvordan tillitsvalgte i samarbeidene og
hovedtillitsvalgte i kommunene skal involveres

