Notat

Vedtatt i rådmannsutvalget 4.desember 20129 sak 69-19(vedlegg til referat fra møtet):

Retningslinjer for oppgjør mellom kommunene i Østre Agder regionråd ved utlån av eller fristilling
av medarbeidere.
Rådmannsutvalget legger til grunn at det er ønskelig at kommunene skal kunne bistå hverandre
fleksibelt og ubyråkratisk. Kompetanse og kapasitet i en kommune vil i mange tilfelle representere
en viktig ressurs for andre kommuner innenfor rammen av Østre Agder samarbeidet.
Retningslinjene er retningsgivende for kommunalpraksis vedrørende fakturering mellom
kommunene i forbindelse med at kommunale medarbeideres bruker arbeidstid i interkommunale
prosjekt og ved bistand mellom kommuner.
Rådmannsutvalget gir retningslinjer for utgiftsdekning ut fra følgende punkter:
1. Fagkompetanse som støtte til en annen kommunes utøvelse av saksbehandling og under
tjenesteproduksjon overfor innbyggere.
2. Fagkompetanse som stilles til rådighet ved felles interkommunale prosjekt eller
virksomheter.
3. Iverksetting av kompetansehevende tiltak for flere kommuner.
4. Andre hensyn
Retningslinjene omfatter ikke fakturering der tjenesten er overført fra en kommune til en annen
gjennom en vertskommuneløsning.
1.
Fagkompetanse som støtte til en annen kommunes utøvelse av saksbehandling og under
tjenesteproduksjon overfor innbyggere.
Eksempel på dette er bistand til støttefunksjoner innenfor saksbehandling. Denne type samarbeid
avtales mellom de aktuelle kommuner når slik bistand er aktuell.
Kommunen som søker bistand får dette på timebasis. Fakturering baseres på at vertskommune
fakturerer med grunnlag i faktisk timepris på lønn og sosiale utgifter for den aktuelle medarbeider
samt et påslag på 25%.
2.
Fagkompetanse som stilles til rådighet ved felles interkommunale prosjekt eller
virksomheter.
Behovet oppstår ved store prosjekt i IKT Agder ved implementering av nye digitale løsninger. Hva
som skal defineres som store prosjekt avklares i portefølgerådet. Kommunene har erfaring med at
innføring av nye digitale løsninger er krevende for IKT Agder og for kommunalt nøkkelpersonell.
Kompetente medarbeidere fra ulike kommuner er forutsetningen for å kunne sikre faglig forankring
av det digitale utviklingsarbeidet i regionen. Belastningen på kommunene varierer mye. Derfor
innføres det en ordning med kompensasjon som belastes det enkelte prosjekt som iverksettes.
Når kommunen stiller medarbeider til rådighet i prosjektarbeidet så skal nivået for frikjøp basere på
nivåer - 20%, 40%, 60%, 80% eller 100%. Varighet for frikjøp skal være avtalt før prosjektet
iverksettes. Som hovedregel skal slike frikjøpsperioder ikke overstige 12 mnd.
Kommunen kompenseres med X 1,25 av månedslønn inkludert sosiale utgifter i den periode frikjøp
gjelder for. Krav om refusjon fra kommunen til IKT Agder skal foreligge senest 2 måneder etter
avslutning av frikjøpet.
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Deltakelse fra den enkelte kommune i drifts- og utviklingsaktiviteter ut over særskilt deltakelse i
prosjekter skal ikke kompenseres. Dette gjelder virksomheter som portefølgerådet og de ulike
styringsgruppene knyttet til samarbeidet i IKT Agder.
Kompensasjon til kommuner kan også være aktuelt når regionen i fellesskap har behov for å
videreutvikle og styrke tjenesteproduksjonen. Dersom regionen i fellesskap velger å igangsette slike
felles utviklingsprosjekt rettet mot tjenesteproduksjonen, så kompenseres dette dersom det
representerer en vesentlig ressursinnsats. Forutsetningen er da at prosjektet er basert på styrevedtak
og vedtak i den enkelte kommune. Slike satsinger skal være tidsavgrenset. Kompensasjon skjer etter
reglene i avsnitt 3.
Deltakelse på felles arenaer i Agder på vegne av Østre Agder kompenseres ikke. Deltakelse i ulike
RKG satsinger basert på føringene i regionplanen må eventuelt kompenseres av Agder
fylkeskommune.
Kommuner kan ved hendelser eller sykdom, akutt mangle kapasitet til å ivareta nøkkeloppgaver for
å sikre daglig drift. Eksempel på slike nøkkelfunksjoner kan være lønnsutbetalinger. Dersom en
annen kommune i samarbeidet bistår i slike akutte situasjoner så må kommunen som mottar hjelpen
dekke utgifter for å få den utført. Slik bistand er en ekstra belastning for kommunen som yter
bistand og forutsettes bare nyttet i en akutt situasjon. Ved lengre fravær må andre løsninger benyttes
som innleie av ekstern privat hjelp. Kompensasjon skjer etter reglene i avsnitt 3, men utførende
kommune kan i tillegg kreve dekning av nødvendig overtid, reise og kost mm.
3.

Iverksetting av kompetansehevende tiltak for flere kommuner.

Alle medlemskommuner driver systematisk kompetanseheving av sine medarbeidere. Derfor er det
rasjonelt å utvide deltakerantall når det er kapasitet til dette. Ved gjennomføring av kurs og annen
opplæring der flere kommuner deltar, kan arrangørkommunen benytte en deltakeravgift for å dekke
ekstrakostnader som kommer som et resultat av at flere deltar. Dersom det er avtalt på forhånd vil
også deling av kostnader ved bruk av eksterne lærekrefter kunne inngå i kursavgiften.
Gjenbruk av undervisningsopplegg bør benyttes når det foreligger like behov i flere kommuner.
Dersom en kommune legger opp til gjenbruk av et kursopplegg fra en annen kommune, der den
opprinnelige arrangøren bidrar med innledere/kursholder, så dekker kommune som mottar tilbudet
alle kostnader etter reglene i avsnitt 3. Kommunen som utarbeidet kursopplegget kan ikke kreve
godtgjørelse for tidsbruk som ble benyttet for å utarbeide det opprinnelige kursopplegget, men alle
ekstra forberedelser er refusjonsberettiget.
Alt samarbeid om kurs og opplæring skal bygge på skriftlige avtaler for å sikre begge parters
rettigheter og plikter. Dersom samarbeid om kurs og opplæring får stort omfang så bør det
utarbeides en standard samarbeidskontrakt, og derved oppnå at vilkårene blir mest mulig like fra
gang til gang.
4. Andre hensyn

Selv om en kommune etter dette regelverket kan ha rett på refusjon eller deltakeravgift fra en annen
kommune, så må kommunen vurdere hensiktsmessigheten av fakturering. Små enkeltstående
fakturaer bør unngås. Retningslinjene for oppgjør mellom kommunene i Østre Agder regionråd
benyttes bare når det er økonomisk hensiktsmessig.
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