Samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste i Midt-Telemark.
Avtalen bygger på prinsippvedtak i kommunestyrene om å organisere sine interkommunale samarbeid etter
kommunelovens bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28 bokstavene
a, b, e, f, h, i, j og k.
Avtalen erstatter tidligere avtaler om felles PPT kontor i Midt-Telemark.
Ny avtale fra 01.01.2009:
Pkt 1 Deltakerkommuner og vertskommune.
Samarbeidet om Midt-Telemark PPT omfatter følgende deltakerkommuner: Bø, Nome og Sauherad . Sauherad
kommune er vertskommune for Midt-Telemark PPT. Nome og Bø kommuner er samarbeidskommuner.
Vertskommunen leverer også PP-tjenester til Telemark fylkeskommune, og øvrige kommuner gjennom egne
bilaterale avtaler.

Pkt 2 Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet skal legges til vertskommunen.
Samarbeid om oppgavene, avgjørelsesmyndighet og myndighetsutøvelsen hjemles i kommunelovens §28
bokstavene a, b, e, f, h, i, j og k.
Det interkommunale samarbeidet i Midt-Telemark PPT skal være kommunenes pedagogisk psykologiske
tjeneste for støtte til barnehager, skoler og voksne som har behov for spesielle tiltak innenfor pedagogisk
psykologisk område knyttet til læring. Jfr Opplæringslova kapittel 5 §5-6.
Rådmannen i den enkelte deltakerkommune tildeles myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning., etter disse her nevnte lover på de områder som tilligger kommunen.
Rådmennene i samarbeidskommunene instrueres om å videredelegere sin myndighet til rådmannen i
vertskommunen. Rådmannen i vertskommunen delegerer myndighet videre til leder av det interkommunale PPT
kontoret.
Saker av prinsipiell betydning skal forelegges til politisk behandling i den kommunen hvor saken er
hjemmehørende.

Pkt 3 Tidspunkt for overføring av myndighet og avgjørelsesmyndighet.
Myndighet og avgjørelsesmyndighet etter denne avtale overføres fra 01.01.2009.
Pkt 4 Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen

Midt-Telemark PPT utarbeider årsrapport med vedtaksstatistikk og øvrig relevant statistikk for tjenesten som
sendes deltakerkommunene i tråd med rapporteringsrutiner som til enhver tid gjelder i Midt-Telemark
samarbeidet.
Leder for Midt-Telemark PPT har ansvaret for at det faglige samarbeidet med deltakerkommunene holdes i
hevd.
Pkt 5 Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen.
Vertskommunen har budsjettansvar, ansvar for tilfredsstillende lokaler og driftsmidler for kontoret og
arbeidsgiveransvar for de ansatte ved Midt-Telemark PPT. Midt-Telemark PPT følger de retningslinjer for
ansatte som gjelder ansatte i Sauherad kommune.

Midt-Telemark PPT skal følge de til enhver tid gjeldende budsjettrutiner for interkommunale samarbeid i MidtTelemark.

Netto driftskostnader for Midt-Telemark PPT fordeles på deltakerkommunene etter gjeldande fordelingsnøkkel ,
jfr rutinehåndbok for Midt-Telemarksamarbeidet.

Pkt 6 Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet.

Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet.. Avtalen
slutter da å gjelde ved første årsskifte etter at 1 år har gått.
Dersom ansvaret for PP tjenesten ved opphør av samarbeidet tilbakeføres til den enkelte kommune, skal ansatte
ved kontoret ha rett til stilling i de aktuelle kommunene.
Ved eventuelt opphør skal deltakerkommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel for kostnader, fordele aktiva og
eventuelt ansvar.

Pkt 7 Annet som etter lov krever avtale.
Der ikke annet er særskilt nevnt i denne avtalen gjelder kommunelovens §28 bokstavene a, b, e, f, h, i, j og k.
Pkt 8 Annet som deltakerkommunene ønsker å nevne i avtalen.
Endring av denne avtalen kan gjøres av kommunestyrene dersom alle deltakerkommunene gjør likelydende
vedtak om dette.
I tillegg til denne avtalen skal Midt-Telemark PPT følge rutinehåndbok for det interkommunale samarbeidet i
Midt-Telemark når det gjelder administrative rutiner.
De ansattes medvirkning skal skje i henhold til hovedavtalens bestemmelser.

Bilateral samarbeidsavtale mellom Sauherad kommune og Tinn kommune om
levering av tjenester fra Midt-Telemark PPT.
Avtalen byggjer på kommunelova sine bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommunelova §28 bokstavane a, b, e, f, h, i, j og k.

Ny avtale frå 01.01.2009 erstatter tidligere avtale med samme formål:
Pkt 1 Deltakerkommuner og vertskommune.
Midt-Telemark PPT er et interkommunalt samarbeid eid av Bø , Nome og Sauherad kommune som
deltakerkommuner og Sauherad kommune er vertskommune. De samarbeidende kommuner godkjenner at
vertskommunen kan levere tilsvarende tjenester til øvrige kommuner og fylkeskommuner gjennom biltaterale
avtaler.
Denne avtale gjelder etter dette som bilateral avtale mellom Sauherad kommune som vertskommune og Tinn
kommune som kjøper av tjenester fra Midt-Telemark PPT.
Pkt 2 Hvilke oppgaver og avgjørelsesmyndighet skal legges til vertskommunen.
Samarbeid om oppgåvene, avgjerslemynde og myndighetsutøvinga heimlast i kommunelova § 28 bokstavane a,
b, e, f, h, i, j og k.
MT PPT skal bistå Tinn kommune med pedagogisk psykologisk teneste etter Opplæringslova kapittel 5 §5-6
Med utgangspunkt i avtalt årsressurs skal en større del av denne brukes i forhold til systemrettet arbeid og
utvikling av kompetanse lokalt i skoler og barnehager i Tinn kommune.
Enhetsleder for Midt-Telemark PPT og ansvarlig faglig leder i Tinn kommune skal før hvert årsskifte utarbeide
årlige handlingsplaner som regulerer bruken av den avtalte ressursen.
Tinn kommune overfører ikke avgjørelsesmyndighet til Sauherad kommune gjennom denne avtalen, men kjøper
fagkompetanse for å utfylle egen organisasjon. Tinn kommune har selv ansvaret for kontakten med sine enheter
og Midt-Telemark PPT skal bistå Tinn kommune i veiledningsoppgaver og andre faglige spørsmål som ligger
under Opplæringsloven kapittel 5, §5-6

Pkt 3 Tidspunkt for overføring av myndighet og avgjørelsesmyndighet.
Denne avtalen gjelder fra 1.1.2009.
Pkt 4 Informasjon til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen
Midt-Telemark PPT utarbeider årsrapporter på tjenestenivå for utførelsen av tjenester for Tinn kommune. Det
legges videre opp til en prosessevaluering av samarbeidet mellom Tinn PPT og Midt-Telemark PPT som kan
brukes til å justere de faglige prioriteringene innenfor avtalen.

Pkt 5 Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommune og vertskommunen.
Vertskommunen har budsjettansvar, ansvar for tilfredsstillande lokaler , driftsmidler for kontoret og
arbeidsgiveransvar for de ansatte i Midt-Telemark PPT.
Midt-Telemark PPT følger de retningslinjer som gjelder for ansatte i Sauherad kommune.
Vertskommunen fakturerer samarbeidskommunen Tinn kommune med kr 190 000 pr år i 2008. Beløpet lønns og
prisjusteres årlig med samme deflator som brukes i statsbudsjettet i rammene til kommunene.

Pkt 6 Nærmere regler for oppsigelse og avvikling av samarbeidet.

Avtala kan sies opp av samarbeidskommunen, eller vertskommunen dersom kommunestyret vedtar det.
Oppsigelsestiden for avtala er minst to år. Det skal bety at oppsigelsestiden starter fra nærmeste kommende
årsskifte fra tidspunktet en eller begge kommunene vedtar å si opp avtalen.
Slikt vedtak skal meddeles samarbeidskommunen/vertskommunen før oppsigelsestiden begynner å løpe.
Pkt 7 Annet som etter lov krever avtale.
Der ikke annet er særskilt nevnt i denne avtalen gjelder kommunelovens §28 bokstavene a, b, e, f, h, i, j og k.

Pkt 8 Annet som kommunene ønsker å nevne i avtalen.

