Samarbeidsavtale om felles landbruksforvaltning 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 samarbeid om felles landbruksforvaltning i Midt-Telemark.
Ny avtale fra 01.01.2009:
Pkt 1 Deltakerkommuner og vertskommune.
Samarbeidet om Midt-Telemark landbrukskontor omfatter følgende deltakerkommuner: Bø, Nome og Sauherad.
Sauherad kommune er vertskommune for Midt-Telemark landbrukskontor. Nome og Bø kommuner er
samarbeidskommuner.
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 landbrukskontor omfatter kommunenes oppgaver etter
viltloven, innlandsfiskelov, jord- skog og konsesjonslov og lov om motorferdsel i utmark. Samt bidra med
landbruksfaglig kompetanse til bruk i kommunens arealforvaltning, arealplanlegging og landbruksbasert
næringsutvikling. Ansvar for vaktordning veterinærer.
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 deltakerkommunene instrueres om å videredelegere sin myndighet til rådmannen i
vertskommunen. Rådmannen i vertskommunen delegerer myndighet videre til leder av det interkommunale
landbrukskontoret.
Saker av prinsipiell betydning skal forelegges til politisk behandling i den kommunen hvor saken er
hjemmehørende. Jfr den enkelte kommunes delegasjonsreglement.

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 landbrukskontor utarbeider årsrapporter med vedtaksstatistikk og øvrig relevant statistikk for
tjenesten som sendes deltakerkommunene i tråd med rapporteringsrutiner som til enhver tid gjelder i MidtTelemark samarbeidet.
Enkeltsaker refereres deltakerkommunen i saker som fremgår av den enkelte kommunes delegasjonsreglement.
Leder for det interkommunale landbrukskontoret 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 landbrukskontor. Midt-Telemark landbrukskontor følger de
retningslinjer for ansatte som gjelder ansatte i Sauherad kommune.

Midt-Telemark landbrukskontor skal følge de til enhver tid gjeldende budsjettrutiner for interkommunale
samarbeid i Midt-Telemark.
Netto driftskostnader for Midt-Telemark landbrukskontor 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 landbruksforvaltningen 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 barnevern følgerutinehåndbok for det interkommunale samarbeidet
i Midt-Telemark når det gjelder administrative rutiner.
De ansattes medvirkning skal skje i henhold til hovedavtalens bestemmelser.

