Viljeserklæring for samarbeidet mellom
Bø, Nome og Sauherad kommuner

1. Bø, Nome og Sauherad kommuner ønsker å nytte samarbeid som virkemiddel til å
utvikle kommunene videre, og sikre innbyggerne et godt og effektivt tjenestetilbud.

2. Samarbeidet skal omfatte alle etater og sektorer i kommunene.

3. Ved omorganisering, effektivisering og vurdering av nye tiltak skal interkommunale
samarbeidsordninger vurderes og etterstrebes.

4. Samarbeidstiltak som vedtas gjennomført skal formaliseres. Med dette menes:
4.1 At det skal fattes formelle politiske eller administrative vedtak
4.2 At avtaler som inngås skal være skriftlige
4.3 At politisk og administrativ styring av samarbeidstiltakene skal avklares
4.4 At ansvar for iverksetting og drift blir avklart
4.5 At økonomiske kostnader og finansieringsdeling avklares
4.6 At bruk av personalressurser blir fastlagt
4.7 At lokalisering av tiltaket blir bestemt
I tillegg skal andre forhold av betydning for tiltaket avklares.

5. Funksjonsfordeling
5.1 Regionale samarbeidstiltak mellom Bø, Nome og Sauherad skal ha et
differensiert lokaliseringsmønster, basert på forpliktende avtaler.
5.2 Funksjonsfordelingen skal bygge på likeverdighet og prinsippet om god kompetanseutnytting, og over tid være til nytte for den enkelte kommune, og
Midt-Telemark som region.
5.3 Hver kommune må dekke sin del av kostnadene ved fellestiltak, og alle må
akseptere at funksjonsfordelingen mellom kommunen ikke vil være «rettferdig»
til enhver tid.
5.4 Statlige kontorer og servicetiltak, som har hele Midt-Telemark som kundegrunnlag, og bare behov for ett kontor i regionen, lokaliseres i utgangspunktet
til Bø.
5.5 Dersom en av de øvrige kommunene har et spesielt utgangspunkt mht.
kompetanse innen et felt, bør det statlige kontoret lokaliseres til vedkommende kommune.
5.6 Der det allerede er etablert et statlig kontor i en kommune, bør denne
lokaliseringen opprettholdes.
5.7 De tre kommunene vil samarbeide om å profilere Bø som regionens felles
lokaliseringssted med tanke på utflytting av statsinstitusjoner fra Oslo.
5.8 Hver kommune bør etablere et servicekontor som skal samordne kommunens
informasjonsarbeid overfor innbyggerne. Informasjon om statlige og fylkeskommunale tjenester bør knyttes til kontoret.

6. Det interkommunale samarbeidet i regionen skal synliggjøres i kommunenes planarbeid.

7. Midt-Telemarkrådet skal ha en koordinerende rolle mht. alt interkommunalt samarbeid
i regionen.

8. Rådet skal hvert år lage en årsmelding der alle interkommunale tiltak blir beskrevet,
samt utarbeide en rullerende handlingsplan for det fremtidige interkommunale samarbeidet.

Vedtatt av kommunestyrene
Bø kommune 10.12.01 sak 093/01
Nome kommune 13.12.01 sak 099/01
Sauherad kommune 13.12.01 sak 072/01

