Vedtekter for regional IKT avdeling i Midt-Telemark.
Godkjent av kommunestyret i Bø den…
Godkjent av kommunestyret i Nome den…
Godkjent av kommunestyret i Sauherad den…
§1 Omfang.
Kommunene Nome, Bø og Sauherad velger å samarbeide om all innkjøp, drift og vedlikehold av kommunenes
tekniske anlegg og programvare knyttet til informasjons og kommunikasjonsteknologi. Herunder også
telefonisystemene.
§2 Formålet med samarbeidet.
Formålet er å planlegge, utvikle og drifte de tre kommunenes IKT systemer så rasjonelt som mulig.
§3 Organisering
Samarbeidet skal organiseres som en felles avdeling organisert etter kommunelovens § 27 om interkommunalt
samarbeid. Kontorkommune for fellesavdelingen er Bø.
Avdelingen skal ha navnet Midt-Telemark IKT.
Leder av kontoret har det daglige fagansvar, budsjett og personalansvar på avdelingen.
Det velges et fagstyre for avdelingen med en representant fra hver av de deltakende kommunene og en
representant for de ansatte. Fagstyret velges av Midt-Telemarkrådet som også utpeker styreleder.
Styret har ansvar for utarbeidelse av årsbudsjett, årsrapport og regnskap for fellestiltaket. Budsjett og regnskap
inngår i kontorkommunens totalbudsjett og totalregnskap. Den enkelte deltakerkommunen vedtar delramme
gjennom sitt årsbudsjettvedtak. Styret har fullmakt til å endre budsjettene dersom budsjettbalansen ikke svekkes.
Ved uenighet i styret i budsjettsaker skal denne uenigheten bringes inn for Midt-Telemarkrådet for avgjørelse.
Det henvises for øvrig til generelle bestemmelser om budsjettprosesser for samarbeidstiltak i Midt-Telemark.
§4 Lokaler, husleie med mer.
Bø kommune stiller lokaler til disposisjon. Lokalene skal ha en slik kvalitet at de tilfredsstiller arbeidstilsynets
krav til moderne kontorlokaler. Kontoret skal betale en dekkende husleie (renter og avskrivning etter gjeldende
budsjettforskrifter, samt dekning av ytre vedlikehold og alle driftskostnader)
Indre vedlikehold dekkes av kontoret.
Bø kommune utstyrer kontorene i forhold til nødvendig drift. Det betales leie tilsvarende kommunale
budsjettforskrifter samt driftskostnader for relevante vertskommunetjenester etter forhåndsgodkjent budsjett.
§5 Personalforvaltning.
Bø kommune står som arbeidsgiver for alle ansatte ved kontoret. De ansatte retter lønnskrav og krav om
forhandlinger til Bø kommune v/rådmannen.
Rådmannen i Bø kommune tilsetter leder.
Det etableres tilsettingsråd som består av leder og en tillitsvalgt. Leder tilsetter i alle stillinger ved kontoret.
For øvrig gjelder Bø kommunes personalbestemmelser og de generelle retningslinjer for omstillingsprosesser i
Midt-Telemarksamarbeidet som er utarbeidet i fellesskap mellom arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentanter for
de tre kommunene.
§6 Økonomi og regnskap
Kontorkommunen fører avdelingsregnskap, årsbudsjett og dekker kassafunksjonen for avdelingen.
Kontorkommunen krever refusjon fra de samarbeidende kommunene fire ganger pr år.
Fordelingsnøkkelen for fordeling av kostnader fremgår av forslag til årsbudsjett for 2004. Som hovedregel
legges antall årsverk i organisasjonene til grunn. Denne skal revurderes etter ett års drift med mulighet for
justeringer dersom urimelige utslag avdekkes ved evaluering.
Investeringer i felles utstyr som benyttes av samarbeidende kommuner aktiveres i regnskapet i kontorkommunen
fortløpende. Ved årsavslutning fordeles slike aktiva etter samme fordelingsnøkkel som driftsregnskapet og den

forholdsvise del balanseføres i hver enkelt kommunes regnskap. Det skal utarbeides egne finansieringsplaner for
fellesinvesteringer for hvert enkelt prosjekt.
§7 Endring av vedtektene.
Endring av vedtektene kan gjøres av Midt-Telemarktinget etter forslag fra styringsgruppen og MidtTelemarkrådet.
§8 Opphør.
Opphør av tiltaket kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Frister og bestemmelser om opphør vises til
kommunelovens §27. Ved eventuelt opphør skal kommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel for kostnader
fordele aktiva og eventuelt ansvar.
Ansatte ved kontoret skal i tilfelle opphør ha fortrinnsrett til ny stilling i de samarbeidende kommunene.

