SAMARBEIDSAVTALE
OM IKT STRATEGI- OG UTVIKLINGSSAMARBEID
(Suks'IT)
Avtalen er inngått mellom kommunene Kongsberg, Notodden, Tinn,
Hjartdal, Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
1.

Formål med avtalen
Samarbeidet om IKT skal være en støtte for realiseringen av kommunenes overordnede
virksomhetsmål . Samarbeidet skal bidra til en strategisk og effektiv bruk av IKT gjennom
koordinert utviklingsarbeid.
En nærmere beskrivelse av oppgaver og ansvar for Suks'IT er beskrevet i dokumentet
«Beskrivelse av permanent IKT S&U samarbeid i Kongsbergregionen»
Aktuelle må for samarbeidet vil være:
•
•
•

•
•
2.

Økt kvalitet på strategisk IKT-planlegging og digital tjenesteutvikling
Økt mulighet for å realisere gevinster knyttet til samarbeid om kommunal
tjenesteproduksjon
Økt mulighet for at kommunene bedre kan møte morgendagens krav og utfordringer
vedr. f.eks. døgnåpen forvaltning, innsyn og deltakelse i demokratiske prosesser o.l.,
bedre oppfyllelse av forventninger og krav fra sentrale myndigheter
Mer effektiv ressursbruk og kompetansedeling
Bedre muligheter for god koordinering av ønskede fremtidige IKT-aktiviteter

Avtaleperiode
Denne avtalen er inngått mellom Kongsberg, Notodden, Tinn, Hjartdal, Nore og Uvdal,
Rollag og Flesberg kommuner og gjelder fra 01.05.2010 inntil avtalen eventuelt sies opp.
Avtalen kan sies opp av den enkelte kommune med ett års skriftlig varsel. Oppsigelsestiden
regnes fra 1. januar året etter oppsigelsen er datert.
Ved en eventuell oppløsning av samarbeidet skal Kongsberg ivareta arbeidsgiveransvaret for
den/de som er ansatt i regional stilling knyttet til SuksIT.

3.

Organisering
Etableringen av Suks'IT omfatter ved oppstart 1 årsverk som koordinator for det regionale
Suks'IT samarbeidet. Stillingen legges til Kongsbergregionens sekretariat og Kongsberg
kommune har arbeidsgiveransvaret.
•
•
•

Det skal utarbeides en årlig arbeidsplan som skal godkjennes av rådmannsutvalget.
Rådmennene eller den/de rådmannen utpeker skal fungere som styre og ha jevnlige
møter med koordinator for Suks'IT.
De enkelte kommuner avsetter en ressurs som deltar i Suks'IT

4.

Kommunens forpliktelser

5.

Kommunene må oppfylle sine forpliktelser beskrevet i dokumentet «Beskrivelse av
permanent IKT S&U samarbeid i Kongsbergregionen» - herunder krav om regional
deltakelse, harmonisering av planer og anskaffelser og etablering av felles rutiner ved
anskaffelse av IKT-løsninger.
Økonomi
Det skal utarbeides et årlig budsjett som godkjennes av styret innen 1/10. Årlige kostnader
med Suks'IT fordeles i henhold il til Kongsbergregionens vedtekter § 5.

6.

Rapportering/årsregnskap
Det skal utarbeides årsrapport med regnskap innen 15.02 hvert år.

7

Tvistløsninger
Uenighet mellom Kongsberg kommune og den enkelte av de samarbeidende kommunene
om forståelsen av avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger.
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