Vertskommunesamarbeid
Presentert av Eirik Eide Haugmo, leder økonomikontoret

Premisser
•

Kommunelovens § 28-1 Administrativt vertskommunesamarbeid
– En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune
(vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser
etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning

•

Verbal 5 i PS18/180 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
– Bodø Kommune skal kunne bistå andre kommuner i Salten med
saksbehandlingstjenester der det er nødvendig og riktig. Slik bistand skal
belastes mottakende kommune til selvkost. Rådmannen må holde løpende
oversikt over de ressurser som brukes utenfor kommunal drift

Prinsipper vedtatt i PS 19/157
•

1. I den grad nye vertskommuneavtaler inngås skal det være med Værøy,
Røst eller en av de øvrige 9 kommune i Salten.

•

2. Det er ingen begrensninger i forhold til hvilke tjenester det kan inngås
samarbeid om.

•

3. Eventuelle framtidige avtaler skal være basert på en felles mal. Oversikt
over gjeldende avtaler skal være tilgjengelig på borgerportalen.

•

4. Potensielle langsiktige personal- og økonomiske konsekvenser må
komme tydelig fram i saksframlegg og veie tungt i vurderingen av om en
avtale skal inngås eller ikke.

•

5. Selvkostmodellen skal legges til grunn for alle vertskommuneavtaler som
skal inngås

Status
• Bodø kommune har inngått avtaler om vertskommunesamarbeid på
følgende områder:
–
–
–
–

Barnevern: Verøy, Røst, Steigen og nye Hamarøy
PPT: Verøy og Røst
IKT: Røst
Samordna innkjøp: 20 kommuner

• Det arbeides med 3 nye avtaler tilknyttet IKT og PPT
• Omfanget av alle typer samarbeidsavtaler er økende

Oppfølgning
• Det er utarbeidet en rutine ved inngåelse av vertskommunearbeid
• I rutinen inngår en ny mal (standardisering) samt innføring av en ny
beregningsmodell for utgifter
• Det er viktig at kommunen tar seg betalt for faktiske kostnader, ikke
kun de kostnader som påløper på den enkelte virksomhet

