
 

 

Vedtekter for IT-samarbeidet mellom Melhus kommune og Skaun kommune. 
 
Kommunelovens § 27 utgjør sammen med vedtektene den formelle plattformen for samarbeidet, og 
regulerer kommunenes rettigheter og forpliktelser og forholdet til de ansatte. 

Deltakere 
Kommunene Melhus og Skaun deltar i kommunesamarbeidet. I samarbeidet kan det også inngå 
kommunale eller interkommunale selskaper og samarbeid der en eller flere av kommunene er 
deltagere. 

Mål for samarbeidet 
- Bedre kvalitet og tilgjengelighet på IT-tjenestene både internt i tjenesteproduksjonen og 

eksternt mot innbyggere og næringsliv. 
- Økt kompetanse og ressurser. 
- Redusere sårbarhet. 
- Gevinstrealisering gjennom digitalisering og teknologisk utvikling. 
- Samarbeidet fungerer som en enhet i hver enkelt kommune samtidig som det er en felles, 

sentral enhet. 

Rettsgrunnlag 
Denne vedtekten bygger på Kommunelovens § 27 - «Interkommunalt og interfylkeskommunalt 
samarbeid». IT-samarbeidet organiseres med hjemmel i denne. Ordningen er ikke eget rettssubjekt. 
Samarbeidet avlegger ikke særregnskap. 
 
Melhus kommune er samarbeidets hovedkontorkommune. 

Oppgaver og leveranser som omfattes av samarbeidet 
Samarbeidet skal ivareta alle IT-relaterte driftsoppgaver for kommunene. I tillegg skal samarbeidet 
være en tydelig bidragsyter i digitalisering av tjenestene. 
 
IT-Samarbeidet skal sørge for størst mulig likhet i kvalitet og tilgjengelighet uavhengig av geografisk 
lokalisering. 
 

Det er en målsetting at kommunene etablerer flest mulig felles IT-løsninger og at det gjøres felles 
anskaffelser ved etablering av nye systemer. 

Styrets sammensetning, ledelse og oppgaver. 
Styret for samarbeidet består av rådmenn i de deltakende kommuner. Styret konstituerer seg selv. IT-
leder for samarbeidet utreder saker for styret. 
 
IT-leder i Melhus skal ha det faglige og administrative ansvaret for samarbeidets oppgaver, lede de 
ansatte som inngår i samarbeidet, og forestå den daglige driften innenfor de rammer som styret har 
satt. Dagens IT-leder i Skaun skal være IT-driftsleder, inneha det tekniske driftsansvaret for 
samarbeidet, og være IT-leders stedfortreder.  
 
IT-leder har det helhetlige personalansvaret for alle ansatte i samarbeidet, med unntak av 
lønnsforhandlinger. 
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Styrets myndighet 
Styret skal særlig ha oppmerksomhet mot målene for samarbeidsordningen. Styret har ansvar for, og 
treffer avgjørelser om organisering og drift av IT-samarbeidet.  
 
Styret fremmer forslag til budsjett for samarbeidet.  
Styret kan ikke ta opp lån.  

Arbeidsgiverforhold 
De ansatte er tilsatt i hver sin kommune. Styret og IT-leder har ansvar for prioriteringer og ressursbruk 
i samarbeidet, og ivaretakelse av partenes rettigheter og plikter i henhold til lov og avtaleverk. 

Ansattes rettigheter. 
Inn i samarbeidet stiller kommunene med følgende bemanning: 

- Melhus kommune 6,0 årsverk + lærling 
- Skaun kommune 4,75 årsverk 

Alle ansatte beholder sin individuelle lønn og rettigheter. 
 

Økonomi 

I utgangspunktet vil den økonomiske rammen være en funksjon av summen av de gjeldende IT-
budsjettene i kommunene før virksomhetens etablering. 

Drift  
Budsjett og regnskap for samarbeidet reguleres av budsjett- og regnskapsforskriftene, samt kommunal 
regnskapsstandard nr. 12: Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven-regnskapsmessige 
problemstillinger. 

I samsvar med dette inngår budsjett og regnskap for samarbeidet i det samla budsjett og regnskap for 
den valgte kontorkommunen. 
 
Etablering, investering og drift 

Økonomisk fordeling av etablerings-, investerings- og driftskostnader i samarbeidet fordeles etter 
følgende modell: 

- 50% lik fordeling som basiskostnad 
- 50% fordelt etter folketall i kommunene basert på SSB sin statistikk per 01.07 året før det 

aktuelle driftsåret 

Samarbeidet disponerer de eksisterende anleggsmidlene, men eierforholdet er uendret. 

Uttreden av samarbeidet 
Det enkelte kommunestyre kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltagerforhold i det 
interkommunale samarbeidet og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens 
nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende 
kommune har skutt inn. I tillegg fortsetter den aktuelle kommunen å hefte for sin del av felles avtaler 
for hele avtaleperioden. 
 
Ved full oppløsning av samarbeidet må fordeling av aktiva avtales særskilt. 



Side 3 av 3 
 

Endring av avtalen 
Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i samarbeidet. 
Eventuelle endringer krever godkjenning i kommunestyrene i Melhus og Skaun. 

Ikrafttreden 
Disse vedtektene trer i kraft 01.04.2018. 
 
 


