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STYRINGSDOKUMENT FOR DDV
1. Bakgrunn
DDV er en restrukturert videreføring av samarbeidet tidligere organisert som de 2 interkommunale
samarbeidene DDV Drift og DDV Strategi, og med DDV Eier som eierorganet bestående av samtlige
kommuner i samarbeidet.
Restruktureringen innebærer en forenkling av selskaps- og styringsstrukturen, nye vedtekter for DDV,
og et nytt «Styringsdokument for DDV» (heretter kalt «Styringsdokumentet»). Ordningen med en
samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyrene avsluttes, men blir delvis erstattet av
Styringsdokumentet vedtatt av DDV Eier (Samarbeidskommunenes rådmenn).

2. Om Styringsdokumentet
Styringsdokumentet
-

er å anse som en forpliktende avtale som regulerer samarbeidet mellom samarbeidskommunene.

-

er en kortfattet beskrivelse av samarbeidets innhold.

-

skal revideres ved behov. DDV Eier vedtar endringer i Styringsdokumentet.

3. Deltakere i samarbeidet
Samarbeidet omfatter for tiden kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal,
Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral. I samarbeidet kan det også inngå kommunale eller
interkommunale selskaper og samarbeid der en eller flere av kommunene i DDV er deltakere.
Samarbeidet kan utvides eller innskrenkes etter prosedyrer angitt i pkt. 12.

4. Målsettinger og virkemidler
DDV skal være et virkemiddel for utstrakt digitalisering av kommunene.
Kommunene og DDV skal i et forpliktende partnerskap gi sine brukere og ansatte effektive og
tidsriktige digitale løsninger og verktøy.
DDV skal kontinuerlig videreutvikle sine driftstjenester til kommunene, enten driften skjer i egen regi
eller ved hjelp av 3. part. DDV skal også være kommunenes strategiske rådgiver innenfor
digitalisering. DDV skal «ha øye» mot de statlige digitaliseringsstrategiene, og være oppdatert på hva
leverandørmarkedet har å tilby.
DDV skal kunne rådgi kommunene i innenfor informasjonssikkerhet.
Kommunene vil gjennom utstrakt samordning legge forholdene til rette for en kontinuerlig, planmessig
og omfattende digitalisering. Kommunene har også et selvstendig ansvar for gevinstrealisering ved å
utnytte muligheten nye digitale løsninger innebærer, f.eks. ved tilpasning av arbeidsprosessene
og/eller organisering.
Kompetansenettverkene vil bidra faglig overfor DDV, mens kommunenes ledelse vil sørge for en
tydelig prioritering, og for tilstrekkelige økonomiske rammer.
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5. Styringsstruktur

6. Særskilt om DDV Eier (tidl. DDV Styring)
DDV Eier ivaretar DDV-samarbeidets overordnede styring. DDV Eier velger også styret for DDV slik
det angis i vedtektene for DDV.
Oppgavene og myndigheten som DDV Eier har framgår av dette dokumentet.
Kostnadene kommunene har ved den direkte deltakelsen i DDV Eier dekkes av hver enkelt kommune.
Sammensetning og organisering
DDV Eier utgjøres av samtlige rådmenn i de deltakende kommunene. DDV Eier velger selv sin leder
og nestleder.
Styreleder i DDV har møte- og talerett i DDV Eiers møter. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett
i DDV Eiers møter.
Vedtak
DDV Eier er vedtaksfør når minst ¾ av medlemmene er representert. Dersom ikke annet er bestemt,
fattes vedtak med alminnelig flertall. Ved likt stemmetall avgjør lederens stemme.
Administrasjon og økonomi
Sekretærfunksjon og annen administrasjon av DDV Eier ivaretas av DDV. DDV bærer de direkte
kostnadene ved dette.

7. Lokalisering
DDV Eier bestemmer lokaliseringen av kontorsteder og arbeidsplasser. Ved deltakelse fra Åseral
kommune videreføres kontoret der.
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8. Økonomi og kostnadsfordeling
a) Driftstilskudd fra kommunene
Driftstilskuddene fra kommunene til DDV skjer i henhold til vedtatte budsjett. Driftstilskuddene skal
dekke løpende drifts- og kapitalkostnader.
Kommunene yter driftstilskudd til DDV slik: 30 % av kostnadene deles likt på kommunene, 70 % av
kostnadene fordeles etter antall PC-er i kommunene. DDV leverer BASIStjenester til kommunene som
motytelse for driftstilskuddet.
b) Leveranser av BASIStjenester
BASIStjenester er hoveddelen av de tjenestene som leveres av DDV. Øvrige tjenester defineres som
PLUSStjenester. 1
c) Leveranser av PLUSStjenester
Dersom en kommune ønsker leveranser utover det som er definert som BASIStjenester betales det
særskilt for dette.
Det er DDV Eier som etter forslag fra styret i DDV avgjør hvilke tjenester som skal inngå i
BASIStjenester, og hvilke det skal betales ekstra for: PLUSStjenester.

9. Budsjettering og planlegging
DDV skal årlig utarbeide budsjettforslag for kommende år og for kommende økonomiplanperiode.
Forslaget fremmes av DDVs styre overfor DDV Eier.
DDV Eier fastsetter frist for når forslaget skal være klart.
DDV Eier vedtar DDVs budsjett og økonomiplan skal innen 1. oktober oversende disse til
kommunene.

10. Ansatte
DDV er en restrukturert videreføring av samarbeidet tidligere organisert som de 2 interkommunale
samarbeidene DDV Drift og DDV Strategi. DDV er en videreføring av DDV Drift, men med
navneendring til DDV. Virksomheten og ansatte i DDV Strategi overføres til DDV ved
virksomhetsoverdragelse. De ansattes rettigheter ivaretas etter reglene i arbeidsmiljøloven kap. 16.
De ansatte beholder sine individuelle rettigheter som lønn og eventuelt andre avtalte goder de måtte
ha. DDV skal være medlemsbedrift i KS Bedrift og tilby tariffavtale til sine ansatte.

11. Kommunenens eierskap til formuesgoder og ansvar for samarbeidets gjeld
Kommunene har eierskap til formuesgoder i DDV etter samme forhold som de yter driftstilskudd til
DDV, jfr. pkt. 8a. Etter samme forhold hefter kommunene proratarisk for gjeld DDV har.

1

Det skal foretas en gjennomgang av all tjenesteproduksjon for å gruppere disse som BASIStjenester og
PLUSStjenester
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12. Prosedyre for endring av av samarbeidet
Endring av styringsdokument for DDV
Ved minst ¾ av stemmene kan DDV Eier vedta endringer i styringsdokumentet. Mindretallet kan kreve
at endringen skal behandles av kommunestyrene.
Endring av vedtektene for DDV
Samarbeidskommunenes kommunestyrer har vedtatt vedtektene. Det er også kommunestyrene som
har myndighet til å vedta endringer av disse. Normalt vil det være DDV Eier som evt. foreslår
endringer overfor kommunestyrene.
Endring av antall kommuner som deltar i DDV
a) Dersom kommuner innenfor samarbeidet slår seg sammen skal ny, sammenslått kommune
beholde sin deltakelse i samarbeidet automatisk. Den nye kommunen har én stemme i DDV Eier,
og betaler én andel av den delen av finansieringen som deles likt mellom kommunene.
b) Dersom kommuner innenfor samarbeidet slår seg sammen med kommuner utenfor samarbeidet,
og ny, sammenslått kommune ønsker å slutte seg til samarbeidet, vedtar DDV Eier hvordan dette
skal skje, og hvilke betingelser som skal gjelde i den forbindelse.
c) Med unntak av a) og b) er det eierkommunene v/kommunestyrene som bestemmer om
samarbeidet skal utvides ved at nye kommuner slutter seg til. Behandling av sak i
kommunestyrene vedr. dette skjer normalt etter forslag fra DDV Eier. Det må være minst ¾ flertall
i DDV Eier for at utvidelse skal foreslås for kommunene. DDV Eiere fastsetter hvilke betingelser
som skal gjelde for kommuner som skal inn i samarbeidet.
d) Dersom en kommune ønsker å gå ut av samarbeidet varsles DDV Eier om det. Uttreden kan da
skje etter utgangen av kommende år. Dersom kommunen ønsker det, og dersom DDV Eier ved
vedtak fattet med minimum ¾ flertall aksepterer det, kan uttreden skje tidligere. Ved uttreden
gjelder følgende:
i.

Kommunen bærer de ekstra, direkte kostnadene ved uttredenen.

ii.

Økonomiske forhold i forbindelse med uttreden reguleres av kommunelovens §27, nr.3.

iii.

Kommunen overtar utstyr og programvare dedikert for kommunen, dersom det ikke får
negative konsekvenser (teknisk eller økonomisk) for DDV, jfr. pkt. 0.

iv.

Kommunen og DDV skal legge til rette for at uttredenen kan skje på en fleksibel og
planmessig måte.

13. Prosedyre for avslutning av samarbeidet i DDV
Det eierkommunene v/kommunestyrene som bestemmer om samarbeidet skal avsluttes. Behandling
av sak i kommunestyrene vedr. dette skjer normalt etter forslag fra DDV Eier. Det må være minst ¾
flertall i DDV Eier for at forslag om avslutning av samarbeidet skal foreslås for kommunene.
Dersom det fattes vedtak om avslutning av samarbeidet skal DDV drives som vanlig fram til utgangen
av kommende år, og deretter avvikles. DDV kan nedlegges raskere dersom det er enighet om det i
alle kommunene.

14. Uenighet om tolking av denne avtalen / saker som ikke omfattes av avtalen
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Dersom det oppstår uenighet i forbindelse med denne avtalen eller samarbeidet i DDV, skal
uenigheten søkes løst gjennom forhandlinger før den evt. bringes inn for de ordinære domstolene.
Lister tingrett er verneting.

15. Ikrafttredelse og varighet
Avtalen trer i kraft så snart samtlige av de samarbeidende kommunene har signert avtalen.
Avtalens varighet er fram til et evt. vedtak om avslutning av samarbeidet trer i kraft, jfr. pkt. 13.

16. Signatur
Denne avtale er inngått slik:

Kommune

Dato

Signatur (rådmannen)

Audnedal

Farsund

Flekkefjord

Hægebostad

Kvinesdal

Lindesnes

Mandal

Marnardal

Åseral
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