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Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om grunnleggende
norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskole for voksne og
kvalifiseringsbasen, godkjennes.

Bakgrunn for saken:
Søgne og Songdalen kommuner har hatt en samarbeidsavtale fra 2013 som nå er tatt opp til
nærmere drøftelser administrativt i begge kommuner.
Saksutredning:
Det er laget forslag til ny avtale fra 1/1-16, som følger nedenfor. Samtidig vedlegges også
eksisterende avtale.
Rådmannens merknader:
Rådmannen anbefaler at avtalen godkjennes.
Vedlegg
1 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommune - grunnleggende
norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

FORSLAG TIL NY AVTALE FRA 1/1-16

Søgne kommune

Samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om
grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere, grunnskole for voksne, og
Kvalifiseringsbasen.
1. AVTALENS GRUNNLAG
Samarbeidets navn er ”Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere i Søgne og Songdalen kommuner, grunnskoleopplæring og
Kvalifiseringsbasen”.
Denne avtale gjelder administrativt vertskommunesamarbeid innen norskopplæring og
samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskoleopplæring, samt samarbeid om
Kvalifiseringsbasen, med hjemmel i kommunelovens § 28-1a og organisert etter kommunelovens §
28-1b.
2. DELTAKERKOMMUNER: Søgne kommune og Songdalen kommune
For grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere,
grunnskole for voksne: Vertskommune er Songdalen kommune. Samarbeidskommune er
Søgne kommune.
For Kvalifiseringsbasen: Vertskommune er Søgne kommune. Samarbeidende kommune er
Songdalen kommune
3. FORMÅL OG OPPGAVER
Den interkommunale grunnleggende norskopplæringen og opplæringen i samfunnskunnskap skal
utføre de oppgavene kommunene har i henhold til Lov om introduksjonsordning (av 04.07.2003 nr.
80 med senere endringer) §§ 18 og 19 vedrørende norskopplæring og samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere, samt grunnskole for voksne etter Opplæringslovens § 4A-1.
Kvalifiseringsbasen skal gi tilrettelagt videregående skole for voksne, mot fagbrev eller
studiekompetanse

4. DELEGASJON
Kommunestyret i samarbeidskommunen ber administrasjonssjefen om å delegere sin kompetanse
til å tilrettelegge og gjennomføre de opplæringstiltak som er nevnt i avtalens punkt 3, til
administrasjonssjefen i vertskommunen.
Delegasjonen omfatter ikke fullmakt til å treffe enkeltvedtak om grunnleggende norskopplæring og
samfunnskunnskap.
Rådmannen i Søgne kommune delegerer ved underskrift av denne avtalen lovpålagte oppgaver og
beslutningsmyndighet i.h.t lovene i pkt.3.
5. MÅLSTYRING, ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN OG REGNSKAP
Deltakerkommunene skal årlig fastsette konkrete mål for tjenesten.
Deltakerkommunene skal i felleskap utarbeide budsjett for de oppgaver som omfattes av denne
avtalen. Budsjettforslaget, med den kommunevise fordeling av utgifter, inngår i den årlige
budsjettbehandlingen i hver kommune.
Kostnader til husleie, forvaltning, drift og vedlikehold og Songdalen kommunes direkte kostnader til
ledelse av fellesordningen (andel av administrasjonskostnader, enhetsleder, rektor og inspektør)
inngår i avtalt beløp mellom kommunene. Som minimum kostnadsdekning av husleiekostnader,
undervisningskostnader m.m. skal Søgnes andel være minst kr.1.000.000 pr. år.
Totalkostnader fordeles mellom kommunene etter mottakers bosted. Antall elever telles pr. oktober
og april og legges til grunn for endelig fordeling av utgifter ved regnskapsårets slutt. A konto
betaling skjer i april og september hvert år, basert på budsjett.
Songdalen kommune dekker husleieutgifter Kvalifiseringsbasen med kr.60.000 pr. år. For øvrig
dekkes alle utgifter til Kvalifiseringsbasen av Søgne kommune.

6. RAPPORTER
Fellesordningen for norskopplæringen rapporterer til kommunene om ressursbruk, tilstand og
prioriteringer i tjenesten i forbindelse med kommunens budsjettbehandling, løpende rapporteringer
og gjennom de årlige regnskaper.
Vertskommunen har ansvar for at obligatorisk rapportering til Fylkesmannen i Vest- Agder,
Utdanningsdirektoratet (Grunnskolens informasjonssystem – GSI), Inkluderings- og
mangfoldsdirektoratet (Nasjonalt introduksjonsregister – NIR). Hver kommune rapporterer for seg
til Statistisk sentralbyrå (Kostra-rappporteringen).
7. PERSONALE
Alt personalansvar for ansatte i samarbeidet tilligger vertskommunen.

8. SAKSBEHANDLING
Vertskommunen har det faglige ansvaret for tjenesten og for at den saksbehandlingen som ligger til
samarbeidet er fullt ut forsvarlig og følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og særlovene.

Vertskommunen er også ansvarlig for at virksomheten skjer i tråd med offentlighetsloven,
personopplysningsloven, arkivloven og annet relevant lovverk, samt at virksomheten har en
betryggende internkontroll.
Samarbeidskommunen forplikter seg til å gi vertskommunen all informasjon som er nødvendig for
vertskommunens utøvelse av opplæringsansvaret.
Samarbeidskommunen kan til enhver tid be om å bli orientert om alle forhold som gjelder
vertskommunens utøvelse av den delegerte myndighet.

9. OPPLÆRINGENS OMFANG OG INNHOLD
Opplæringen skal være i tråd med gjeldende introduksjonsordning og gjeldende læreplan for norsk
og samfunnskunnskap, og i h.t Opplæringsloven
Opplæringen skal være på minimum 17 timer per uke (inkl. studietid) fordelt på minst 3 dager og
være helårlig. Videre skal det gis 5 dagers undervisningstilbud, arbeidsrettet eller skolerettet, der
dette er aktuelt. Kommunene er enkeltvis forpliktet til å besørge et helårlig tilbud på tidspunkt som
er utenom lærernes arbeidstidsordninger. (Deler av sommerferie, arbeidsdager i romjul,
planleggingsdager m.m).
Det skal benyttes pedagogressurs til mer arbeidsrettet oppfølging av introdeltakere, og oppfølgingen
skal også foregå på praksisplassene. Omfanget av arbeidsrettet oppfølging skal avtales i forbindelse
med budsjettbehandlingen, jfr. pkt 4.
Det skal minst kvartalsvis gjennomføres samarbeidsmøter mellom enhetsleder og fagansvarlig for
opplæringen i Songdalen kommune, og representant på enhetsledernivå i Søgne kommune om
løpende driftsforhold og økonomien i samarbeidsordningen.
Det skal holdes jevnlige møter mellom kontaktlærerne og flyktningkonsulenter/ programrådgivere.
Handlingsplansamtaler gjennomføres etter behov og minimum 2 ganger per år.

10. LOVLIGHETSKONTROLL, KONTROLLUTVALG
Lovlighetskontroll kan skje etter reglene i kommunelovens § 28-1h, jfr. § 59.
Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter kommunelovens § 77 nr. 1 overfor
virksomheten, jfr. kommunelovens § 28-1j.
11. TVISTER
Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet.
Blir partene ikke enige løses tvisten etter de alminnelige regler for rettergang i tvistelovens regler
med Kristiansand tingrett som verneting.

12. UTTREDEN/ OPPLØSNING.
Den enkelte kommune kan tre ut av samarbeidet fra et årsskifte, forutsatt at skriftlig varsel er sendt
vertskommunen minst 12 måneder i forveien.

Dersom begge deltakerkommunene er enige, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning.
Avtalen skal evalueres etter 2 år.

13. IKRAFTTREDEN
Denne avtale må vedtas av kommunestyrene i deltakerkommunene. Avtalen trer i kraft når den er
vedtatt i begge kommunestyrene og løper til den blir oppsagt, jf. § 12.

Vedtatt
Vedtatt

i Søgne kommunestyre
i Songdalen kommunestyre

Denne avtalen utstedes i 2 eksemplarer, en til hver av partene.

Søgne ……….2016
Kim Høyer Holum
rådmann
Søgne kommune

Songdalen, ………...2016
Kjell Kristiansen
rådmann
Songdalen kommune
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Samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om
grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere

I. AVTALENS GRUNNLAG
Samarbeidets navn er "Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap
nyankomne innvandrere i Søgne og Songdalen kommuner".

for

Denne avtale ijelder administrativt vertskommunesamarbeid innen norskopplæring og
samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere med hjemmel i kommunelovens § 28-la og
organisert etter kommunelovens § 28-Ib.

DELTAKERKOMMUNER:

Søgne kommune og Songdalen kommune

Vertskommune er Songdalen kommune. Samarbeidskommune er Søgne kommune.

FORMAL OG OPPGAVER
Den interkommunale grunnleggende norskopplæringen og opplæringen i samfunnskunnskap skal
utføre de oppgavene kommunene har i henhold til Lov om introduksjonsordning (av 04.07.2003
nr. 80 med senere endringer) §§ 18 og 19 vedrørende norskopplæring og samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere.

DELEGASJON
Kommunestyret i samarbeidskommunen gir administrasjonssjefen instruks om å delegere sin
kompetanse til å tilretteleoge og zennomfore de opplæringstiltak som er nevnt i avtalens punkt 3.
til administrasjonssjefen i vertskommunen.
Delegasjonen omfatter ikke fullmakt til å treffe enkeltvedtak om grunnleggende norskopplæring og
samfunnskunnskap.
Rådmannen i Sogne kommune delegerer ved underskrift av denne avtalen Iovpålagte oppgaver og
myndighetsutoi. else med hjemmel i introduksjonsloven av 04. juli 2003 nr. 80 §§ 18 OE 19 med
utfyllende instrukser og retningslinjer, dog ikke fullmakt til å treffe enkeltvedtak om
gunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap. til rådmannen i Songdalen kommune.

ØKONOMI
Statstilskuddet pr. eapita fra begge kommuner overføres fellesordningen med 80 % av tildelt
tilskudd. I tillegg overforer beuge kommuner 70 % av det årliue kommunale
engangstilskuddet til opplæringen til samarbeidsordningen. Tilskuddet til norsk i mottak
mottatt fra regionalt mottak. tilføres samarbeidsordningen 100 %. Samarbeidsordningen kan
søke om øremerkede midler til særskilte satsinger. som i så fall tilfaller fellesordningen 100
11/0.
Samlet forutsettes tilskuddene nevnt i forrige avsnitt å dekke alle utgifter til samarbeidet om
opplæringen i Songdalen.
Søgne kommune har selv ansvaret for å administrere ordningen på de områder hvor
kommunen er part overtbr staten, dvs, søke om tilskudd og videreformidle aytalte beløp til
Songdalen kommune. I tillegg må Sogne kommune svare på henvendelser fra aktuelle brukere
av tjenestene og fatte alle enkeltvedtak som retter seg mot brukerne som kommer fra Søgne
kommune (vedtak om innvilget norskopplæring. individuell plan, permisjoner, stans av
opplæringen, jf. lovens § 21 og forskrift av 20. april 2005 nr. 341 § 17). Til dekning av disse
kostnader beholdes 30 % av grunntilskuddet igjen i Søgne kommune. Tilsvarende beholdes
30 % av grunntilskuddet igjen i Songdalen kommune til dekning av administrative
overheadkostnader ved å betjene ordningen fra Songdalens side.

Kostnader til husleie. forvaltning, drift og vedlikehold og Songdalen kommunes direkte
kostnader til ledelse av fellesordningen (andel av enhetsleder, rektor og inspektør) inngår i
avtalt beløp mellom kommunene.
Det oppstilles et eget budsjett og regnskap for fellesordningen.

Tilskuddene overtbres uoppfordret fellesordningen så fort de er mottatt. Endelig avregning og
oppgjør skal skje snarest mulig etter regnskapsåret.

RAPPORTER
Fellesordningen for norskopplæringen rapporterer til kommunene om ressursbruk. tilstand og
prioriteringer i tjenesten i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. løpende rapporteringer
og gjennom de årlige reJaskaper.
Vertskommunen har ansvar for at obligatorisk rapportering til Fylkesmannen i Vest- Agder,
Utdanningsdirektoratet (Grunnskolens informasjonssystem —GSI), Inkluderings- og
mangfoldsdirektoratet (Nasjonalt introduksjonsregister —NIR) og Statistisk sentralbyrå (Kostrarappporteringen) finner sted. I denne rapporteringen skal det skilles mellom kommunene.
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PERSONALE
Alt personalansvar for ansatte i samarbeidet tilligger vertskommunen.

SAKSBEHANDLING
Vertskommunen har det faglige ansvaret for tjenesten og for at den saksbehandlingen som ligger til
samarbeidet er fullt ut fors•arlig og følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven oe
særlovene. Vertskommunen er også ansvarlig for at virksomheten skjer i tråd med
offentlighetsloven. personopplysningsloven, arkivloven og annet relevant lovverk, samt at
virksomheten har en betryggende intemkontroll.
Samarbeidskommunen forplikter seg til å gi vertskommunen all informasjon som er nødvendig tbr
vertskommunens utøvelse av opplæringsansvaret.
Samarbeidskommunen kan til enhver tid be om å bli orientert om alle forhold som gjelder
vertskommunens utøyelse av den delegerte myndighet.

OPPLÆRINGENS

OMFANG OG 1NNHOLD

Opplæringen skal være i tråd med den til enhver tid gjeldende introduksjonsordning og den til en
hver tid gjeldende læreplan for norsk og samfunnskunnskap.
Opplæringen skal være på minimum 17 timer per uke (inkl. studietid) fordelt på minst 3 dager og
være helårlig.
Det skal minst kvartalsvis gjennomføres samarbeidsmøter mellom fagansvarlig for opplæringen i
Songdalen kommune og representant på enhetsledernivå i Søgne kommune om løpende
driffsforhold og økonomien i samarbeidsordningen.
Det skal holdes jevnlige møter mellom kontaktlæreme og tlyktningkonsulenter: progmmrådgisere.
Handlingsplansamtaler gjennomføres etter behov og minimum 2 ganger per år.

LOVL1GHETSKON17ROLL,

KONTROLLUTVALG

Lovlighetskontroll kan skje etter reglene i kommunelovens § 28-1h. jfr. § 59.
Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter kommunelovens § 77 nr. 1 overtbr
virksomheten. jfr. kommunelovens § 28-1j.
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TVISTER
Tvistermellom partenebør søkes løst i minnelighet.
Blir parteneikke enige løsestvistenetter de alminneligereglerfor rettergangi tvistelovensregler
med Kristiansandtingrettsom verneting.

UTTREDEN/ OPPLØSNING.
Den enkeltekommunekan tre ut av samarbeidetfra et årsskifte,forutsattat skriftligvarseler sendt
vertskommunenminst 12månederi forveien.
Dersombegge deltakerkommuneneer enige, kan samarbeidetoppløsesmed øyeblikkeligvirkning.

IKRAFTTREDEN
Denneavtale må vedtasav kommunestyrenei deltakerkommunene.Avtalen trer i kraft når den er
vedtatti begge kommunestyreneog løper til den blir oppsagt,jf. § 12.

Vedtatt29.08.2013KS-076113i Søgnekommunestyre
Vedtatt04.09.2013KS-074/13i Songdalenkommunestyre
Denne avtalen utstedes i 2 eksemplarer, en til hver av partene.
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