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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Utgiftsfordelingen mellom Søgne og Songdalen kommuner for felles barnevernstjeneste
og PP-tjeneste vedtatt i Samarbeidsmøtet 12. juli 2010, og referert under
saksutredningen, godkjennes for Søgne kommunes vedkommende.
2. Rådmannen får fullmakt til å avtale med Songdalen kommune eventuelle framtidige
endringer i kostnadsfordelingen. Endringer skal rapporteres til formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Utgiftsfordelingen mellom Søgne og Songdalen kommuner for felles barnevernstjeneste og PPtjeneste vedtatt i Samarbeidsmøtet 12. juli 2010, og referert under saksutredningen, godkjennes
for Søgne kommunes vedkommende.
2. Rådmannen får fullmakt til å avtale med Songdalen kommune eventuelle framtidige endringer i
kostnadsfordelingen. Endringer skal rapporteres til formannskapet.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyrene i Søgne og Songdalen vedtok henholdsvis 18. juni og 24. juni 2009 avtale
om interkommunal PP-tjeneste.

I punkt 5 om økonomi står det blant annet at: «Samarbeidsorganer, jfr pkt 10, skal i løpet av 5
år fra oppstart harmonisere de økonomiske bidragene fra deltakerkommunene mot en objektiv
fordeling basert på folketallet i aldersgruppen 0-18 år. Overgangen skal skje ved at det etter
ett års drift foretas en fordeling av budsjett og regnskap der 20% av driften fordeles etter
objektive kriterier (folketallet 0-18 år) og 80% etter opprinnelig fordeling. De objektive
kriteriene fases inn med 20% øknin pr år og skal være helt på plass i 2015».
I avtalens punkt 12 står det at «Fellesstyret mellom Søgne og Songdalen er kommunenes
samarbeidsorgan» og at «Organiseringen og kostnadsfordelingen evalueres innen 3 år og
justeres hvis fordelingen ikke gir et riktig bilde av ressursbruken».
I avtalen om barnevernstjenesten står det bl.a. følgende om økonomi: «Kostnader under
funksjon 251 og 252 skal henføres til den kommunen som barnet er hjemmehørende i.
Kostnader under funksjon 244 skal fordeles mellom kommunene etter netto kostnader på
funksjon nr. 252 og 252». Funksjon 244 er administrasjon, mens funksjon 251 og 252 er tiltak i
og utenfor familien.
Saksutredning:
Avtalene som kommunestyrene i Søgne og Songdalen vedtok om felles PP-tjeneste og felles
barnevernstjeneste regulerte også utgiftsfordelingen mellom kommunene. Samtidig ble det
bestemt at utgiftsfordelingen skulle evalueres og justeres hvis fordelingen ikke ga et riktig
bilde av ressursbruken.
Utgiftsfordelingen ble på administrativt nivå evaluert og justert allerede i 2010. Gjeldende
praksis ble avtalt i samarbeidsmøte mellom Søgne og Songdalen 12. juli 2010, hvor de to
kommunenes rådmenn og kommunalsjefer deltok:
«PPT:
20% fordeles likt 50/50. Dette er basis en må ha til å drifte tjenesten uavhengig av størrelse.
De resterende 80% fordeles etter antall aktive saker relatert til den enkelte kommune. Gjelder
ikke husleie.
Barnevern:
Der er en basis på 20% (som deles 50/50) mens de resterende 80% fordeles i forhold til arbeid
(antall saker) knyttet til den enkelte kommune. Tiltaka holdes utenfor og belastes den enkelte
kommune fullt ut.
Husleie:
Barnevern og PPT har samme antall ansatte og dermed samme plassbehov. Husleia inkludert
strøm og reinhold settes til 625 000 kr for begge kommunene. Utgiften fordeles etter den
utgiftsfordelingen de to kommunene gikk inn med, Søgne 57% og Songdalen 43%».
Fordeling av utgifter mellom kommunene er dermed per i dag ikke i tråd med de avtalene som
ble vedtatt av kommunestyrene. Bakgrunnen for den endrede modellen for utgiftsfordeling
mellom kommunene er at den etter rådmennenes vurdering reflekterer reell ressursbruk bedre
enn den opprinnelig avtalte modellen. Det lå også i de opprinnelige saksframleggene at
fordelingsmodellen skulle evalueres og justeres ved behov, men den «nye» modellen må i
henhold til gjeldende fullmakter godkjennes av kommunestyrene.
Det kan bli behov for fremtidige justeringer i utgiftsfordelingen, blant annet som følge av ulik
utvikling i bemanningen av de to tjenestene. For å legge til rette for en smidig prosess ber

rådmannen om fullmakt til å avtale slike endringer med Songdalen kommune, under
forutsetning av at slike endringer rapporteres til formannskapet.
Det fremmes en tilsvarende sak i Songdalen kommune.

