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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og
økes til kr 200.000 pr. år f.o.m. 2016.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.04.2015
Behandling:
Christian Eikeland (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
Innsats mot eldre skal utgjøre en betydelig del av frivilligsentralens aktivitet.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Frp falt med 3 (Frp og Sp) mot
6 stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til kr
200.000 pr. år f.o.m. 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til kr
200.000 pr. år f.o.m. 2016.
Repr. Jack Andersen (H):
Sak PS 32/15 sendes tilbake og oversendes eldrerådet for uttalelse
Votering:
Høyres utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sak PS 32/15 sendes tilbake og oversendes eldrerådet for uttalelse

Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.05.2015
Behandling:
Eldrerådet fattet enstemmig innstilling.
Innstilling:
Eldrerådet mener innsatsen mot eldre skal utgjøre en betydelig del av frivillighetssentralens
aktivitet.
Rådet ønsker derfor at det utarbeides en arbeidsinnstruks for hvilke tiltak som gjøres for
innbyggerne.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.05.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til kr
200.000 pr. år f.o.m. 2016.
Repr. Bakke (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tjenesteutvalget mener innsatsen for eldre skal utgjøre en betydelig del av frivillighetssentralens
aktivitet.

Votering:
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget vedtatt med 5 (FrP, Ap, Sp) mot 4 (KrF, H, Sv) stemmer.
Innstilling:
 Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne
Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015
utgjør kr 150.000 pr. år og økes til kr 200.000 pr. år f.o.m. 2016.
 Tjenesteutvalget mener innsatsen for eldre skal utgjøre en betydelig del av
frivillighetssentralens aktivitet.

Bakgrunn for saken:
Eksisterende partnerskapsavtale er utgått pr. 30/6-15 med intensjoner om å videreføre
samarbeidet ut over avtaleperioden. Det er i budsjettet for 2015 innarbeidet tilskudd fra Søgne
kommune med kr 150.000.
.
Saksutredning:
Kopi av eksisterende partnerskapsavtale og forslag til ny avtale for 2015-2018, vedlegges.
Rådmannens merknader:
Rådmannen foreslår at kommunestyret slutter seg til forslaget til ny partnerskapsavtale for
perioden 2015- t.o.m. 30/6-2018, og at årsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 og som økes til kr
200.000 f.o.m. 2016.
Vedlegg
1 PARTNERSKAPSAVTALE 2012-2014 MELLOM SØGNE FRIVILLIGSENTRAL,
SØGNE KOMMUNE OG VEST-AGDER RØDE KORS
2 Forslag til ny samarbeidsavtale mellom Søgne Frivilligsentral og Søgne Kommune 2015 2018

Partnerskapsavtale
2012-2014
mellom
Søgne Frivilligsentral
Søgne kommune
og
Vest-Agder Røde Kors
1.0 Parter
Søgne Frivilligsentral (SØF) ble stiftet på konstituerende årsmøte 6. september 2007.
SØFs organisering og formål fremkommer i foreningens vedtekter av 9. mars 2009:

«Foreningen skal være en frittstående forening med adresse og virksomhet i Søgne kommune.
Foreningens formål er å eie og drive en frivilligsentral i Søgne kommune i tråd med de til
enhver tid gjeldende retningslinjer for frivilligsentraler i Norge fastsatt av myndighetene og
på en slik måte at driften av frivilligsentralen vil kunne motta den offentlige økonomiske støtte
som til enhver tid er tilgjengelig for slike formål.
Hovedmålsettingen for SØF er:

å opprette et møtested som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet

å stimulere, styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet til beste for
innbyggerne i Søgne kommune

å bidra til at den frivillige innsatsen i Søgne blir koordinert og organisert på en
helhetlig måte i samarbeid med offentlig innsats på områder der det er naturlig å samarbeide

å bidra til å styrke det lokale nettverket i og for innbyggerne i Søgne kommune

å formidle innsats til uløste sosiale oppgaver i Søgne kommune

å utfylle det offentlige tjenestetilbudet i Søgne og sørge for at offentlige tjenester ikke
blir erstattet med frivillig innsats
Foreningen er åpen for medlemskap for organisasjoner, lag, foreninger og offentlige etater i
Søgne kommune.»
For å nå hovedmålsettingene har Søgne Frivilligsentral en rekke forskjellige aktiviteter
innenfor følgende områder:
 Oppvekst
 Sosial inkludering og ensomhet
 Nærmiljøsentralvirksomhet
Søgne kommune er en kommune med 10900 innbyggere i Vest-Agder fylke, med grense til
kommunene Kristiansand, Songdalen, Marnardal og Mandal.
Søgne kommunestyre vedtok i møte den 29/3-2012 følgende:
Søgne kommune styrker tilskuddet til frivilligsentralen med årlige bevilgninger på kr 150.000 i
tillegg til å stille lokaler til disposisjon.
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Økt beløp for 2012, kr 135.000 dekkes inn ved revisjon av budsjettet for 2012 og innarbeides ved
rullering av økonomiplaner fremover. Det arbeides med å plassere sentralen ved Søgne
Omsorgssenter/seniorsenteret, når rådhuset er ferdig.
Vest-Agder Røde Kors (VARK) har arbeidsgiveransvaret for ansatt daglig leder i SØF.
Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon. Vest-Agder Røde Kors har stor
frvillig aktivitet innenfor forskjellige typer for beredskap, omsorgsaktiviteter og aktiviter for
barn og unge.

2.0 Oppgaver og formål med samarbeidet
Hovedmålet er å legge til rette for at innbyggerne skal oppnå en best mulig helse og oppleve
mestring, trygghet, mening, respekt og verdsetting i dagliglivet gjennom å styrke sine sosiale
nettverk.
Bygging av sosialt nettverk rundt mennesker i en marginal og sårbar livssituasjon er sentralt i
Røde Kors sin tenkning om helse og vår tids sårbare mennesker. Vi etablerer og videreutvikler
samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor samtidig som vi utvikler frivillig innsats som
supplement til det offentlige. De uformelle møtene mellom deltaker og frivillige skaper en trygg
ramme og gjensidighet som det offentlige ikke har mulighet til å få til.
Partnerskapet skal gi synergier ved å dele kompetanse, forene ressurser og avtale roller og
ansvar mellom offentlig og frivillig sektor bl.a. innenfor følgende definerte innsatsområde:
Nærmiljøsentral
 Hjelp til praktisk arbeid som snømåking og hagearbeid
 Følge til lege/annet helsepersonell
 Møteplasser for mennesker med forskjellige behov
Målsettingen er at Frivilligsentralen vil ha en gruppe på 20 frivillige innenfor arbeidet med
nærmiljøsentralen.
I tillegg skal SØRF arbeide innenfor alle de felt som er nevnt i hovedmålsettingen.
Søgne kommune forventer samarbeid med Søgne Seniorsenter. Søgne Seniorsenter er en
uavhenig organisasjon og er ikke med i Søgne frivillligsentral. Dette forutsetter et konkret
samarbeidsønske fra Søgne seniorsenter.

3.0 Avtaleperiode
Avtaleperioden er f.o.m. 1/1 2012 t.o.m. 31/12 2014. Partene har intensjoner om å videreføre
samarbeidet ut over avtaleperioden.

4.0 Finansiering av samarbeidet
Se vedlagte budsjett.

5.0 Partenes forventninger til hverandre
SØFs forventninger:
Søgne Frivilligsentral har forventninger om at kommunen som
samarbeidspartner vil bidra til:
-
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Innspill for å styrke sentralens humanitære aktivitet innenfor
kommunens grenser.

-

-

Samarbeidet gjøres kjent i alle ledd i kommunen slik at de ansatte blir
bevisste tilbudet.
Kommunen bistår i å informere potensielle brukere om tilbudet som
faller inn under ”nærmiljøsentral” og de andre områdene
(hjemmesykepleie, ansatte på eldre institusjonene, psykisk helse,
flerkultur m.m.)
Det opprettes kontaktpersoner (og skriftlige avtaler) i de ledd der det er
hensiktsmessig.
Vest-Agder Røde Kors fortsetter sitt engasjement som arbeidsgiver i
nært samarbeid med andre frivillege organisasjoner.

Søgne kommunes forventninger:
At det skjer frivillig aktivitet i Søgne kommune i et nært samarbeid med de
ulike enhetene i kommunen og med Seniorsenteret.
At sum av frivillig aktivitet i timeverk pr. år bør være minst 2 ganger den
aktivitet som legges inn i ledelse av sentralen.
VARKs forventinger:
Vest-Agder Røde Kors vil understreke sin uavhengighet som organisasjon og
at dette prinsippet vil ligge til grunn for avtalen om patnerskap.
Vest-Agder Røde Kors ser det som naturlig at sentralen bidrar til Røde Kors
aktiviteter i samarbeid med lokalt Røde Kors.

6.0 Om RØDE KORS hovedprinsipper
Røde Kors som del av Norges Røde Kors og Den internasjonale Røde Kors- og Røde
Halvmåne-bevegelsen arbeider etter syv hovedprinsipper:
Humanitet – Upartiskhet – Nøytralitet – Uavhengighet – Frivillighet – Enhet - Universalitet
Prinsippene om humanitet og upartiskhet er Røde Kors høyeste retningslinjer og omtales
ofte som Røde Kors sentrale prinsipp (mål)
Prinsippene om nøytralitet og uavhengighet betegnes ofte som operative prinsipper (midler).
Med dette menes at disse prinsippene beskriver måten Røde Kors arbeider på. Nøytralitet og
uavhengighet er nødvendige vilkår for at Røde Kors skal kunne utføre en upartisk humanitær
innsats. Prinsippene om frivillighet, enhet og universalitet betegnes ofte som organisatoriske
prinsipper (metoder). Dette betyr at prinsippene omhandler hvilken oppbygging og
arbeidsform bevegelsen har.

7.0 Partenes selvstendighet
Partene skal respektere hverandres ulikheter, egenart og prinsipper. Partene hefter ikke på
noe tidspunkt for den andres handlinger, og skal gjennom hele samarbeidet bevare sin
integritet, uavhengighet og egenart.

8.0 Organisering av samarbeidet
Innsats overfor sårbare og marginaliserte grupper favner langt bredere enn helsesektorens
og kommunens ansvarsområder. Det krever samarbeid på tvers av sektorer og nivå, samt
mellom det offentlige, det private og de frivillige organisasjonene i Søgne. De ulike parter
innehar kompetanse på sine respektive områder og er viktige bidragsytere til fellesskapet.
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Det legges vekt på å utvikle aktiviteter og tiltak som ikke konkurrerer med hverandre, men
som virker supplerende og positivt for de målgrupper som tiltaket gjelder for.
Kontaktperson i SØF er leder av sentralens styre. Kontaktperson i VARK er daglig leder.
Kontaktperson i Søgne kommune er kommunalsjef for helse- og omsorg.
To ganger i året, skal samarbeidet gjennomgås på møter der leder for styret i Søgne
Frivilligsentral, daglig leder i Vest-Agder Røde Kors og kommunens kontaktperson, møter.

9.0 Bidrag og roller
SØF
SØF skal bidra med rekruttering, koordinering, opplæring og oppfølging av frivillige. SØF skal
legge til rette og har ansvar for fellesaktiviteter for frivillige og deltakere og også tilbud til
enkeltindivider. Røde Kors vil benytte SØF i forbindelse med de humanitære aktivitetene i
den grad dette er hensiktsmessig for tiltaket.
SØF utarbeider planer for avtalte aktiviteter hvert halvår og rapporterer på måltall hvert
halvår.
SØF søker og mottar årlig statlig støtte til drift av Frivilligsentral basert på de rådende
føringer departementet legger for drift av Frivilligsentraler.
Søgne kommune
Søgne kommune sitt økonomiske bidrag er forutsatt politisk godkjenning for året 2014.
2012: Kr. 150 000,2013: Kr. 150 000,2014: Kr. 150 000,Søgne kommune bidrar i tillegg med egnede lokaler som avklares i egen avtale.
For øvrig har SØF det økonomiske ansvaret for kostnader knyttet til de avtalte aktivitetene
hvis ikke annet er særskilt avtalt.

VARK
VARK forplikter seg til aktivt å støtte samarbeidet mellom Søgne kommune og SØF og ha en
samordningsfunksjon mellom partene. VARK tilbyr personellressurser og økonomiske bidrag
til de enkelte satsingsområder i samarbeidet. VARK har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i
Røde Kors og besørger lønnsutbetaling, forsikringer, pensjonsordning, m.m.

10.0 Bruk av logo
Samarbeidspartnernes logo kan ikke brukes uten den annen parts samtykke.

11.0 Oppsigelse
Ved oppsigelse av avtalen skal partene foreta en kontrollert avvikling av samarbeidet med
sikte på begrensning av skadevirkningene for den enkelte part, brukerne, de ansatte og de
frivillige

12.0 Heving av avtale
Vesentlig mislighold av partenes plikter etter avtalen gir den annen part rett til å heve
avtalen. I tilfelle heving skal partene foreta en kontrollert avvikling av samarbeidet med sikte
på begrensning av skadevirkningene for den enkelte part.
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13.0 Signaturer
Denne avtale er utarbeidet i 3 – tre - eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt
eksemplar.
Søgne dato
Daglig leder

Styreleder

Distriktsleder

Vest-Agder Røde Kors
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Rådmann
Ordfører

Søgne frivilligsentral

Søgne kommune

Partnerskapsavtale
2015-2018
mellom
Søgne Frivilligsentral
Søgne kommune
og
Vest-Agder Røde Kors
1.0 Parter
Søgne Frivilligsentral (SØF) ble stiftet på konstituerende årsmøte 6. september 2007.
SØFs organisering og formål fremkommer i foreningens vedtekter av 9. mars 2009:

«Foreningen skal være en frittstående forening med adresse og virksomhet i Søgne kommune.
Foreningens formål er å eie og drive en frivilligsentral i Søgne kommune i tråd med de til
enhver tid gjeldende retningslinjer for frivilligsentraler i Norge fastsatt av myndighetene og
på en slik måte at driften av frivilligsentralen vil kunne motta den offentlige økonomiske støtte
som til enhver tid er tilgjengelig for slike formål.
Hovedmålsettingen for SØF er:

å opprette et møtested som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet

å stimulere, styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet til beste for
innbyggerne i Søgne kommune

å bidra til at den frivillige innsatsen i Søgne blir koordinert og organisert på en
helhetlig måte i samarbeid med offentlig innsats på områder der det er naturlig å samarbeide

å bidra til å styrke det lokale nettverket i og for innbyggerne i Søgne kommune

å formidle innsats til uløste sosiale oppgaver i Søgne kommune

å utfylle det offentlige tjenestetilbudet i Søgne og sørge for at offentlige tjenester ikke
blir erstattet med frivillig innsats
Foreningen er åpen for medlemskap for organisasjoner, lag, foreninger og offentlige etater i
Søgne kommune.»
For å nå hovedmålsettingene har Søgne Frivilligsentral har en rekke forskjellige aktiviteter
innenfor følgende områder:
 Oppvekst
 Sosial inkludering og ensomhet
 Nærmiljøsentralvirksomhet
Søgne kommune er en kommune med 11000 innbygger i Vest-Agder fylke, med grense til
kommunene Kristiansand, Songdalen, Marnardal og Mandal.
Søgne kommunestyre vedtok i møte xx.xx.xxx følgende

…..

(Vest-Agder Røde Kors (VARK) har arbeidsgiveransvaret for ansatt daglig leder i SØF.
Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon. Vest-Agder Røde Kors har stor
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frvillig aktivitet innenfor forskjellige typer for beredskap, omsorgsaktiviteter og aktiviter for
barn og unge. )

2.0 Oppgaver og formål med samarbeidet
Hovedmålet er å legge til rette for at innbyggerne skal oppnå en best mulig helse og oppleve
mestring, trygghet, mening, respekt og verdsetting i dagliglivet gjennom å styrke sine sosiale
nettverk.
Bygging av sosialt nettverk rundt mennesker i en marginal og sårbar livssituasjon er sentralt i
Røde Kors sin tenkning om helse og vår tids sårbare mennesker. Vi etablerer og videreutvikler
samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor samtidig som vi utvikler frivillig innsats som
supplement til det offentlige. De uformelle møtene mellom deltaker og frivillige skaper en trygg
ramme og gjensidighet som det offentlige ikke har mulighet til å få til.
Partnerskapet skal gi synergier ved å dele kompetanse, forene ressurser og avtale roller og
ansvar mellom offentlig og frivillig sektor innenfor følgende definerte innsatsområde:
Nærmiljøsentral
 Hjelp til praktisk arbeid som snømåking og hagearbeid
 Følge til lege/annet helsepersonell
 Møteplasser for mennesker med forskjellige behov
Frivilligsentralen vil ha en gruppe på 20 frivillige innenfor arbeidet med nærmiljøsentralen.
Søgne kommune forventer samarbeid med Søgne Seniorsenter. Søgne Seniorsenter er en
uavhenig organisasjon og er ikke med i Søgne frivillligsentral. Dette forutsetter et konkret
samarbeidsønske fra Søgne seniorsenter.

3.0 Avtaleperiode
Avtaleperioden er f.o.m. 31/6 2015 t.o.m. 31/06 2018. Partene har intensjoner om å
videreføre samarbeidet ut over avtaleperioden.

4.0 Finansiering av samarbeidet
Se vedlagte budsjett.

5.0 Partenes forventninger til hverandre
SØFs forventninger:
 Innspill for å styrke sentralens humanitære aktivitet innenfor kommunens
grenser.
 Samarbeidet gjøres kjent i alle ledd i kommunen slik at de ansatte blir bevisste
tilbudet.
 Kommunen bistår i å informere potensielle brukere om tilbudet som faller inn
under ”nærmiljøsentral” og de andre områdene (hjemmesykepleie, ansatte på
aldersinstitusjoner, psykisk helse og flerkultur)
 Det opprettes kontaktpersoner (og skriftlige avtaler) i de ledd der det er
hensiktsmessig
 Vest-Agder Røde Kors fortsetter sitt engasjement som arbeidsgiver
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Søgne kommunes forventninger:
 At det skjer frivillig aktivitet i Søgne kommune i nært samarbeid med de ulike
enhetene i kommunen og med Søgne seniorsenter.
 At sum av frivillig aktivitet i timeverk pr. år bør være minst 2 ganger den
aktivitet som legges inn i ledelsen av sentralen.
VARKs forventinger:
 Vest-Agder Røde Kors vil understreke sin uavhengighet som organisasjon og
at dette prinsippet vil ligge til grunn for avtalen om patnerskap.
 Vest-Agder Røde Kors ser det som naturlig at sentralen bidrar til Røde Kors
aktiviteter gjennom lokalt Røde Kors.

6.0 Om RØDE KORS hovedprinsipper
Røde Kors som del av Norges Røde Kors og Den internasjonale Røde Kors- og Røde
Halvmåne-bevegelsen arbeider etter syv hovedprinsipper:
Humanitet – Upartiskhet – Nøytralitet – Uavhengighet – Frivillighet – Enhet - Universalitet
Prinsippene om humanitet og upartiskhet er Røde Kors høyeste retningslinjer og omtales
ofte som Røde Kors sentrale prinsipp (mål)
Prinsippene om nøytralitet og uavhengighet betegnes ofte som operative prinsipper (midler).
Med dette menes at disse prinsippene beskriver måten Røde Kors arbeider på. Nøytralitet og
uavhengighet er nødvendige vilkår for at Røde Kors skal kunne utføre en upartisk humanitær
innsats. Prinsippene om frivillighet, enhet og universalitet betegnes ofte som organisatoriske
prinsipper (metoder). Dette betyr at prinsippene omhandler hvilken oppbygging og
arbeidsform bevegelsen har.

7.0 Partenes selvstendighet
Partene skal respektere hverandres ulikheter, egenart og prinsipper. Partene hefter ikke på
noe tidspunkt for den andres handlinger, og skal gjennom hele samarbeidet bevare sin
integritet, uavhengighet og egenart.

8.0 Organisering av samarbeidet
Innsats overfor sårbare og marginaliserte grupper favner langt bredere enn helsesektorens
og kommunens ansvarsområder. Det krever samarbeid på tvers av sektorer og nivå, samt
mellom det offentlige, det private og de frivillige organisasjonene i Søgne. De ulike parter
innehar kompetanse på sine respektive områder og er viktige bidragsytere til fellesskapet.
Det legges vekt på å utvikle aktiviteter og tiltak som ikke konkurrerer med hverandre, men
som virker supplerende og positivt for de målgrupper som tiltaket gjelder for.
Kontaktperson i SØF er leder av sentralens styre. Kontaktperson i VARK er daglig leder.
Kontaktperson i Søgne kommune er kommunalsjef for helse og omsorg.
To ganger i året, skal samarbeidet gjennomgås på møter der leder for styret i Søgne
Frivilligsentral, daglig leder i Søgne Frivilligsentral og (daglig leder i Vest-Agder Røde Kors)
møter.

9.0 Bidrag og roller
SØF
SØF skal bidra med rekruttering, koordinering, opplæring og oppfølging av frivillige. SØF skal
legge til rette og har ansvar for fellesaktiviteter for frivillige og deltakere og også tilbud til
enkeltindivider. Røde Kors vil benytte SØF i forbindelse med de humanitære aktivitetene i
den grad dette er hensiktsmessig for tiltaket.
3

SØF utarbeider planer for avtalte aktiviteter hvert halvår og rapporterer på måltall hvert
halvår.
SØF søker og mottar årlig statlig støtte til drift av Frivilligsentral basert på de rådende
føringer departementet legger for drift av Frivilligsentraler.
Søgne kommune
Søgne kommune sitt økonomiske bidrag er:
2015: Kr. 200 000,2016: Kr. 200 000,2017: Kr. 200 000,Søgne kommune bidrar med egnede lokaler som avklares i egen avtale.
For øvrig har SØF det økonomiske ansvaret for kostnader knyttet til de avtalte aktivitetene
hvis ikke annet er særskilt avtalt.

VARK
VARK forplikter seg til aktivt å støtte samarbeidet mellom Søgne kommune og SØF og ha en
samordningsfunksjon mellom partene. VARK tilbyr personellressurser og økonomiske bidrag
til de enkelte satsingsområder i samarbeidet. VARK har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i
Røde Kors og besørger lønnsutbetaling, forsikringer, pensjonsordning, m.m.

10.0 Bruk av logo
Samarbeidspartnernes logo kan ikke brukes uten den annen parts samtykke.

11.0 Oppsigelse
Ved oppsigelse av avtalen skal partene foreta en kontrollert avvikling av samarbeidet med
sikte på begrensning av skadevirkningene for den enkelte part, brukerne, de ansatte og de
frivillige

12.0 Heving av avtale
Vesentlig mislighold av partenes plikter etter avtalen gir den annen part rett til å heve
avtalen. I tilfelle heving skal partene foreta en kontrollert avvikling av samarbeidet med sikte
på begrensning av skadevirkningene for den enkelte part.

13.0 Signaturer
Denne avtale er utarbeidet i 3 – tre - eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt
eksemplar.
Søgne dato
Daglig leder

Styreleder

Distriktsleder

Vest-Agder Røde Kors
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Rådmann
Ordfører

Søgne frivilligsentral

Søgne kommune

