Utkast til vedtekter for DigiViken
§ 1. Formål
Kommuner i Viken fylke og Viken fylkeskommune har gjennom signert partneravtale etablert DigiViken som et regionalt
partnerskap for digitalisering.
DigiViken skal samordne og fremme medlemmenes behov og interesser innen digitalisering.
DigiViken skal ivareta medlemmenes interesser overfor statlige myndigheter og andre relevante aktører.
DigiViken skal bidra til å sette en strategisk retning for digitaliseringsarbeidet både innen kommunesektoren i Viken og i nasjonal
sammenheng.
DigiViken skal tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmene også utenom partnerskapets felles portefølje.

§ 2. Vert for partnerskapet
Bærum kommune ivaretar rollen som arbeidsgiver for ansatte ved Programkontoret i DigiViken. Vert for partnerskapet har ikke
noen styrende rolle utover dette.

§ 3. Årsmøtet
Årsmøtet er partnerskapets øverste organ hvor alle partnerkommunene har møterett, talerett og stemmerett. Årsmøtet skal
gjennomføres innen 31.12 hvert år. Det skal innkalles til årsmøte en måned før.
Programstyret er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av årsmøtet.
Årsmøtet kan avgjøre ethvert spørsmål som berører partnerskapet. Årsmøtet kan instruere andre organer i partnerskapet og
gjøre om tidligere beslutninger i underordnede organer.



•

Årsmøtet velger ordstyrer
Hver partnerkommune har én stemme.
Beslutninger treffes normalt ved alminnelig flertall av avgitte stemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
• Beretning
• Regnskap
• Handlingsplan og budsjett
• Eventuell ekstra grunnfinansiering ved engangsinnskudd eller endring av finansieringsmodell for partnerskapet
• Innkomne forslag. (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være Programstyret i hende senest 14 dager før
årsmøtet.)
• Valg

§ 4. Valg
Årsmøtet velger valgkomité som består av tre medlemmer.
Årsmøtet velger deltakere til Programstyret og Programkontoret. Årsmøtet velger leder for Programstyret.
Valgkomitéen legger frem forslag til deltakere som velges for to år av gangen. Deltakere kan gjenvelges. Det skal sikres en bred
representasjon. Kompetanse, tilgjengelig tid og interesse skal være kriterier for valget.
Medlemmer i Programstyret og Programkontoret kan foreslå faste varamedlemmer for seg selv. Programstyret og
Programkontoret må godkjenne disse.

§ 5. Organisasjon

Programstyret
•
•
•
•
•
•
•

Programstyret skal bestå av inntil 8 medlemmer.
Programstyrets deltakere skal representere nivå kommunedirektør eller digitaliseringsansvarlig hos det enkelte medlem.
Programstyret skal sørge for at beslutninger truffet av årsmøtet gjennomføres.
Programstyret skal føre nødvendig kontroll med partnerskapets økonomi.
Programstyret beslutter hvilke felles prosjekter og tiltak som skal inngå i partnerskapets felles portefølje
Programstyret beslutter partnerskapets medvirkning og deltakelse i nasjonale initiativer og prosjekter.
Observatører fra Statsforvalteren og KS inviteres til å delta med tale og forslagsrett i Programstyret

Programkontoret
•

Programkontoret skal bestå av inntil 10 medlemmer.

Programkontoret skal ha en ledende, koordinerende og utførende funksjon med sikte på å realisere partnerskapets formål.
Programkontoret skal bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrere partnerskapets økonomi.
Bidra til å styrke samhandling på tvers av forvaltningsnivåene stat-fylke-kommune.
Understøtte prosesser og oppgaveløsning som bidrar til felles gjennomføring
Gjennomføre prosjekter og tiltak som er besluttet i Programstyret.
Utarbeide et årshjul og møteplan
Programkontoret rapporterer til Programstyret.
Programkontoret skal være sekretariat for Årsmøtet og valgkomitéen
Programkontorets leder ansettes i fast stilling. Stillingsutlysningen skal være offentlig. Vedkommende ansettes i Bærum
kommune, men er ansatt for å arbeide for partnerskapet DigiViken.

Kommunedirektørutvalget
•

Kommunedirektørutvalget er referansegruppe for partnerskapet, og skal orienteres om ønskede saker.

Prosjekter og faggrupper
•
•
•

Programkontoret godkjenner og etablerer faggrupper
Partnerne blir forespurt om å stille med ressurspersoner til besluttede prosjekter og initiativ
Arbeidet med prosjekter skal fortrinnsvis følge Prosjektveiviseren

Informasjonsmøte (Webmøte)
•
•
•

DigiViken skal gjennomføre informasjonsmøter som er åpne for alle ansatte hos partnerne. Dette skjer minimum kvartalsvis
Informasjonsmøtene bør ikke vare mer enn en time og gjennomføres uformelt, gjerne med et fagtema
Informasjonsmøtene gir partnerne mulighet til å foreslå aktiviteter og knytte kontakter til fordel for egne tiltak og prosjekter

§ 6. Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene kan besluttes av årsmøtet. Forslag til endringer som skal behandles av årsmøtet må være
Programstyret i hende senest tre uker for årsmøtet.
Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall av avgitte stemmer.

§ 7. Oppløsning av partnerskapet
Oppløsning av partnerskapet kan besluttes av årsmøtet. Beslutning om oppløsning krever 2/3-dels flertall av avgitte stemmer.
Hvis partnerskapet besluttes oppløst, skal gjenværende økonomiske midler fordeles mellom medlemmene basert på samme
fordelingsnøkkel som betaling av deltakeravgift.

Kommentert [OS1]: Hva betyr det mer konkret?

