Partneravtale - DigiViken
1. Bakgrunn for og formål med etablering av partnerskapet DigiViken
Viken fylkeskommune og kommuner i Viken fylke er enige om å etablere DigiViken som et regionalt
partnerskap for digitalisering. Alle de 51 kommunene i Viken fylke og Viken fylkeskommune kan være
medlemmer.
Medlemmene har en felles visjon om å løfte Viken inn i en fremtid med gode digitale løsninger for
kommunale tjenesteytere og kommunenes innbyggere. DigiViken skal være et middel for å virkeliggjøre
denne målsetningen gjennom regionalt samarbeid for å samordne og fremme medlemmenes behov og
interesser innen digitalisering.
DigiViken skal være en arena og aktør for å ivareta interessene til medlemmene ovenfor nasjonale aktører,
slik som KS, Staten, samt leverandører og andre 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. Formålet med partneravtalen
Formålet med partneravtalen er å klargjøre medlemmenes forpliktelser og ambisjoner i
digitaliseringssamarbeidet og å regulere de overordnede rammer for hvordan samarbeidet i partnerskapet
DigiViken skal organiseres med sikte på å:
•
•
•
•
•

Fremme DigiVikens felles interesser i det nasjonale digitaliseringsarbeidet
Bidra aktivt i samarbeid med andre regioner og staten
Heve digitaliseringskompetansen hos deltakerne
Bidra til informasjonsdeling og samhandling
Etablere og styre en portefølje av prosjekter og anskaffelser

Partneravtalen inneholder plikter og overordnede rammer som suppleres av DigiVikens til enhver tid
gjeldende vedtekter. Ved motstrid gjelder partneravtalen foran vedtektene.

3. Organisering av partnerskapet
DigiViken er ikke et interkommunalt samarbeid i medhold av kommuneloven kapittel 17 og 21. DigiViken
er ikke et eget rettssubjekt.
DigiVikens organisering skal til enhver tid sikre at medlemmene involveres og at viktige avgjørelser
forankres hos medlemmene ved kommunedirektør eller digitaliseringsdirektør. Organisering skal legge til
rette for at brukere av digitale løsninger og fagressurser hos medlemmene gis mulighet til å delta i
relevante prosesser.
DigiViken skal ha følgende overordnet organisering.

Årsmøtet er partnerskapets øverste organ hvor alle medlemmene har møterett, talerett og stemmerett.
Årsmøtet kan ta alle avgjørelser som berører partnerskapet. Viktige saker skal behandles i årsmøtet.
Programstyret skal ha det overordnede ansvaret for partnerskapets løpende virksomhet. Programstyret
skal føre nødvendig kontroll med partnerskapets økonomi og beslutter hvilke prosjekter og tiltak som skal
gjennomføres av DigiViken, innenfor rammene av årsmøtets beslutninger.
Programkontoraet skal operasjonalisere og understøtte partnerskapets daglige drift og løpende prosesser.
De ulike organenes sammensetning, roller og oppgaver er nærmere regulert i DigiVikens vedtekter.

4. Finansiering
Grunnfinansiering - deltakeravgift
•
•
•
•
•

•

Medlemskommunene skal betale en årlig deltakeravgift på kr. 3,- per folkeregistrert innbygger i
kommunen.
Fylkeskommunen betaler en fast sum på kr. 150.000, - i året. Beløpet reguleres i tråd med kommunal
deflator.
Deltakerkommunene bærer selv sine interne kostnader og driftskostnader som er en følge av
samarbeidet i partnerskapet.
Det skal søkes om midler fra Statsforvalteren og andre støttekilder der det er mulig.
Medlemsavgiften og eventuelle tilskudd som mottas til DigiVikens generelle virksomhet utgjør en
grunnfinansiering som skal dekke to stillinger i Programkontoret og DigiVikens generelle virksomhet i
form av blant annet kompetanse- og nettverksbygging. Grunnfinansieringen kan også dekke mindre
samarbeidsprosjekter hvis det er tilstrekkelige midler til rådighet.
Årsmøtet kan beslutte endringer i finansieringsmodell og beløp.

Særskilt finansiering av enkeltprosjekter og tiltak
•



Enkeltprosjekter og tiltak kan finansieres særskilt. Plan for finansiering av det enkelte prosjekt legges
frem for Programstyret, som beslutter om slik finansiering. Den enkelte partner har et selvstendig
ansvar for interne kostnader knyttet til mottak av prosjekter og å realisere gevinster av arbeidet.
Dersom et prosjekt går mot økonomisk underdekning, skal dette umiddelbart løftes opp til
Programstyret og deltakende medlemmer før midler utover godkjent finansiering benyttes.

Oppsigelse og opphør av partnerskapet
Det enkelte medlem kan innen 30. juni si opp sitt deltakerforhold i partnerskapet med virkning fra
neste kalenderår. Oppsigelse skal være skriftlig. Oppsigelse fritar fra virkningstidspunktet
medlemmene fra de plikter og rettigheter som følger av denne avtalen og DigiVikens vedtekter.
Oppløsning av partnerskapet reguleres av DigiVikens til enhver tid gjeldende vedtekter.

5. Tvister
Tvister mellom medlemmene om forhold som gjelder samarbeidet gjennom DigiViken skal primært søkes
løst gjennom dialog eller forhandlinger mellom de involverte partene.
Hvis en tvist mellom enkelte medlemmer virker inn på andre medlemmer eller det generelle samarbeidet i
DigiViken, kan Programstyret foreslå en tilpasset meklingsordning med sikte på å løse tvisten. Vanlige
habilitetsregler gjelder for Programstyrets behandling av en slik sak.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2022.

Sted ............................................................

Dato ....................

For kommune/fylkeskommune ...………...........................................................................

Vedlegg – Utkast til vedtekter for DigiViken

