Revideret hovedaftale vedrørende forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby
Kommune
Baggrund
1.1. Denne aftale er en revideret udgave, af den aftale, der blev indgået mellem Tårnby og Dragør kommuner
på baggrund af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om strukturreformen, juni 2004. Det forpligtende
samarbejde omfatter de opgaver der er beskrevet lov om forpligtende samarbejder.
1.2. Aftalens hovedformål har været at sikre, at Tårnby og Dragør kommuner kan fortsætte som selvstændige
kommuner med eget besluttet serviceniveau. Dette sker ved, at de to kommuner indgår i et forpligtende
samarbejde med hinanden efter de kriterier, der fremgår af lovgivningen.
1.3. Det er et vigtigt formål med denne aftale at skabe en hensigtsmæssig og effektiv ramme om samarbejdet.
Borgeren i centrum
2.1. Aftalen er indgået mellem to kommuner og bygger på delegation. Opgaverne løses i en entreprenørmodel
med Tårnby Kommune som entreprenør.
2.2. I opbygningen af de enkelte samarbejder skal fokus lægges på hensynet til borgeren. Samarbejderne skal
leve op til målene bag strukturreformen og helhedsorienteret sagsbehandling skal være i centrum.
2.3. Hensynet til borgeren betyder, at borgeren så vidt muligt skal sikres én indgang til den offentlige sektor.
Det betyder, at Dragørs borgere i forbindelse med nogle af opgaverne kan modtage deres ydelse i
bopælskommunen uanset, at det er Tårnby Kommune, der er udfører af opgaven.
Betaling
3.1. Det konkrete samarbejde er præciseret i en række delaftaler med tilhørende betalingsaftaler. Hvis ikke
andet er aftalt, følger serviceniveauet det af Tårnby Kommune fastsatte niveau.
3.2. Den delegerende kommune betaler den beregnede årlige omkostning ved opgavens udførelse.
3.3 Kostprincippet er gældende jf. principperne om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre
offentlige myndigheder.
3.4 I tilfælde af effektiviseringer i forbindelse med Tårnby Kommunes varetagelse af opgaver underlagt lov om
forpligtende kommunalt samarbejde, får Dragør Kommune andel i besparelsen. Dette sker med samme
ikrafttræden som i Tårnby Kommune.
Kommunikation
4.1. For hvert samarbejdsområde sikres, at der tilgår begge kommuner den nødvendige information.
4.2. Der udarbejdes en skabelon for årsrapportering og et årshjul for rapportering, politisk behandling og
betaling – begge dele med mulighed for justering hvert år, så det følger de politiske tidsplaner i de respektive
kommuner. Første justering finder sted i februar 2020.
4.3. Den delegerende kommune sikrer den nødvendige data- og systemadgang til opgavens løsning.
4.4 Der skal være en god dialog mellem de to kommuner i samarbejdet blandt andet med hensyn til
rapporteringer og daglig drift.

Vedtaget i Dragør Kommunalbestyrelse den ……. 2019
Vedtaget i Tårnby Kommunalbestyrelse den ……..2019

Bilag: Årshjul og Rapportering til hovedaftale
Der er følgende delaftaler:
1 Hjælpemidler
2 Specialundervisning og PPR
3 Natur og Miljø
4 Børneområdet
5 Voksenområdet
6 Beskæftigelse og Integration
7 Ungecenter
8 Genoptræning

