TÅRNBY KOMMUNE

Udtalelse fra Tårnby Kommune og Dragør Kommune
vedrørende det forpligtende kommunale samarbejde
Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 15. maj 2020 anmodet om en
udtalelse fra Tårnbys Kommunalbestyrelse og Dragørs
Kommunalbestyrelse vedr. fjernelse af krav om forpligtende kommunalt
samarbejde.
Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik 1. januar 2007 en aftale om
forpligtende samarbejde som konsekvens af Lov om forpligtende
kommunale samarbejder (LBK nr. 423 af 30/04/2018). Aftalen er senest
revideret ultimo 2019 og er for tiden udmøntet i otte delaftaler.
Tårnby Kommune og Dragør Kommune har igennem 13 år haft et godt
samarbejde baseret på Tårnby Kommune som leverandør på alle de
områder, hvor der har været forpligtende samarbejde. Det har derfor også
været naturligt for de to kommuner at gå ind i en tæt dialog om rammerne
for et helt eller delvist ophør af det forpligtende samarbejde. Denne dialog
har fra Tårnby Kommunes side været ført i respekt for, at det i sidste ende
må være en beslutning i Dragør Kommunalbestyrelse, hvilke opgaver der
ønskes hjemtaget til løsning i eget regi.
I det vedlagte notat er de 8 opgaveområder gennemgået af Dragør
Kommune med input fra Tårnby Kommune, og der er for hvert område
redegjort for de faglige overvejelser om opgavens fremtidige placering og
konkluderet herom.
For alle de delaftaler, der anbefales ophævet i det forpligtende samarbejde,
anbefales det, at det effektueres lovgivningsmæssigt med virkning fra den
1. januar 2021. Det gælder endvidere for disse delaftaler, at Tårnby
Kommune og Dragør Kommune vil indgå i dialog omkring overdragelse af
de medarbejdere, der er omfattet af aftalerne. Dette forventes at skulle ske
inden for rammerne af virksomhedsoverdragelsesloven. Af hensyn til den
praktiske implementering af ændringerne ønskes en så hurtig afklaring som
muligt.
Sammenfattende om anbefalede opgaveændringer

Følgende opgaver ønsker Dragør Kommune at overtage ansvaret for:






Hjælpemidler, alle opgaver
Specialundervisning for børn, alle opgaver
Det specialiserede socialområde vedr. børn, alle opgaver
Det specialiserede voksenområde, forebyggende foranstaltninger
efter §§ 82, 85 og 97 i serviceloven, samt botilbuddet Wiedergården
Genoptræning efter servicelovens §86

Følgende opgaver foreslås at forblive i det forpligtende samarbejde:






Opgaver vedrørende natur og miljø
Øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde
Opgaver vedrørende beskæftigelse og integration (unge og voksne)
Opgaver i forhold til lov om sammenhængende ungeindsats
Genoptræning efter sundhedslovens §§84 og 140

Det forpligtende samarbejde generelt
Tårnby Kommune og Dragør Kommune vurderer, at den nuværende
ramme for det forpligtende kommunale samarbejde skaber en brugbar og
konstruktiv ramme samarbejdet.
Som udgangspunkt ønsker Tårnby Kommune og Dragør Kommune derfor, i
forhold til de delaftaler der ikke anbefales hjemtaget til Dragør kommune, at
fortsætte samarbejde inden for den nuværende ramme. Det er dog også
noteret, at der i den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og
regeringen er nævnt, at parterne skal se på muligheden for en mere
fleksibel organisering af tværkommunale samarbejder på myndigheds- og
driftsområder.
Tårnby Kommune og Dragør Kommune stiller sig naturligvis til rådighed,
hvis denne udtalelse afstedkommer spørgsmål og vil samtidigt gøre
opmærksom på, at vi meget gerne vil inddrages i de dialoger, der leder
frem til efterårets lovforslag.
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