22. september 2021
4K samarbejdsaftale
Foreliggende reviderede udgave af 4K samarbejdsaftalen er vedtaget af chefgruppen i det 4-kommunale
samarbejde, Bjarne Ipsen/Aabenraa, Lene Gram Herborg/Sønderborg, Mikkel Brander/Tønder, Helle
Mikkelsen/Haderslev og Ellen Enné/Haderslev d. 7. juni 2021.
Denne udgave erstatter udgave vedtaget i oktober 2015.
Motivation: I foreliggende udgave er ændringer fra mellemliggende periode indarbejdet.

De specialiserede opgaver på synsområdet, høreområdet og taleområdet varetages fra 1. januar 2016 af
den enkelte kommune.
Den kommunale opgavevaretagelse understøttes af et gensidigt tæt samarbejde mellem de fire
sønderjyske kommuner.

Kommunerne samarbejder i følgende faglige netværk med henblik på gensidig erfaringsudveksling,
sparring, vidensdeling og efteruddannelse:
a)

På afdelingschefniveau følges udviklingen i opgaveløsningen og det mellemkommunale samarbejde
m.h.p. oplæg til løbende tilpasninger og rammejusteringer. Afdelingscheferne afholder mindst 2
årlige møder i hhv. juni og november. Kommissorium vedtaget juni 2020. Formandskabet er etårigt og
går på skift mellem kommunerne. Formandskabet gælder både afdelingschef- og ledermøder.

b) På lederniveau understøttes og udvikles opgaveløsningen i 4K samarbejdet. Lederne afholder mindst
3 årlige møder i hhv. januar, maj og oktober. Kommissorium vedtaget juni 2020. Formandskabet er
etårigt og går på skift mellem kommunerne.
c)

Der dannes netværk af medarbejderne indenfor hvert af de faglige områder: Tale, syn, høre, IKT og
job &erhverv. Netværksmøderne afholdes op til 3 gange årligt. Formandskabet er etårigt og går på
skift mellem kommunerne. Formandskabet aftales i netværkene.

I forbindelse med nyansættelser, eller kompetenceforløb i form af sidemandsoplæring, bistår
kommunerne hinanden med ”følordninger”, mentorforløb, sparring og rådgivning. Bistanden aftales
konkret i det enkelte tilfælde.
Kommunerne bistår hinanden med opgaveløsningen gennem gensidigt køb og salg af opgaver. Hvis en
kommune ikke selv kan løse en opgave er første prioritet for eksternt køb hos de andre sønderjyske
kommuner.
Hvis en kommune modtager en henvendelse om bistand til opgaveløsningen fra kommune i 4K
samarbejdet, er kommunen forpligtiget til indenfor 2 arbejdsdage at meddele bestillerkommunen
rammerne for behandling af sagen – herunder tidspunkt for sagens behandling.

Efter godkendelse af en opgave for en anden af de sønderjyske kommuner prioriteres den godkendte sag
på baggrund af en konkret og individuel vurdering i forhold til borgerens funktionsnedsættelse og behov
på lige fod med behandlingskommunens egne sager.
Kommunerne i 4K samarbejdet tilkendegiver forventning om evt. ændringer i volumen af køb/salg for det
kommende kalenderår ved 4K ledermødet i efteråret.
Opgaveløsning for en anden kommune prisfastsættes efter medgået tid til opgaven inkl.. 30 min.
administrationstid, transporttid samt afledte transportudgifter.
Tidsforbruget afregnes med en timepris på 483,00 kr. excl. moms. (2015 pris). Timeprisen reguleres årligt
med KL’s lønfremskrivningsprocent. Transportudgifter afregnes med statens laveste takst pr. kørt km.
Samarbejdsaftalen kan opsiges af en kommune med 6 måneders varsel til udløb ved årsskiftet.

