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SAMARBEIDSAVTALE OM DET

KOMMUNALE OPPGAVEFELLESSKAPET

Studiesenter og Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling
Ytre Helgeland

RKKYH

1 Par tene i avtalen

Parter i avtalen er Alstahaug kommune, Dønna kommune, Herøy kommune, Leirfjord kommune,
Lurøy kommune, Nesna kommune og Træna kommune.

Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas i samarbeidet.

2 Bakgrunn og formål

Samarbeidsavtalen omhandler samarbeid om et regionalt oppgavefellesskap for
kompetanseutvikling. I fortsettelsen benevnt som RKKYH

Kommunene har valgt å organisere dette som en felles støttetjeneste.

RKKYH skal bidra til- og samordne kompetanseutvikling og utviklingsarbeid der dette er
hensiktsmessig for avtalepartene. RKKYH skal videre være en støttefunksjon og et målrettet verktøy i
kommunenes arbeid med et kompetent arbeidsliv og kompetanseutvikling generelt.

Det skal legges til rette for mest mulig lokalt tilrettelagte tiltak.

3 Oppgaver

Tilrettelegge og samordne for faglige nettverk etter behov i kommunene. Herunder studier,
kurs og lærende nettverk mm. med utgangspunkt i avdekkede behov og bestillinger fra
kommunene.

Tilrettelegge kurs/kompetansehevende tiltak slik at kommunene kan delta lokalt via
kommunens IKT løsninger (desentraliserte kursløsninger)

Bidra i kommunene arbeid med i prosjektbeskrivelser, prosjektsøknader og
prosessveiledning, herunder utvikling av søknader om gjennomføring, finansiering og
rapportering.

Støtte kommunene i arbeid med søknad om midler og rapporteringer i forhold til dette.
Herunder støtte kommunene med kunnskap om aktuelle utviklings- og kompetansemidler.

Arrangementer på tvers av kommunene ivaretas økonomisk av RKK, som viderefakturerer
kommunene/deltagere ut fra deltagelse/avtale. Oppdrag for andre selvfinansieres eller
kombineres med tiltak som gagner kommunene.

RKKYH kan representere avtalepartene overfor staten ved Fylkesmannen, der dette vurderes
hensiktsmessig av kommunene. Dette i samråd med styret.
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4 Innhold og kvalitet på tjenestene

Det skal utarbeides forslag til virksomhetsplan ut fra de rammer denne samarbeidsavtalen setter, og
ut fra de konkrete behov som kommunene melder inn.

Kommunenes (eiernes) tjenesteområde skal være RKK sitt prioriterte fokus,
og oppgavefelleskapets strategi konkretiseres på fire nivåer:

1. Samarbeidsavtale
2. Strategisk plan
3. Virksomhetsplan
4. Tiltaksoversikt

Ut fra de rammer denne samarbeidsavtalen setter, strategiplanen og konkrete behov kommunene
melder inn skal det utarbeides årlige virksomhetsplaner.

5 Oppgavefellesskap som eget rettssubjekt

Dette oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. Oppgavefellesskapet kan forplikte seg overfor en
tredjepart, og på selvstendig grunnlag kan gjøre krav gjeldende overfor en tredjepart.

6 Økonomi og regnskap

a) Kommunene vedtar en 4 årig økonomiplan som er styrende for kommende års budsjett.

b) Kontorkommunen ivaretar IKT og arkiv. Lønn og regnskap kjøres i samarbeid mellom RKKYH
og kontorkommunen. Tjenestene kompenseres etter avtale.

c) Regnskapet rapporteres hvert tertial.

d) Årsregnskapet er revisjonspliktig

e) Alstahaug kommune forskutterer driften av kontoret dersom dette er nødvendig, men
utgiften fordels på alle kommuner hvis en negativ situasjon varer mer enn 10 måneder, og
alltid innen regnskapsåret.

f) RKKYHhar ikke myndighet til å ta opp lån

7 Kostnadsfordeling mellom samarbeidskommunene

Lønns- og driftsutgifter ved RKKYHjusteres etter konsumprisindekstolvmåneders (KPI per 1/11 i
budsjettåret), ved behov for andre justeringer vedtas disse av styret.

Kostnadene fordeles mellom samarbeidspartene etter følgende fordelingsnøkkel (gjeldende fra
2021):

15 % av utgiftene fordeles likt mellom kommunene
85 % fordeles etter folketall pr 1.jan i regnskapsåret.
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Alle kommuner foretar halvårsviseinnbetalinger (mai og oktober) med utgangspunkt i godkjent
budsjett. RKKYH fakturerer kommunene i tråd med dette.

Fig Fordeling budsjett 2020.
STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

Fordelings
nøkkel i %

Driftstilskudd kommunene Budsjett 2020 Budsjett 2019 Kommentarer

Studiesenter RKKYH

44 Alstahaug** 741 229 721 038 547 229 etter fratrekk

8 Dønna 155 886 151 639

10 Herøy 188 405 183 273

11 Nesna 204 665 199 089

13 Leirfjord 237 184 230 723

11 Lurøy 204 665 199 089

3 Træna 74 589 72 556

Totale kommunale driftsutgifter 1 806 623 1 757 407 Kostnads økning på 2,8% fra 2019

* Fordelingsnøkkel: 10% likt fordelt på alle kommunene og 90% fordelt etter folketall pr 2018.

** Kompensasjon for tjenester pr 2020 på kr 194 000 trekkes fra driftstilskuddet for Alstahaug kommune.

Oppdrag til andre gjøres ut fra følgende prinsipper:

Oppdrag for andre kan gjøres i samråd med styret. Disse selvfinansieres eller kombineres med tiltak
som gagner kommunene.

8 Rappor ter ingsrutiner

RKK skal rapportere regnskap pr tertial og i en årsmelding tilknyttet årsregnskapet.
Årsmeldingen skal inneholde følgende:

a. Aktivitet og kostnad pr kommune
b. Større kompetanse- /utviklingsprosjekter som RKKYHleder, med tilhørende

økonomi.
c. Produksjon pr årsverk.

9 Organisering
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10 Representantskap

a) Representantskapet er oppgavefellesskapets øverste organ. Alle deltakerkommunene skal
være representert i dette organet. Som hovedregel utøves dette ved ordfører, med
varaordfører som vararepresentant.

b) Representantskapet vedtar budsjett, årsmelding og regnskap og er vedtaksfør når minst
halvparten av representantene møter. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved votering i
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

c) Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 2 år i gangen.

d) Styrets leder og daglig leder møter i representantskapet. Styreleder som saksbehandler og
daglig leder ivaretar sekretærfunksjonen. Styreleder har tale og forslagsrett, øvrige
styremedlemmer har møterett.

e) Tillitsvalgte har møte- og talerett i representantskapet.

f) Eierne dekker selv sine utgifter ved representantskaps møtene

10 Styret

a. Styret består av rådmenn/kommunedirektører fra de samarbeidende kommunene.

b. Styret velger selv sin leder og nestleder. Disse velges for to år.

c. Styret har ansvar for at formålet med RKK oppfylles innenfor de økonomiske rammer som
vedtas.

d. Styret innstiller til representantskapet årsmelding, regnskap for siste driftsår, strategisk
planer, virksomhetsplaner og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år.

e. Styret tilsetter daglig leder, og evt. avslutter daglig leders arbeidsforhold.

f. Styret er daglig ledersarbeidsgiver og nærmeste overordnede. Styrets leder utøver den
daglige arbeidsgiverrollen.

g. Styret vedtar delegasjon av myndighet til daglig leder.

h. Styret er arbeidsgiver i forhold til arbeidsavtalen med de ansatte, og i forhold til
arbeidsrettslig lovgivning.

i. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.
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11 Styrets møter .

a. Møtene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av
styremedlemmene er tilstede.

b. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

c. Styrets leder/daglig leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

d. Eierne dekker sine egne representanters utgifter i forbindelse med styremøtene.

12 Daglig leder .

a. Styret tilsetter daglig leder og er daglig leders nærmeste overordnede. Styrets leder utøver
arbeidsgiverrollen over daglig leder.

b. Utarbeider forslag til virksomhetsplan ut fra de rammer denne samarbeidsavtalen setter

c. Daglig leder skal rapportere til styret, og har det faglige ansvaret for å følge strategisk plan.

d. Daglig leder har ansvaret for å administrere virksomheten og at pålagte oppgaver utføres i
henhold til gjeldende bestemmelser og i henhold til vedtak som er fattet av styret.

e. Daglig leder skal utarbeide forslag til virksomhetsplan, og har ansvar for at pålagte oppgaver
utføres i henhold til lov, forskrifter og avtaler.

f. Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige
arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter.

g. Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal anvises av
styrets leder eller den som styret utpeker. Vedkommende har også anvisningsmyndighet i
daglig leders fravær.
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13 Avtaleper iode, endr inger , uttreden og avvikling

Avtalen er bindende så lenge ingen av partene har sagt opp avtalen.

1. Representantskapet kan selv, med 2/3 flertall, vedta endringer i de delene av
samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er beskrevet i §19-4 i
kommuneloven, som omhandler hva samarbeidsavtalen skal fastsette

2. Dersom det ikke er enighet mellom samarbeidspartnere om endringer, skal det umiddelbart
startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan iverksettes når det er enighet.

Uttreden eller avvikling kan skje på følgende måte:

Avvikling av oppgavefelleskapet kan skje ved gjensidig vedtak om dette i samtlige
kommunestyrer, på et tidspunkt man blir enig om.
Ved oppløsning av oppgavefelleskapet har kontorkommunen ansvaret for at kontorets
arkiver blir oppbevart etter arkivloven.
Ensidig uttreden kan skje gjennom vedtak i ett av kommunestyrene, men da med en
oppsigelsesfrist på minimum ett år. Oppsigelsen sendes skriftlig til styret med 1 års
oppsigelsestid, regnet fra 31.12 det året avtalen sies opp.

Heftelser ved økonomiske forpliktelse skal fordeles mellom kommunene ut fra bestemmelsene om
generell utgiftsfordeling i pkt. 7.

14 Iverksetting

Avtalen iverksettes fra 1.1.2021.
Det kan ikke delegeres til andre å gjøre endringer i avtalen.

Underskrifter


