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NY SAMARBEIDSAVTALE STUDIESENTER - RKK YTRE HELGELAND 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 026 &01  

Arkivsaksnr.: 16/214    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/20 Formannskap 17.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Samarbeidsavtale om det kommunale oppgavefellesskapet Studiesenter og Regionalt Kontor 

for Kompetanseutvikling Ytre Helgeland, er en avtale mellom Alstahaug kommune, Dønna 

kommune, Herøy kommune, Leirfjord kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune og Træna 

kommune. 

 

Samarbeidsavtalen er hjemlet i kommuneloven § 19, kommunalt oppgavefellesskap. 

 

Samarbeidsavtale om det kommunale oppgavefellesskapet Studiesenter og Regionalt Kontor 

for Kompetanseutvikling Ytre Helgeland vedtas som den ligger i vedlegg. 

 

Iverksettelsestidspunktet er satt til 1. januar 2021 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Ny kommunelov pålegger kommunen å omorganisere samarbeidsavtaler i interkommunale 

samarbeid etter den gamle kommunelovens § 27. 

 

På grunn av disse endringene i kommuneloven har rådmenn i de samarbeidende kommunene; 

Lurøy, Træna, Nesna, Dønna, Herøy, Leirfjord og Alstahaug, arbeidet frem et forslag til ny 

samarbeidsavtale (den som ligger vedlagt denne saksfremstillingen sist revidert 10.1.20). 

 

I den nye samarbeidsavtalen har både formaliteter i samarbeidsform og innhold i den felles 

tjenesten vært diskutert og blitt revidert. 

 

Forslaget til ny samarbeidsavtale har vært på høring, og Fagforbundet i Alstahaug har meldt 

tilbake at de er misfornøyde med at det ikke er tatt inn en ansattrepresentant i det nye styret. 

 

Fakta: 

Studiesenteret RKK Ytre Helgeland 

Studiesenteret RKK, var i sin opprinnelse et kommunalt samarbeid om en støttetjeneste knyttet 

til utvikling- og kompetansearbeid. 

 

Det opprinnelige RKK ble i 2013 utvidet til også å være et studiesenter, med følgende 

mandat: 

 «…skal være et målrettet verktøy i kommunenes og næringslivets arbeid med å 

 tilrettelegge for et kompetent arbeidsliv, regional utvikling og kompetanseutvikling 

 generelt i den voksne befolkningen. Studier og kurs skal arrangeres etter ønske fra 
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 kommuner, private bedrifter og enkeltpersoner (…)» 

 

RKK er ikke en lovpålagt funksjon, men et samarbeid for å løse blant annet felles 

kompetanseutvikling. Tjenesten har ikke forvaltningsoppgaver eller direkte ansvar for 

lovpålagte oppgaver. Studiesenteret RKK Ytre Helgeland, er i dag organisert etter § 27 i 

kommuneloven. 

 

Interkommunalt samarbeid i ny kommunelov 

Alle dagens § 27-samarbeid må ta stilling til hvilken modell samarbeidet skal videreføres i. 

Kommunen har fire år på å omdanne § 27-samarbeidet til en ny modell. Frist for 

omorganisering er høsten 2023 

 

§ 17-1. Interkommunalt samarbeid 

Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt 

samarbeid. Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk 

råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, 

aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig 

adgang til. Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra 

reglene om offentlige anskaffelser. 

 

Den nye kommuneloven legger føringer for at dagens § 27-samarbeid må omdannes til 

«interkommunalt politisk råd» eller «kommunalt oppgavefellesskap». 

 

Interkommunalt oppgavefellesskap er et produksjonssamarbeid, hvor det samarbeides om en 

oppgave eller tjeneste for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet på den aktuelle oppgaven 

eller tjenesten. 

 

Interkommunale politiske råd er ment å omfavne politiske samarbeid som behandler 

generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene, for eksempel regionråd. 

(Tolkning er hentet fra advokat Vibeke Resch-Knudsen, 2018). 

 

For lovpålagte oppgaver, som innebærer utøvelse av offentlig myndighet, må kommunene i 

praksis benytte vertskommunemodellen. Et interkommunalt oppgavefelleskap har 

eksempelvis ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak. 

 

I forhold til Studiesenter RKK, er det kommunalt oppgavefellesskap som vurderes som den 

aktuelle samarbeidsformen. 

 

Kommunalt oppgavefellesskap 

§ 19-1. Kommunalt oppgavefellesskap 

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt 

oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv 

å opprette et oppgavefellesskap. Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe 

enkeltvedtak. 

 

Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne 

forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. Oppgavefellesskapets navn skal 

inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap. 
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De øvrige kapitlene i denne lovparagrafen gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for 

oppgavefellesskap. I forarbeidet til kommuneloven vektlegges viktigheten av å legge ned et 

grundig arbeid for å få en god samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen skal ikke bare 

inneholde det den nye kommuneloven krever, men også på en god måte regulere øvrige 

forhold mellom deltakerne. 

 

Krav til kommunalt oppgavefellesskap i kommuneloven: 

 Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste (eier)organet i et 

oppgavefellesskap, representantskapet. Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer 

og varamedlemmer til representantskapet. 

 Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i 

oppgavefellesskapet, og det er fastsatt enkelte minimumskrav til innholdet i 

samarbeidsavtalen. 

 Representantskapet kan også selv bestemme å opprette «andre organer til styring av 

rådet». Det vil i praksis si at representantskapet kan opprette et styre. 

 Deltakerne/kommunene vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av 

oppgavefellesskapets forpliktelser, tilsvarende som for interkommunalt selskap (IKS). 

 Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig 

rettssubjekt, hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte 

deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og 

oppløsning av oppgavefellesskapet. 

 

Kommunens behov for et RKK 

Kommunen har behov for faglig oppdatering og utvikling innenfor tjenesteområdene. I 

mange sammenhenger er det kompetansekrav gjennom lov og forskrift, i andre 

sammenhenger er det kravet om best mulig tjeneste og effektiv drift som er pådriver. 

 

Arbeidet med å tilrettelegge for kompetanseutvikling er sammensatt. Fra analyse av behov til 

tiltaksplan og gjennomføring. Analyse av behov og planlegging av kompetansetiltak vil alltid 

ligge til de kommunale ledernes ansvarsområde. Studiesenter RKK er tenkt å være en viktig 

samhandlingspartner i dette arbeidet. I tilrettelegging for gjennomføring kan Studiesenter 

RKK være helt sentral. 

 

Ved å ha en felles tjeneste kan kommunene benytte seg av ansatte som både har en spisset 

kunnskap om kompetanse og utviklingsarbeid, og som også bygger nettverk til ressurser, 

personer og kompetanseinstanser som kommunene kan nyte godt av. 

 

De sentrale oppgavene som kommunen ønsker ivaretatt i dette kommunale 

oppgavefellesskapet er: 

 a) Tilrettelegge og samordne for faglige nettverk etter behov i kommunene 

 b) Tilrettelegge og støtte for kurs og kompetansepakker etter bestilling fra 

 kommunene. 

 c) Tilrettelegge kurs slik at kommunene kan delta lokalt via IKT løsninger 

 (desentraliserte kursløsninger) 

 d) Støtte kommunene i prosjektbeskrivelser, prosjektsøknader og prosessveiledning. 

 e) Støtte kommunene i arbeid med søknad om midler og rapporteringer i forhold til 

 dette. Herunder støtte kommunene med kunnskap om aktuelle utviklings- og 

 kompetansemidler. 

 



  Sak 91/20 

 

 Side 5 av 12   

 

Sentrale endringer i oppgaver for Studiesenteret RKK i ny samarbeidsavtale 

Det nye forslaget til samarbeidsavtale begrenser Studiesenter RKK sin oppgave i forhold til 

andre aktører enn kommunene. Dette utelukker ikke at Studiesenteret RKK også kan gi 

tjenester til andre, men at dette må avklares særskilt. 

 

I dette ligger det en erkjennelse at tidligere formulert mandat er for vidt, for lite konkret og i 

større grad en visjon enn en gjennomførbar oppgave. 

 

  «.. (RKK skal) være et målrettet verktøy i kommunenes og næringslivets arbeid med 

 å tilrettelegge for et kompetent arbeidsliv, regional utvikling og kompetanseutvikling 

 generelt i den voksne befolkningen.» 

 

Den nye samarbeidsavtalen etterstreber å være konkret på hvilke oppgaver som skal ivaretas 

og hvordan tjenesten fortløpende skal kunne evalueres av kommunene. 

 

Forslag til organisering 

Representantskapet er oppgavefellesskapets øverste organ. Alle deltakerkommunene skal 

være representert i dette organet ved ordfører med varaordfører som vararepresentant. Styret 

består av rådmenn i de samarbeidende kommuner. Se for øvrig samarbeidsavtalen. 

 

Økonomi 

Det er behov for at samarbeidsavtalen tydeliggjør de tjenester som det kommunale 

oppgavefelleskapet skal løse innen den økonomiske rammen kommunene gir. Dette skal gi 

forutsigbarhet i tjeneste for kommunene, og avklare forventninger for Studiesenter RKK. 

Kommunene vedtar en 4-årig økonomiplan som er styrende for videre budsjettarbeid. 

 

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. 

 

Budsjettet reguleres årlig basert på konsumprisindeks, tolvmåneders KPI per 1/11 i 

budsjettåret 

 

Vurdering: 

I kommunens kontinuerlige arbeid med utvikling og kompetansebygging, vurderes det som 

hensiktsmessig å ivareta et interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling.  

 

Studiesenteret RKK har en intern funksjon med å bidra til å løse kompetanseoppgaver for 

kommunen, og samtidig en funksjon i forhold til eksterne i å fronte regionens interesser. 

Samarbeidet foreslås å videreføres som kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov, § 

19. 

 

Iverksettelsestidspunktet er satt til 1. januar 2021. Rådmannen i Lurøy er valgt inn i styret og 

fungerer i nåværende styre fram til 1. januar 2021 

 

Vedlegg: 

Forslag ny samarbeidsavtale Studiesenter RKK Ytre Helgeland 

Kommuneloven kap 19 – kommunalt oppgavefellesskap 
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Gammel samarbeidsavtale om RKK 

 

 

 

Træna 04.12.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD OM 

OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 09/283    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/20 Formannskap 17.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Søknad fra Træna Handel Eiendom AS om å få omgjort næringslån til tilskudd avslås, med 

begrunnelse i at regnskapet viser et overskudd for året 2019. 

 

Søknad fra Træna Handel AS om å få omgjort restgjeld næringslån på kr 112 958,00 til 

tilskudd innvilges, med begrunnelse i at regnskapet for året 2019 viser et underskudd. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna Handel AS og Træna Handel Eiendom AS datert 17.11.2020. 

 

Fakta: 

Træna Handel Eiendom AS ble i  F-sak 81/09 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til utvidelse 

av forretningslokaler på Træna på kr 250 000 over 10 år med rente og avdragsfrihet i 3 år. 

Restgjeld på dette lånet er pr 27.11.2020 kr 123 179,73. 

 

Træna Handel AS ble i F-sak 30/10 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til tilrettelegging av 

butikklokale, for å møte behov fra økt turisme og fiskeri på kr 150 000 med 10 års avdragstid 

og 3 års avdrags- og rentefritak. Restgjelden på dette lånet er pr 27.11.2020 kr 112 958,00.  

 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 1 149 134 for Træna Handel AS og et 

overskudd på kr 275 618 for Træna Handel Eiendom AS. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Å omgjøre et lån til tilskudd vil innebære at en får mindre midler til videre utlån til Træna 

kommunes næringsliv. 

 

Vurdering: 

Det har ikke tidligere vært praksis å omgjøre innvilgede næringslån til næringstilskudd. 

Begrunnelse for dette har vært at når man gir støtte om lån og bedriften etter hvert klarer seg 

selv økonomisk, kan lån tilbakebetales og gis videre til nye / andre bedrifter. På denne måten 

vil det kunne være tilgjengelige midler til å yte næringsstøtte. 

 

Træna Handel Eiendom AS drives med et overskudd, slik årsrapporten for 2019 viser, er det et 

overskudd for året 2018 på kr 227 806 og for 2019 på kr 275 618. På denne bakgrunn 

anbefaler rådmannen at resterende næringsgjeld ikke omgjøres til tilskudd. 
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Træna Handel AS er en viktig bedrift for Trænasamfunnet. De har for regnskapsåret 2019 et 

underskudd på kr 1 149 134, i 2018 viser årsrapporten for 2019 et overskudd på kr 193 106. 

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at innvilget næringslån med en restgjeld på kr 

112 958,00 omgjøres til tilskudd. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Træna Handel AS/Træna Handel Eiendom AS datert 17.11.2020 

Samlet saksfremstilling arkivsak 09/283 

 

Træna 09.12.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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BUDSJETTREGULERING 2020 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 20/279    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/20 Formannskap 17.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

 

Følgende budsjettregulering foretas: 

 

Rammeområder / Tiltak 
Økte utgifter/ 
Red. inntekter 

Økt inntekt/ 
Red. utgift 

  
Investering 
Fjernvarme 
Momskompensasjon 
Bruk av investeringsfond 
 
Drenering , skole/rådhus 
Momskompensasjon 
Bruk av investeringsfond 
 
Gatelys 
Momskompensasjon 
Bruk av investeringsfond 
 
Træna 365 2020 
Bruk av investeringsfond 
 
 
Drift 
Utbedring uteområde 
Bruk av bundet fond 

  
  
  

125 000 
500 000 

 
 

180 000 
720 000 

 
 

25 000 
100 000 

 
 

1 000 000 
 
 
 
 

120 000 

  
  

625 000 
 
 
 

 900 000 
 
 
 

125 000 
 
 
 

1 000 000 
 
 
 
 

120 000 
 
 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

K-sak 61/19- Budsjett 2020. 

 

Fakta: 

Det ble i budsjett 2020- Innvestering avsatt kr 875 000; til gatelys. Finansiert ved bruk av 

ubundet kapitalfond. Det gjenstår en del arbeid i 2021 som finansieres av ubenyttet avsatte 

midler. 

 

Det ble i budsjett 2020- Innvestering avsatt kr 1 250 000; for drenering kjeller. Arbeidet er 

startet opp og vil bli ferdigstilt i 2021. 
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Det ble i k-sak 55/20 avsatt kr 2 500 000; for bygging av to enheter i prosjekt Træna 365. 

Det ble i saken planlagt at man skulle bruke kr 1 000 000; til grunn- og betongarbeider, 

avsatte midler foreslås overført til 2021. 

 

Fjernvarme, overføres i sin helhet til 2021 med kr 625 000 inkludert moms 

Finansiert av momskompensasjon på kr 125 000 og bruk av investeringsfond med kr 500 000. 

 

Utbedring av uteområdet ved skole og barnehage. Det er brukt kr 130 000 av de avsatte 

midlene på kr 250 000 som er finansiert med bruk av bundet fond. Resterende overføres til 

2021. 

 

Vurdering: 

Rådmannen innstiller på foreslått regulering. 

 

 

Træna 09.12.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen      Morten Tøgersen 

rådmann                   saksbehandler 
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PRISER KOMMUNALE TJENESTER 2021 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: 000  

Arkivsaksnr.: 20/253    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/20 Formannskap 17.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Kommunale tjenester som brukerbetaling helse- og omsorg, utleie kommunale bygg, 

husleie kommunale boliger, betaling kulturskole og timesats teknisk personell justeres 

iht. prisstigning i kommunal sektor anslått av KMD til 2,7 % . 

2. Endringen gjelder fra 01.01.2021. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunale avgifter bør vurderes og vedtas før årsskiftet.  

 

Fakta: 

Vannavgift og vanngebyrer økes Ihht til vurdert prisstigning på 2,7 % (se sak årsbudsjett). 

 I løpet av 2021 vil det bli utarbeidet ny hovedplan vann som vil ende opp med en 

investeringsplan på fremtidsrettet vannproduksjon etter dagens og fremtidens behov og etter 

drikkevannsforskriften.  

Oversikt gebyrer vil bli utarbeidet i samme prosess. 

 

Avløpsavgift og gebyrer foreslås opprettholdt på dagens nivå. I løpet av 2021 vil det utarbeides 

hovedplan avløp der man tilpasser driften Ihht til dagens og fremtidens behov og lovverk. 

 

Renovasjon opprettholdes på 2020 nivå. Dette Ihht til vedtak i representantskapsmøte i HAF 

23.10.20 

 

For vedlagt revidert prisoversikt/ utleie kommunale bygg er Selvær skole og skolekjøkken, 

Husøy tatt ut. 

Kjøkken Trænahallen lagt inn 

 

Oppvekst og utdanning – kommunen følger max-satser. 

 

Bevillingsgebyrer blir vedtatt i statlig forskrift. 

 

Vurdering: 

Rådmannen legger frem forslag til kommunale priser 

 

Vedlegg: 

Forslag reviderte priser 2021 
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Træna 09.12.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen     Morten Tøgersen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 


