KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP:
SAMARBEIDSAVTALE
(29. april 2021)

§ 1 Navn – organisering
Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap er et kommunalt oppgavefelleskap som er
opprettet med hjemmel i lov av 18. juni 2018 nr 83 om kommuner og fylkeskommuner kap 19.
Selskapet er et eget rettssubjekt.

§ 2 Eierandel og deltageransvar
Deltagerkommunenes eierandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger:
Beiarn kommune:

1/10

Bodø kommune:

1/10

Fauske kommune:

1/10

Gildeskål kommune:

1/10

Hamarøy kommune:

1/10

Meløy kommune:

1/10

Rødøy kommune:

1/10

Saltdal kommune:

1/10

Steigen kommune:

1/10

Sørfold kommune:

1/10
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Deltagerkommunenes ansvarsandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger:
En forholdsmessig andel av ansvaret basert på tidsrom for medlemskap, og basert på utgiftsfordeling i
§ 8.

§ 3 Representantskapet
Det øverste organ for oppgavefellesskapet er representantskapet. Representantskapet består av en
representant valgt fra hver kommune, med personlig vararepresentant. Disse velges av det respektive
kommunestyre og blant kontrollutvalgets medlemmer.
Representantskapet skal selv behandle:
•

•
•
•
•

Årsmelding og årsregnskap. I årsmeldingen skal det rapporteres følgende
o Representantskapets, eventuelt styrets sammensetning, aktivitet, og godtgjørelser
o Antall ansatte, daglig leders navn og avlønning
o Redegjørelse om de forhold som er nevnt i krav til årsberetning etter kommunelovens
§ 14-7
Overordnet plan og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år. Det forutsettes at
kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan.
Budsjettforslag for neste år. Forslaget skal ikke gå utover budsjettrammene som ligger i den
fireårige rammeplanen, med mindre samtlige eierkommuner samtykker.
Valg av representantskapets leder og nestleder
Valg av styre, styreleder og styrets nestleder, dersom det oppnevnes et styre.

§ 4 Styret
Styret velges av representantskapet. Representantskapet fastsetter antall medlemmer med personlige
varamedlemmer til styret. Representanter for de ansatte i selskapet har tilsvarende møterett som etter
kommunelovens § 13-4.
Styret skal på vegne av representantskapet påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og
med representantskapets vedtak.
Styret fører tilsyn med sekretariatsleder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. På vegne av
representantskapet utøves løpende arbeidsgiverfunksjon i forhold til sekretariatsleder.
Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme. Styret tilsetter sekretariatsleder og
øvrige faste stillinger ved Salten kontrollutvalgservice, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og
ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.
Styret kan utarbeide retningslinjer og instruksjoner til sekretariatsleder.
Dersom representantskapet ikke velger styre, skal oppgavene i § 4 ivaretas av representantskapet
selv.

§ 5 Kontorsted
Salten kontrollutvalgservice sitt kontorsted skal være lokalisert i en av de 10 kommunene nevnt i § 2.
Representantskapet fastsetter kontorsted.

§ 6 Formål og ansvarsområde
Salten kontrollutvalgservice skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg, jfr.
kommunelovens § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Oppgavefellesskapet skal gi
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deltagernes kontrollutvalg effektiv og kompetent bistand og skal arbeide for å bli en foretrukket
leverandør av tjenester til andre kontrollutvalg i fylket.

§ 7 Innskuddsplikt
(Avklares etter opprettelse av eget regnskap for Salten kontrollutvalgservice)

§ 8. Økonomi - fordeling av utgifter.
1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/10 av 1/3 av totalutgiftene.
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i
de 10 deltagerkommunene av 1/3 av totalutgiftene
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 10
kommuner av 1/3 av totalutgiftene.
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas
samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune.
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i
regnskapsåret og virkelig avholdte møter.

§ 9 Representantskapets møter
Møtene ledes av representantskapets leder. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten
av representantene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i representantskapet
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
Representantskapets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtene.
Den enkelte kommune dekker utgifter til egen representant i representantskapet. Dersom det ikke
oppnevnes eget styre, dekker Salten kontrollutvalgservice utgifter til representantskapet som styre i
forbindelse med møter.

§ 10 Sekretariatsleder
Sekretariatet skal ha en daglig leder, benevnes sekretariatsleder, som skal forestå den daglige
ledelsen av sekretariatet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
Sekretariatsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, bestemmelser og de i henhold til de vedtak som er
fattet av representantskap og styre.
Sekretariatsleder er styrets sekretær og saksbehandler, og rapporterer til styret.
Sekretariatsleder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at
sekretariatsleder ikke skal møte.
Sekretariatsleder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige
arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter. Sekretariatsleder gis anvisningsmyndighet.
Regninger som gjelder sekretariatsleder skal anvises av styreleder.
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§ 11 Regnskap og revisjon
Regnskapet for Salten kontrollutvalgservice føres av kompetent regnskapsfører. Representantskapet
velger revisor.

§ 12 Endringer i samarbeidsavtalen og oppsigelse av deltagelse i
oppgavefelleskapet
Samarbeidsavtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra
representantskapet eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom deltagerne om
endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan
iverksettes når det er enighet.
En kommune kan si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret med 1 års
oppsigelsestid, regnet fra 31.12 det året avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er enige, kan
det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid.
Eiendeler og heftelser for økonomiske forpliktelser skal fordeles mellom kommunene ut fra
bestemmelsene om generell utgiftsfordeling i § 6.

§ 13 Arkiv
Salten kontrollutvalgservice skal holde arkiv i samsvar med lov og forskrift på området. Det
skal føres egen arkivdel for hvert kontrollutvalg. Ved enkeltstående kommunes uttreden av
oppgavefellesskapet skal avsluttet arkiv for hvert kontrollutvalg sendes til den respektive
kommune. Det samme gjelder ved oppløsning av oppgavefelleskapet. Ved oppløsning skal
arkiv for selve selskapet / oppgavefelleskapets sendes til Interkommunalt Arkiv i Nordland.

§ 14 Iverksettelse
Salten kontrollutvalgservice KO er etablert og samarbeidet satt i verk fra og med 1. januar
2020. Endringer i samarbeidsavtalen iverksettes fra det tidspunkt eierkommunene
bestemmer, eventuelt på det tidspunkt alle kommunene har vedtatt endringen.

Vedtektene er gyldig fra og med 21. april 2021, etter følgende vedtak i deltagende kommuner:
Meløy kommunestyre, sak 103/20,

vedtatt 3. desember 2020.

Bodø bystyre, sak PS 21/4,

vedtatt 4. februar 2021.

Steigen kommunestyre, sak 9/2021,

vedtatt 17. februar 2021.

Saltdal kommunestyre, sak 35/21,

vedtatt 29. april 2021.

Fauske kommunestyre, sak 34/21,

vedtatt 11. mars 2021.

Gildeskål kommunestyre, sak 7/21,

vedtatt 9. mars 2021.

Sørfold kommunestyre, sak 7/21,

vedtatt 23. februar 2021.

Beiarn kommunestyre, sak 10/21,

vedtatt 26. mars 2021.

Hamarøy kommunestyre, sak 24/21,

vedtatt 29. april 2021.

Rødøy kommunestyre, sak 75/2020

vedtatt 16. desember 2020.
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