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Regionalt Kompetansekontor Salten - Revidert samarbeidsavtale med vedtekter

Rådmannens forslag til vedtak:

1.

Betegnelsen Regionalt Kontor for kompetanseutvikling/RKK endres til Regionalt
Kompetansekontor Salten/RKS.

2.

Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor
Salten vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldende fra 1.07.2017

Vedlegg
1

Samarbeidsavtale for RKK Salten, 24.4.2013

2

Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter

Bakgrunn for saken:
Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling (RKK) ble initiert som en forsøksordning av
Skoledirektøren i Nordland, nå utdanningsdirektør, i 1987. Det ble etablert som et
prosjektsamarbeid/en forsøksordning mellom Statens Utdanningskontor og kommunene i
Nordland. Bakgrunnen var blant annet at direktøren av faglige grunner ønsket å
kommunisere sentralt/departementalt initierte krav til kompetanseutvikling via 9
regionskontor. Videre skulle kontorene være et supplement og en støtte til kommunenes
egen kompetanseoppbygging. Fauske kommune ble en del av RKK Indre Salten bestående av
Fauske, Sørfold, Saltdal, Beiarn og Skjerstad. I 1988 ble tjenesteområdet utvidet til også å

gjelde barnehager. Senere kom Pleie/omsorg-sektoren med og etter hvert hele det
kommunale tjenesteområdet.

I 1995 ble RKK opprettet som en interkommunal virksomhet med hjemmel i kommunelovens
§ 27, - et samarbeid mellom kommuner for å løse felles oppgaver, herunder drive felles
opplæring og kompetanseutvikling for kommunalt ansatte.

Vurdering:
§ 27-samarbeid er en bestemmelse om etablering av en bestemt type samarbeidsordning for
å løse felles oppgaver, herunder kompetanseutvikling. Forutsetningen for at det skal være et
interkommunalt samarbeid i forhold til § 27 er at det foretas tildeling av
avgjørelsesmyndighet, «et eget styre», formalisert gjennom samarbeidsavtale med
vedtekter. I et interkommunalt styre må alle deltakende kommuner og fylkeskommuner være
representerte i det øverste styrende organet. Når mange deltar i samarbeidet, vil styret
kunne bli uhensiktsmessig stort. Styret anbefaler derfor at rådmennene i de deltakende
kommunene utgjør et representantskap, som øverste organ. Representantskapet velger
selskapets styre.

Styret anbefaler at det interkommunale samarbeidet om kompetanseoppbygging forsetter
etter kommunelovens § 27. Videre anbefaler styret at en endrer navnet på samarbeidet til
RKS, - Regionalt Kompetansekontor Salten. Ny betegnelse er mer beskrivende for hva
kontorets tjenestetilbudet omfatter.

For å sikre partenes/kommunenes kvalitet og nytteverdi var en gjennomgang og evaluering
av eksisterende samarbeidsavtaler viktig. Ved utarbeiding av vedlagte reviderte avtale er
oppgaver og ansvarsområder tydeliggjort, tekst ryddet opp i samt ansvar og arbeidsoppgaver
mellom styret og daglig leder presisert. Ut fra lov og avtaleverk skal kommunene kartlegge
behov og gjennomføre tiltak. Det regionale kompetansekontoret blir ett av verktøyene for
kommunenes gjennomføring av kompetansetiltak.

Vedtektsendringene vil ikke ha økonomiske konsekvenser for eierkommunene.
Den foreslåtte formåls- og ansvarsparagrafen lyder:

§ 4 Formål og ansvarsområde.
•

Regionalt kompetansekontors formål er å være en pådriver og sentral bidragsyter til
økt kompetanse i deltagerkommunene. Dette gjøres gjennom å skape arenaer for
opplæring og kunnskapsformidling på en mest mulig effektiv og kvalitetsmessig måte.
Kompetanseutvikling skjer i samarbeid med kommunene og ut fra deres behov.

•

Regionalt kompetansekontor kan bistå kommunene med implementering av relevante
nasjonale satsinger, aktuelle utviklingsprosjekt og innovasjon.

•

Samarbeidet i deltakerkommunene er basert på likeverdighet mellom partene og skal
være en støtte til kommunenes eget arbeid med kompetanseutvikling

•

Regionalt kompetansekontor skal være et bindeledd mellom deltagerkommunene og
relevante samarbeidspartnere

Styret anbefaler at styresammensetningen blir vedtatt i tråd med intensjonen ved et § 27samarbeid der alle eiere skal være representert i styret. Dette med henvisning til § 4 i
forslag til ny samarbeidsavtale.

I «Kommuneloven med kommentarer» side 211 heter det:
Det følger av konstruksjonen «interkommunalt styre» at samtlige deltakende kommuner må
være representert i det øverste styrende organ. Hvis ikke, ville en kommune som ikke er
representert, i realiteten ha overdratt beslutnings- og styringsmyndighet på vedkommende
saksområde til de andre deltakerkommuner. I Ot.prp. nr. 42/1991-92 side 208 gis det i tråd
med dette uttrykk for, som en bindende forutsetning, at:
«samtlige deltakende kommuner må være representert i styret»

Det er viktig at alle eierkommunene enes om de nye vedtektene.

Vurdering:
Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling (RKK) er et interkommunalt selskap etter
kommunelovens § 27. Samarbeidet omfatter kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy,
Saltdal, Steigen og Sørfold.

Gjeldende samarbeidsavtale ble vedtatt av de respektive kommunestyrene høsten 2010 med
virkning fra 1.01.2011.

Loven stiller krav til at det skal være vedtekter for det interkommunale styret/samarbeidet.
Minimumskravene til hva vedtektene skal ha bestemmelser om er:
a. Styrets sammensetning og hvordan de utpekes
b. Området for styrets virksomhet
c. Hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten
d. Hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne
økonomiske forpliktelser
e. Uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet

Kommunenes kompetanse- og utviklingsbehov skal i henhold til lov og avtaleverk fortløpende
vurderes, planer utarbeides og tiltak gjennomføres. Her har RKK bistått kommunene i stor
grad.

Styret i RKK har imidlertid gjennomgått - og funnet at samarbeidsavtalen bør oppdateres. I
vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale med vedtekter er formålsparagrafen revidert og
oppgaver og ansvarsområder tydeliggjort. Videre er det ryddet opp i tekst, samt at ansvar og
arbeidsoppgaver mellom styret og daglig leder er presisert. For at alle kommuner skal være
representert i øverste organ, foreslås det å opprette et representantskap bestående av
rådmennene i de respektive kommunene. Styret vil så være et mindre utvalg, bestående av
fem representanter valgt av representantskapet. Styret anbefaler at det interkommunale
samarbeidet om kompetanseoppbygging forsetter etter kommunelovens § 27. og at en
endrer navnet på samarbeidet til RKS, - Regionalt Kompetansekontor Salten. Dette fordi ny
betegnelse beskriver bedre hva tjenestetilbudet er.

Foreslåtte endringer vil ikke ha økonomiske konsekvenser for eierkommunene.

I henhold til § 11 i gjeldende og ny samarbeidsavtale, kan avtalen endres dersom samtlige
kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra styret eller en av kommunene. 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.

Konklusjon:
Med bakgrunn i dette fremmes likelydende sak for de respektive kommunestyrene.

