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SELSKAPSAVTALE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
(ajourført 29.04.2008) 

 

§ 1 

FIRMA/DELTAKENDE KOMMUNER 

 

Selskapets firma er Nord-Troms Regionråd DA (NTRR). 

 

Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er et samarbeidsorgan mellom:  

Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet; Storfjord kommune, 9046 Oteren; Gaivuona 

suohkan/Kåfjord kommune, 9070 Olderdalen; Skjervøy kommune, 9180 Skjervøy; Nordreisa 

kommune, 9080 Storslett; Kvænangen kommune, 9090 Burfjord.  

 

Samarbeidet i regionrådet skal skje etter denne selskapsavtalen. I tillegg er det utarbeidet en 

samarbeidsavtale som mer i detalj beskriver samarbeidets innhold, samarbeidsmåte, kon-

flikthåndtering mm. 

 

 

§ 2 

FORMÅL 

 

Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som 

arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer regionens 

interesser i fylkes- og rikssammenheng. 

 

Hovedmålsetting: 

REGIONRÅDET SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN, OG JOBBE  

AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING AV NORD-

TROMS-REGIONEN 

 

Dette kan bl.a. skje ved å: 

 samordne eksisterende interkommunale samarbeidsforetak under felles politisk styre, 

 utvikle eksisterende samarbeidsforetak som egne resultatområder, 

 utvikle nye samarbeidsområder i tråd med eiernes ønsker, 

 ivareta eiernes interesser m.h.t. 

- samordnet strategisk næringsplanlegging, 

- regional samordnet planlegging innenfor kommunikasjon, helse/sosial, skole 

o.s.v., 

- samordnet kulturutvikling, 

- samordnet pedagogisk utviklings- og servicetilbud, 
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- samarbeid om felles stillinger og/eller tiltak innenfor ansvarsområder hvor 

dette kan medvirke til mer effektiv offentlig service. 

- regionalt samarbeid i samferdselssaker. 

- andre saker av felles interesse. 

 

 

 

§ 3 

ORGANISERING 

 

NTRR består av et representantskap og et hovedstyre. Regionrådet har møte når begge organ 

tiltrer i plenum, og kalles da rådsforsamling.  

 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet 

er selskapets øverste myndighet. Det består av 18 medlemmer, med 3 representanter fra hver 

av de samarbeidende kommuner. Medlemmene velges av og blant de enkelte kommunestyrer 

for hver kommunevalgperiode, ordinært første gang i 1999. 

 

Det skal også oppnevnes vararepresentanter til representantskapet, primært i rekkefølge, for 

de tre medlemmene. Vararepresentantene skal være medlemmer av de enkelte kommune-

styrer. 

 

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen, 

ordinært første gang i 1999. 

 

NTRR skal ha et hovedstyre bestående av de seks ordførerne. Varaordførerne skal være 

ordførernes vararepresentanter til hovedstyret. Hovedstyret velger selv styreleder og nestleder 

for 2 år om gangen, ordinært første gang i 1999. Styreledervervet innebærer funksjon som 

rådsordfører. 

 

Hovedstyret forbereder saker som skal opp i regionråd/representantskap, og har ansvar for å 

realisere de delmål som er vedtatt av NTRR's årsmøte. I tillegg har hovedstyret ansvar for 

selskapets daglige drift.  

 

Hovedstyret kan oppnevne underutvalg til å ta seg av særskilte saker eller virksomheter/-

områder, herunder oppnevning av felles regionale driftsstyre(r) som sammensettes ut fra 

politiske, faglige og regionale kriterier. 

 

Representantskapet skal avholde årsmøte innen utgangen av mai. Ellers avholdes møter når  

representantskapslederen bestemmer det, eller når minst en av de deltakende kommuner, 

styret, revisor eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever det.  
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Alle vedtak treffes med allminnelig flertall. Hver representant har 1 stemme. For voteringer i 

plenum må et flertall av regionrådets 24 medlemmer være til stede før regionrådet er 

beslutningsdyktig. I hovedstyret må minst styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer 

være tilstede før organet er beslutningsdyktig. Ellers gjelder vanlige kommunale valg- og 

stemmeregler innen regionrådets virksomhet. Regler for in-habilitet følger av bestemmelsene i 

forvaltningslovens kap. 2.  Kommunelovens § 40 nr 3 gjelder tilsvarende.  

 

Dersom samtlige representanter fra en kommune er uenige i forslag til vedtak, får disse 

mulighet til å fremme saka for eget kommunestyre. 

Administrasjonssjefene i de deltakende kommuner innkalles til regionrådsmøtene, med møte- 

og talerett. Rådsordføreren kan også innkalle andre til møter i regionrådet og hovedstyret.  

 

 

§ 4 

REGIONRÅDETS STYRING AV DEN SAMLEDE REGIONALE VIRKSOMHET 

 

Det interkommunale samarbeidet består av mange organer hvor kommunenes og regionrådets 

innflytelse er varierende, men som etterhvert kan innarbeides i et helhetlig regionalt system. 

Intensjonen med denne avtalen er at NTRR etterhvert skal bli tillagt avgjørelsesmyndighet på 

nærmere angitte områder. 

 

NTRR har et hovedansvar for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og 

sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter.  

 

I denne sammenhengen tilligger det NTRR å: 

 fortløpende vurdere organiseringen, beslutningsstrukturen og ansvarsfordel-             

ingen mellom ulike regionale virksomheter. 

 legge opp et system for årsmeldinger, planer, regnskap og budsjetter mm som gir 

grunnlag for vurdering av kommunale tilskudd til virksomheter som inngår i den 

regionale budsjettering. 

 fordele de økonomiske rammer til de respektive virksomheter og aktiviteter. 

 

NTRR's oppfølging gjennom året skjer ved at hovedstyret holdes ajour gjennom 

styreprotokollene for de ulike virksomheter, og ved at minst en av ordførerne er representert i 

de respektive styrer. 
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§ 5 

REGIONRÅDETS INTERNE VIRKSOMHET 

 

Regionrådet vil i prinsippet måtte ta seg av alle regionale saker som ikke er lagt til andre 

regionale organer - herunder samferdselssaker, delegerte forvaltningssaker, felles hør-

ingsuttalelser m.v. 

 

Forøvrig fastsettes det ingen faste regler for hvilke saker som kan/skal behandles av 

regionrådet eller dets organer, utover det som er pålagt etter lover, forskrifter, selskapsavtale 

mm. 

 

Rådsordføreren innkaller til regionrådsmøte med 4 ukers varsel og til styremøte med 14 

dagers varsel. Lederen i representantskapet innkaller til representantskapsmøte med 4 ukers 

varsel. Kopi av innkalling til møter i regionråd, representantskap og styre sendes administra-

sjonssjefene og pressen. 

 

Det føres møteprotokoll for disse 3 organene som sendes de samme instanser som nevnt 

foran. 

 

Det skal utarbeides årsmelding som sendes til de deltakende kommuner. 

 

 

 

§ 6 

KOMMUNENES INNSKUDDSPLIKT, ANSVAR OG TILSKUDD TIL DRIFT 

 

Hver deltakerkommune eier like stor andel av selskapet, og hver kommune skyter inn kr 12 

500 - tilsammen kr 75 000. 

 

Eierne hefter utad i forhold til sin eierandel, som utgjør 1/6 av selskapets kapitalinnskudd. 

 

Eiernes ansvar for selskapets lånegjeld fordeles i forhold til sin eierandel. 

 

Resultatområdenes økonomiske rammer og ansvar framgår av egne vedtekter og budsjett. 

 

Kommunenes tilskudd til drift av NTRR fordeles på kommunene etter nærmere avtale mellom 

kommunene.  

 

Tilskuddets størrelse baseres på NTRR's budsjett som skal vedtas innen 1.10. hvert år. 

Budsjettet er ikke endelig før deltakernes budsjetter er behandlet i h.h.t. kommunelovens § 45 

nr 4. 
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NTRR kan i tillegg vedta handlingsbudsjett som omhandler enkelttiltak og prosjekter. Disse 

finansieres særskilt og etter vedtak i representantskap/hovedstyre. 

 

Hver kommune dekker møte- og reiseutgifter for sine representanter. 

 

 

§ 7 

SELSKAPETS SIGNATURRETT/LÅNEOPPTAK/FOND M.M. 

 

Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap. 

Styreleder og daglig leder tildeles prokura. 

 

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak kan ikke overskride  

kr 500 000. 

 

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. 

 

Representantskapet kan treffe vedtak om oppbygging av interne fond på nærmere bestemte 

vilkår. 

 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. 

 

 

 

§ 8 

SEKRETARIAT 

 

NTRR skal ha et sekretariat med permanent bemanning. Selskapet skal ha hovedkontor i 

Nordreisa kommune. 

 

Hovedstyret skal være ansettende myndighet for daglig leder og øvrig personell, etter vedtak 

om hjemmel for slik(e) stilling(er) av fast eller midlertidig karakter i representantskapet. 

 

Sekretariatet skal foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for NTRR, også foreta 

utredninger og administrere prosjekter i tråd med NTRR's intensjoner og beslutninger. 

 

Sekretariatet skal i den utstrekning NTRR finner det tjenlig, også fungere som sekretariat for 

permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som arbeider innen NTRR's 

virkefelt. 
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§ 9 

IKRAFTTREDEN/UTVIDELSE/UTTREDELSE/OPPLØSNING 

 

Denne avtale trer i kraft når den er godkjent av de seks kommunestyrer, senest 01.01.98. 

 

Representantskapet kan med 2/3 flertall vedta opptak av nye eiere i NTRR. Vedtak om opptak 

av nye eiere skal legges fram for de nåværende eierkommuner til avgjørelse, hvor minst 2/3 

av eierkommunene stemmer for slikt opptak. 

 

Den enkelte kommune kan si opp sitt deltakerforhold i NTRR med ett års skriftlig varsel, med 

uttreden fra det nærmest påfølgende årsskifte. Det vises forøvrig til bestemmelsene i kom-

munelovens § 27. 

 

Oppløsning av selskapet eller deler av det kan skje etter at representantskapet har fattet vedtak 

om dette med minimum 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning av hele eller deler av selskapet 

skal legges fram for eierkommunene til avgjørelse, hvor minst 2/3 av eierkommunene 

stemmer for slik oppløsning. 

 

Endring av selskapsavtalen som gjelder selskapets firma, angivelse av deltakere, formål, 

plassering av hovedkontor, antall styremedlemmer, innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, 

eierandel, ansvarsdel, antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer 

den enkelte deltaker oppnevner samt annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen, skal 

vedtas av kommunestyrene. Andre endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i 

representantskapet. 

  

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser om disse forhold i samarbeidsavtalen. 

 

Denne selskapsavtalen gjelder for et interkommunalt ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), 

og er å anse som en interkommunal avtale etter kommunelovens § 27. Selskapsloven gjelder 

for selskapet. 

 

Forøvrig gjelder kommunelovens bestemmelser for selskapets virksomhet, herunder også 

andre lover, forskrifter mm som regulerer offentlig virksomhet, så langt de passer. 

 

Nord-Troms 29.04.2008 

 

_________________     _________________    ________________ 

Lyngen kommune       Storfjord kommune    Gaivuotna-Kåfjord 

kommune 

 

________________      _________________   _________________ 

Skjervøy kommune      Nordreisa kommune   Kvænangen kommune 


