Vedtekter for Innherred innkjøp - forslag
§ 1 Navn og samarbeidsform
Samarbeidets navn er "Innherred innkjøp".
Innherred innkjøp er et interkommunalt styre opprettet med hjemmel i lov om kommuner og
fylkeskommuner av 25.09.1992 § 27.
§ 2 Deltakende kommuner
I samarbeidet deltar følgende kommuner:
Snåsa kommune. Steinkjer kommune. Verran kommune. Inderøy kommune. Verdal kommune.
Levanger kommune.
Andre kommuner og virksomheter kan tiltre samarbeidet.
§ 3 Formål og ansvarsområder
Formålet med samarbeidet er å gjennomføre rasjonelle og effektive anskaffelser på vegne av
kommunene.
Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom de ordinære rammeavtaler, blir det søkt finansiering
mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført.
Innherred innkjøp har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver
betaler for tjenesten og det ikke går ut over samarbeidets hovedoppgaver.
§ 4 Rettslig status
Virksomheten er ikke et eget rettssubjekt. Den enkelte kommune er selv rettslig part i alle kontrakter
som Innherred innkjøp inngår på vegne av kommunene.
§ 5 Geografisk plassering
Samarbeidet har en desentralisert struktur ved at de ansatte tilbys kontorsted i en av de deltakende
kommunene. Alle kommunene skal stille nødvendige kontorlokaler og administrativ støtte til
rådighet for samarbeidet. Kommunenes kostnader inngår i kostnadsfordelingen mellom kommunene
etter vedtatt kostnadsnøkkel. Styret vedtar en standard for fastsetting av slike kostnader.
§ 6 Forretningsadresse, arbeidsgiveransvar og administrative støttefunksjoner
Inderøy kommune ivaretar det formelle arbeidsgiveransvaret for samarbeidets ansatte, arkivansvar,
samarbeidets forretningsadresse, regnskapsføring, administrative støttefunksjoner og øvrige
funksjoner som inngår i daglig drift. Kommunen ivaretar alle sider av arbeidsforholdet for
virksomhetens ansatte.
Kommunens kostnader ved å ivareta disse funksjonene inngår i kostnadsfordelingen mellom
kommunene etter vedtatt kostnadsnøkkel.
§ 7 Deltakerkommunenes betalingsforpliktelser og kostnadsnøkkel
Det er ikke innskuddsplikt i samarbeidet. Deltakerne fordeler driftens faktiske kostnader mellom seg
etter vedtatt kostnadsnøkkel. Kostnadene avregnes kvartalsvis. Kostnadsnøkkelen oppdateres ved
inn- og utmeldinger.
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Kostnadsnøkkel er en fast andel på 12 % per deltakerkommune og en andel på 88 % basert på
folketall. Kostnadsfordelingen blir oppdatert årlig basert på folketallet 31.12. forutgående år, med
virkning for påfølgende budsjettår. Ved endringer i kommunestruktur oppdateres kostnadsnøkkel
fra samme budsjettår som endringen trer i kraft.
For deltakere som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel interkommunale selskaper,
fastsettes en kostnadsnøkkel av styret.
§ 8 Ansvarsfordeling
De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel etter vedtatt kostnadsnøkkel
av samarbeidets samlede forpliktelser.
§ 9 Styrende organer
Samarbeidet skal ha et styre.
Samarbeidet skal ha en daglig leder som også er styrets sekretær.
§ 10 Styrets medlemmer og konstituering
Alle deltakende kommuner skal ha en representant i styret. Styremedlemmet er kommunens
rådmann. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.
Ved forfall hos fast representant utpeker rådmannen i deltakerkommunen møtende vara.
Styret konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder for 2 år.
§ 11 Styrets møter
Styret kalles sammen ved behov, men ikke sjeldnere enn hvert kvartal. Ethvert medlem av styret kan
kreve at styret samles.
Styrets leder eller daglig leder kaller inn til styremøter.
Styrets møter ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Hvert styremedlem
har en stemme med lik stemmevekt, der styreleders stemme er avgjørende ved stemmelikhet.
Daglig leder er styrets sekretær, forbereder saker for styrets behandling og har tale- og forslagsrett i
styrets møter. Daglig leder fører protokoll fra styrets møter, og denne gjennomgås ved møtets slutt.
§ 12 Ledelse av og tilsyn med virksomheten
Styret tilsetter daglig leder. Daglig leder tilsetter øvrige ansatte.
Daglig leder har ansvar for virksomhetens daglige ledelse, herunder personal-, resultat- og
budsjettansvar. Daglig leder har ansvar for at virksomheten opererer innen rammene av regelverk
om offentlige anskaffelser.
Daglig leder har ansvar for at saker til styret er tilstrekkelig opplyst, og for å fremme saker for styret
om forhold av betydning for virksomheten. Daglig leder har ansvar for å iverksette tiltak ved avvik.
Styret vedtar strategiske føringer og mål for virksomheten. Styret fører løpende tilsyn med
virksomheten. Styret har det overordnede ansvar for at virksomheten opererer innen gjeldende
regelverk.
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.
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§ 13 Budsjettbehandling
Styret vedtar detaljert budsjett for det påfølgende kalenderår. Budsjettet skal oversendes
deltakerkommunene innen 1. juli. Budsjettet er ikke endelig før budsjettrammen er vedtatt av
kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.
Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og konsekvenser
for driften i en fireårsperiode. Denne oversendes deltakerkommunene som grunnlag for deres
økonomiplanarbeid.
§ 14 Økonomistyring og rapportering
Daglig leder er ansvarlig for daglig oppfølging og økonomistyring, og rapporterer til styret.
Styret utøver økonomistyring gjennom det enkelte driftsår.
Deltakerkommunene skal få nødvendig informasjon til bruk i sin økonomiske rapportering. Styrets
medlemmer er ansvarlige for at slik informasjon blir gitt. Daglig leder er ansvarlig for å utarbeide
tilstrekkelig grunnlagsmateriell for slik rapportering. Informasjon skal gis i slik form og slikt tidspunkt
at deltakerkommunene kan ta stilling til og kreve iverksatt tiltak ved fare for budsjettmessige avvik.
§ 15 Innkjøpsstrategi og innkjøpsprosesser
Det skal utarbeides en innkjøpsstrategi som skal være felles for alle deltakerkommunene.
Innkjøpsstrategien behandles i kommunestyrene og vedtas av styret.
Daglig leder er ansvarlig for alle innkjøpsprosesser innen sitt ansvarsområde. Daglig leder er ansvarlig
for å gjennomføre anskaffelser, inkludert valg av leverandør. Daglig leder er ansvarlig for å ivareta
nødvendig involvering av og informasjon til deltakerkommunenes linjeorganisasjon.
Daglig leder er ansvarlig for malverk og prosessbeskrivelser for anskaffelser, også på områder der
deltakerkommunene selv foretar den praktiske anskaffelsen.
§ 16 Endring av vedtektene
Vedtektene vedtas av kommunestyret selv i samtlige deltakende kommuner.
Styret kan fremme forslag til endringer i vedtektene. Endring av vedtektene krever vedtak i samtlige
deltakerkommuner.
§ 17 Tiltredelse av andre kommuner
Styret kan med alminnelig flertall vedta at andre kommuner kan tiltre samarbeidet.
Dersom utvidelsen må anses som så betydelig at det endrer samarbeidets karakter, må
kommunestyret i alle deltakerkommuner fatte vedtak om fortsatt deltakelse i samarbeidet.
§ 18 Uttreden
Den enkelte kommune kan med minimum ett års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse i
samarbeidet. Uttreden skjer med virkning fra 1. januar etter oppsigelsestiden er utløpt.
§ 19 Avvikling av samarbeidet
Kommunene kan enstemmig vedta å avvikle samarbeidet. Ved slik avvikling har samtlige kommuner
likt ansvar i avviklingen, også for ivaretakelsen av de ansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven.
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§ 20 Utelukking
Dersom en deltakerkommune vesentlig misligholder sine forpliktelser etter vedtektene, kan de
øvrige kommunene enstemmig vedta at deltakerkommunen skal utelukkes fra samarbeidet. Slik
utelukkelse krever vedtak i kommunestyret selv i alle de øvrige deltakerkommuner.
§ 21 Tvist
Tvister skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører fram, kan tvisten
bringes inn for et utvalg oppnevnt av fylkesmannen.
§ 22 Ikrafttredelse
Innherred innkjøp etableres 01.01.2019.
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