
 

 

           

 

 

 

 

Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN  

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES  

Lavangen kommune / 

Loabága suohkan 

Nesseveien 7 9357 TENNEVOLL  

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN  

Harstad kommune c/o postmottak, 

postboks 1000 

9479 Harstad 2022/516 

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK  

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK  

DIELDDANUORI 

SUOHKAN - 

TJELDSUND KOMMUNE 

Postboks 240 9439 EVENSKJER  

 

 

 

ENDRING AV SAMARBEIDSAVTALE HÅLOGALANDSRÅDET 

 

Innstilling til vedtak 

 

Hålogalandsrådet opphører som eget rettssubjekt fra og med 2022.  

Samarbeidsavtalen til Hålogalandsrådet endres med bakgrunn i dette i tråd med vedlagte 

vedlegg. 

 

Opphøre som selvstendig rettssubjekt 

Arbeid med budsjett 2023 og årsmelding for Hålogalandsrådet 2022 har avdekket 

motstridende krav i samarbeidsavtalen (2020) for Hålogalandsrådets 8 kommuner. 

 

Avtalen (punkt 1) legger opp til at Hålogalandsrådet skal være et eget rettssubjekt, 

samtidig som Harstad kommune skal være vertskommune som ivaretar 

arbeidsgiveransvar, lønn, regnskap, arkiv m.m for rådets administrasjon (punkt 5). 

Dagens praksis er motstridende med å være eget rettssubjekt. Hvis rådet fortsatt skal 

være et eget rettssubjekt med registrering i Brønnøysundregisteret må 

vertskommuneaktiviteten endres. Harstad kommune kan ikke ha arbeidsgiveransvar for 

ansatte i egne rettssubjekt, samt at Hålogalandsrådet da må kjøpe tjenester fra Harstad 

kommune (eller private aktører) i stedet for at kommunen ivaretar 

verskommuneforpliktelser.  

 

I dag kjøres lønn for rådets to ansatte i den generelle lønnskjøringen til Harstad 

kommune, og regnskapet føres sammen med Harstad kommunes regnskap. Hvis man skal 

være et eget rettssubjekt må det opprettes et eget selskap i kommunens økonomisystem, 

og både lønn og regnskap må føres særskilt for Hålogalandsrådet med alt av kontroller og 

avstemminger som hører med. Det må opprettes egne bankkonti, egne balansekonti og 

avlegges et særregnskap. Dette vil kreve vesentlig mer ressurser samt at det må inngås 

særskilt avtale med leverandør av økonomisystem. Hvis Harstad kommune skal ivareta et 

Deres ref.: 

 

Deres dato: 

 

Saksbehandler: 

Ingeborg Johnsen 

Telefon: 

97087755 

Vår dato: 

17.11.2022 

Vår ref.: 

2022/516 / 033  



 

 

2 

vertskommuneansvar må det inngås avtale med Hålogalandsrådet om tjenestekjøp i 

henhold til det totale arbeidet med Hålogalandsrådet, noe som vil være vesentlig mer enn 

i dag hvor Hålogalandsrådets andel av administrative tjenester i Harstad kommune 

beregnes ut fra Hålogalandsrådets budsjettmessige andel av Harstad kommune, og 

dermed er relativ lav.  

 

Rådet er hjemlet i kommunelovens kapittel 18 som omhandler Interkommunalt politisk 

råd.  

 

Kommuneloven åpner for at interkommunale politiske råd selv kan ta stilling til om de skal 

være et eget rettssubjekt. Administrasjonen foreslår derfor at Hålogalandsrådet opphører 

som eget rettssubjekt.  

 

Alternativ til å opphøre som eget rettssubjekt 

Alternativet til å opphøre som eget rettssubjekt er at Harstad kommune må innrette 

regnskap/lønn mm i forhold til at Hålogalandsrådet er eget rettssubjekt fom hele 2022, 

samt at det må inngås avtale mellom Harstad kommune og Hålogalandsrådet om 

tjenestekjøp i henhold til det totale arbeidet med Hålogalandsrådet, hvis Hålogalandsrådet 

ønsker at kommunen skal ivareta disse oppgavene. 

 
 

I tillegg til at det vil medføre vesentlig mer arbeid fremover, så vil det også bli en større 

engangsjobb som Harstad kommune vil måtte ta betalt for på samme måte som arbeid for 

andre eksterne aktører som f.eks kommunerevisjonen (som er en virksomhet med mange 

ansatte). 

 

Begrepsbruk 

 

Samarbeidsavtalen stadfester at Hålogalandsrådets eventuelle overskudd ved årets slutt 

kan settes i et disposisjonsfond (punkt 10). Administrasjonen foreslår å endre dette til 

bundet fond som er rett betegnelse, samt at setningen «innarbeidet i neste års budsjett, 

eller» må strykes. Årsaken til dette er at Hålogalandsrådets overskudd er rådets midler og 

derfor skal på bundet fond siden de er bundet til rådets aktiviteter og ikke skal blandes 

med Harstad kommunes midler. Midler fra et bundet fond kan når som helst innarbeides i 

rådets budsjett etter vedtak, når rådet bestemmer seg for å bruke disse. Vedtak om bruk 

av midler fra bundet fond skal gjøres i budsjettåret og ikke være en generell regel i en 

samarbeidsavtale.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Revidert samarbeidsavtale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


