VEDTEKTER
FOR
DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET
OM ETABLERERVEILEDNING I VESTFOLD
(START)
§1

Hjemmel og deltakelse
Det interkommunale samarbeidet om etablererveiledning i Vestfold (START) er
organisert etter lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 27.
De deltakende kommunene er: Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re,
Tjøme, Tønsberg, Stokke, Lardal, Larvik og Sandefjord.

§2

Virksomhet og formål
Det interkommunale samarbeidet om START har som formål å få flere nyetableringer
og småbedrifter i endring i Vestfold til å lykkes. Samarbeidet skal sikre et helhetlig,
enkelt og godt tilbud til etablerere og småbedrifter i endring.

§3

Eiermøtet (kalt styret i kommuneloven § 27)
Eiermøtet er øverste myndighet i det interkommunale samarbeidet og treffer
avgjørelser om drift og organisering av virksomheten.
Eiermøtet består av en representant utpekt av hver av de deltakende kommunene.
Medlemmene av eiermøtet gjør vedtak på sine respektive kommuners vegne.
Medlemmer som representerer kommuner med eget START-kontor, har to stemmer.
Øvrige medlemmer har en stemme.
Med mindre noe annet er særskilt bestemt, fatter eiermøtet vedtak med alminnelig
flertall.
Eiermøtet fatter vedtak om organisering av virksomheten og krav til kommunenes og
andre aktørers deltakelse.
Årsmøte avholdes hvert år innen utløpet av april og skal behandle
1. Valg av møteleder
2. Årsmelding og regnskap for virksomheten
3. Budsjett og planer for virksomheten
4. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget
5. Valg av medlemmer til valgkomite
6. Valg av revisor
Deltakende kommuner og arbeidsutvalget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Eiermøtet er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av eiermøtets medlemmer er til
stede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
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§4

Arbeidsutvalg
Det interkommunale samarbeidet ledes av et arbeidsutvalg på fem til sju medlemmer
som velges av eiermøtet. Arbeidsutvalget forestår ledelsen av virksomheten mellom
hvert årsmøte, inkludert
1. Innkallelse til årsmøter
2. Ansettelse/engasjement av og løpende oppfølging av daglig leder og andre
medarbeidere
3. Inngåelse av avtaler med deltakende kommuner og andre parter mv.
4. Løpende ansvar for virksomhetens økonomi

§5

Lønn- og regnskapsfører og formell kontraktspart (vertskommunefunkjson)
Det inngås avtale med en av kommunene i samarbeidet om å ivareta
vertskommunefunksjonen med ansvar som lønn- og regnskapsfører og som formell
kontraktspart.
Det er en forutsetning for vertskommunefunksjonen at det interkommunale
samarbeidet START (ved eiermøtet, arbeidsutvalg og daglig leder) er de som har
myndighet til å forestå ledelse av virksomheten, fremforhandle avtaler og ellers fatte
beslutninger.

§6

Økonomi
Det interkommunale samarbeidets kostnader dekkes ved bidrag fra de deltakende
kommuner og andre involverte parter.
Beløp som ikke er benyttet godskrives neste års budsjett.
Eiermøtet kan ikke ta opp lån.
Budsjettering og regnskapsførsel skal følge reglene som gjelder for kommuner.

§7

Endring av vedtektene
Endring av vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler stemmene i eiermøtet.

§8

Uttreden og oppløsning
Den enkelte kommune kan med minst ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold
i samarbeidet.
Eiermøtet kan vedta at en kommune som ikke oppfyller de forpliktelser som følger av
vedtekter og vedtak fattet av eiermøtet skal tre ut av samarbeidet. Slikt vedtak krever
tilslutning fra minst to tredeler av stemmene.
Beslutning om å oppløse det interkommunale samarbeidet fattes av eiermøtet og
krever tilslutning fra minst to tredeler av stemmene i eiermøtet.
For øvrig gjelder bestemmelsene om uttreden og oppløsning i kommuneloven § 27.

§9

Voldgift
Ved uoverensstemmelser og konflikter avgjøres tvisten av en voldgiftsnemnd, jf.
tvistemålsloven kap 32
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