
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rammeavtale for varig drift av  
START i Vestfold 
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RAMMEAVTALE  

FOR  

START I VESTFOLD 
 
 

§ 1.  Bakgrunn og deltagere 
Denne avtale er inngått på bakgrunn av det interkommunale samarbeidet om etablererveiledning i 
Vestfold (START), slik det fremgår i vedtekter gjeldende fra 1.1.2011. Samarbeidet er organisert 
etter lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 27. 
 
START er et felles konsept for etablererveiledning i 12 kommuner i Vestfold, og et nettverk av 
private og offentlige hjelpere som tilbyr assistanse til bedrifter i etableringsfasen eller småbedrifter i 
endring. START har som mål at flere etableringer i Vestfold skal lykkes. 
 
Partene i samarbeidsavtalen er de deltakende kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, 
Nøtterøy, Re, Tjøme, Tønsberg, Stokke, Lardal, Larvik og Sandefjord. 
 
§ 2.  Formålet med samarbeidsavtalen  
Formålet med samarbeidsavtalen er å etablere at partene har en felles forståelse om drift og 
samarbeid vedrørende START, i et langsiktig perspektiv. Herunder regulerer avtalen også de 
økonomiske rammene for samarbeidet. 
 
Gjennom vedtektene for START og denne rammeavtalen, forplikter de deltagende kommunene seg 
til å benytte START som førstelinjetjeneste for etablerere og småbedrifter i endring. 
   
§ 3.  Varighet 
Avtalen har en varighet på 4 – fire – år fra og med 1. januar 2011. Avtalen fornyes uten varsel med 
ytterligere fire år, dersom partene ikke avtaler noe annet. 
 
§ 4.  Økonomi 
Det interkommunale samarbeidets kostnader dekkes ved bidrag fra de deltakende kommuner og 
Vestfold Fylkeskommune, jf vedtektene for START. 

Budsjettrammen for START settes til kr 1 000 000 per år og kostnadene fordeles slik: 
 
Vestfold Fylkeskommune       50 % 
Kommunene i fellesskap       50 % 
 



 

 

Den kommunale medfinansieringen fordeler seg slik: 
 
Tilskudd pr innb. 2,309  
Kommune Innbyggere Tilskudd 
0706 Sandefjord 43 126 99 591 
0709 Larvik 42 412 97 942 
0704 Tønsberg 39 367 90 910 
0701 Horten 25 678 59 298 
0722 Nøtterøy 20 713 47 833 
0720 Stokke 10 994 25 388 
0702 Holmestrand 10 065 23 243 
0716 Re 8 710 20 114 
0719 Andebu 5 294 12 225 
0723 Tjøme 4 685 10 819 
0714 Hof 3 064 7 076 
0728 Lardal 2 409 5 563 
Sum kommuner 216 517 500 003 
Vestfold 
Fylkeskommune  500 000 
Totalt  1 000 003 
 
Beløp som ikke er benyttet godskrives neste års budsjett. 
     
Den økonomiske rammen er forutsatt å dekke organisering og drift av den felles overbygging i 
START og ikke organiseringen i den enkelte kommune. 
 
Dersom det er behov for tilleggsbevillinger, skal dette løses etter vedtektene § 6. 
 
§ 5.  Bidrag for veiledning fra kommuner uten START-kontor 
Kommuner uten eget START-kontor betaler årlig kr 2. per innbygger for bistand fra kommuner med 
START-kontor. Innbetalingen skjer til START v/daglig leder som vil foreta en fordelingsberegning 
mellom kommuner med START-kontor ut fra faktisk antall henvendelser fra etablerere i kommuner 
uten START-kontor. 
 
§ 6.  Oppgjør  
Den enkelte bidragsyters årlige økonomiske bidrag etter § 6 skal innbetales på konto til  
Sandefjord kommune v/ordføreren. Betaling skjer forskuddsvis innen den 1. februar hvert år i 
avtaleperioden. Unntak for første året, der innbetaling skjer innen 1. april 2011. 
   
§ 7.  Uttreden  
Uttreden av avtalen reguleres i vedtektene § 8. 
 
§ 8.  Endringer av avtalen 
Endringer av avtalen forutsetter enstemmighet blant samtlige av deltagerne. 
 
§ 9.  Voldgift 
Ved uoverensstemmelser og konflikter avgjøres tvisten ved voldgift,  
jf lov 2004-05-14 nr 25, lov om voldgift. 
 
 


