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Samarbeidsavt ale mellom Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i Nordland (KOAN) og
de ltakerkommunene

Avt ale for kommune

a) Navn og deltakere

Kommunalt oppgavefelleskap arkiv i Nordland (KOAN) er et interkommunalt
oppgavefellesskap, hjemlet i kommuneloven kapittel 19, §§ 19-1 - 19-4.
Oppgavefelleskapet er opprettet mellom kommuner i Nordland. Deltakerrett i KOAN har de
kommuner i Nordland som godkjenner samarbeidsavtalen og betaler vedtatt
deltakerkontingent.

b) Retts lig status

1) Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i Nordland (KOAN) er ikke et eget rettssubjekt.
Arbeidsgiveransvaret tilligger Nordland fylkeskommune, representert ved den
fylkeskommunale arkivinstitusjonen Arkiv i Nordland (AiN).

2) Leder i Arkiv i Nordland fungerer som daglig leder for KOAN. Nordland fylkeskommune
v/Arkiv i Nordland fører oppgavefellesskapets regnskap og besørger revisjon av dette.

c) Representantskapet

1) Representantskapet er øverste organ i KOAN. Hver deltaker i KOAN oppnevner en -- 1
- repre sentant med varareprentant til representantskapet. Oppnevningen gjelder inntil
deltakerkommunen velger ny representant.

2) Representantskapet godkjenner regnskap, vedtar budsjett og fastsetter kontingent og
handlingsplan.

3) Representantskapet velger et styre bestående av fem medlemmer og tre
varamedlemmer. Representantskapet velger styrets leder og nestleder.
Varamedlemmene skal være rangert.

4) Representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av første halvår. Det skal føres
protokoll over representantskapsmøtet.
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d) Oppgaver og myndighet

1) KOAN skal bistå deltakerne i a sikr e at kommunale arkiv organiseres og forvaltes i hht.
arkiv loven (Lov om arkiv av 1992 med senere endringer) med gjeldende forskrifter,
og/eller evt . særlovgivning med gjeldene forskrifter.

2) KOAN skal rådgi deltakerne i arkivfaglige spørsmål, - herunder internkontroll for arkiv,
og t ilby depot for deltakernes avsluttede arkiv. Deponerte arkiv forblir
deltakerkommunens e iendom.

3) KOAN skal forvalte , tilgjengeliggjøre og formidle av levert arkivmateriale .

e) Deltakernes innskuddsplikt og plikt til ayte andre bidrag

Deltakerne betaler en årlig kontingent som består av et grunnbeløp og et variabelt
kronebeløp basert på antall innbyggere i deltakerkommunen pr. 1. januar året før
budsjettåret. Kontingenten fastsettes av representantskapet.

Kontingenten innbetales etter t ilsendt krav senest 1. j uni hvert år. Nye deltakere beta ler full
kontingent fra og med året for innmeldelsen.

Innskuddet dekker rådgivning og depotle ie innenfor deltakerkommunens ordinære arkivdrift
og i hht. KOAN sin gjeldende oversikt over medlemsfordeler og priser. KOAN kan i t illegg
utføre avta lte, betalte oppgaver, som f.eks prosjektoppdrag, oppsett av arkivplan,
muggsaneringer m .v., ut over dette .

Deltakerne har ingen økonomisk innskuddsplikt ut over årlig kontingent. Deltakerne bidrar
vederlagsfritt med faglig kompetanse og innlegg ved konferanser, seminarer etc . ved behov
og etter forespørsel.

f ) Den enkelte deltakers eierandel og ansvarsandel

Deltakerkommunen beholder e ierskap til eget deponert arkivmateria le .

Nordland fylkeskommune v/Arkiv i Nord land holder nødvendige lokaler, inklus ive
depotlokaler og utstyr for reg istrering og digitalisering. Deltakerkommunen har ikke
eierskap til lokaler, fysiske eiendeler eller programvare nødvendig for oppfylling av
samarbeidsavta len i oppgavefellesskapet.

Deltakerkommunen har ikke ansvar for oppgavefellesskapets forpliktelser ut over fastsatt
kontingent.

g) Oppgavefellesskapets myndighet til ata opp lån

Oppgavefellesskapet har ikke myndighet til ata opp lån eller på annen måte avtale
økonomiske forpliktelser på vegne av oppgavefellesskapet, evt . en eller f lere
deltakerkom mu ner.

h) Rapportering til deltakerne
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Oppgavefellesskapets styre rapporterer årlig til representantskapet ved årsmelding og
revidert regnskap. Handlingsplan kan forelegges.

i) Uttreden av oppgavefellesskapet

Deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet med ett års varsel fra førstkommende
årsskifte .

j) Oppløsning, inkl. framtidig ansvar for oppgavefellesskapets arkiver

KOAN kan oppløses av representantskapet ved minst ¾ flertall etter behandling i egen sak.
Nordland fylkeskommune v/Arkiv i Nordland ivaretar oppgavefellesskapets arkiv og historie
gjennom fylkeskommunens sak- og arkivsystem.

Ved oppløsning returneres deponerte kommunale arkiv den enkelte deltakerkommune for
videre langtidslagring.

Ved oppløsning har deltakerkommunene ingen økonomiske forpliktelser for
oppgavefellesskapet. Det t ilbakebetales ikke deler av kont ingent.

For Kommunalt oppgavefellesskap
Ark«ivi NordlandKOAN)

•• /  Il.Akl#»
Ketil Jense
daglig leder

For kommune

tittel
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Sak 22/12 Styret Kommunalt oppgavefellesskap Arkiv Nordland (KOAN) 

 

Styret har ansvaret for driften av KOAN i samsvar med samarbeidsavtale og vedtak i 
representantskapet.  Styret godkjenner regnskap og årsberetning.  
  
Styret har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av representantskapet. 
Varamedlemmene skal være rangert.  Leder for Arkiv i Nordland skal være sekretær for 
styret og har innstillings-, tale- og forslagsrett i møtene. Sekretærfunksjonen kan delegeres. 
Det skal velges en ansatterepresentant til styret med møte- og talerett.   
  
Valg av ordinære styremedlemmer og varamedlemmer skal gjelde for 4 år.  Halvparten av 
styret er på valg annethvert år. Første gang velges to for to år og tre for fire år.   
  
Styret legger fram regnskap og årsmelding til orientering for representantskapet. Styret 
legger fram budsjett, kontingent og prioriteringsspørsmål til godkjenning for 
representantskapet.  
  
Styret har fullmakt til å ta opp nye deltakere i KOAN.  
  
Styret kan gjøre vedtak når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i en sak er 
styreleders stemme avgjørende.  
  
Hvis valgt styremedlem ikke lenger har et ansettelsesforhold hos en deltaker i samarbeidet, 
trer styrerepresentanten ut av styret og 1. vara trer inn som fast styremedlem ut 
valgperioden.  
  
Det skal sendes skriftlig innkalling til styremøtene med minst 8 dagers varsel. Reiseutgifter 
for medlemmene av styret dekkes over KOANs budsjett.  
  
Det skal føres protokoll over forhandlingene.  
 
Valgnemda 
 
Det skal velges 2 representanter til valgnemda, for en periode på 4 år. 
 
 


