SAMARBEIDSAVTALE
mellom fylkeskommunene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
om Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest
§1 Samarbeidet
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (tkVest) er et interfylkeskommunalt samarbeid
opprettet med hjemmel i Kommunelovens § 27 – eget rettssubjekt
Samarbeidet har følgende deltakere:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
§2 Organisering
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest etablerer administrativ koordinerende enhet i
Bergen, og fullverdige kompetansesenteravdelinger i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
Denne organiseringen skal sikre god geografisk fordeling innen regionen.
§3 Formål og funksjon
Kompetansesenteret skal gi befolkningen bedre tilgang til spesialisttjenester.
Kompetansesenteret skal videre bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private
tannhelsetjenesten i regionen.
Kompetansesenteret skal drive kunnskapsutvikling gjennom forskning og fagutvikling, og skal
utvikle og levere tjenester med høy faglig kvalitet på følgende områder:
•
•
•
•

Spesialistbehandling og utredning
Etterutdanning
Rådgivning
Desentralisert/sentralisert spesialistutdanning

§4 Økonomisk ansvar
De tre fylkeskommunene har hver en eierandel på 1/3 i virksomheten.
Hver fylkeskommune skal årlig betale inn et beløp, pr dags dato stipulert til ca kr 500 000, til
drifts og utviklingsformål. Første innbetaling finner sted på samarbeidets etableringsdato.
Beløpet indeksreguleres årlig etter statsbudsjettets deflator for kommunal virksomhet.
Avtale med Helse og omsorgsdepartementet vil nedfelle statens bidrag til driftskostnadene.
Det kan etableres egen avtale med Hordaland fylkeskommune om kjøp av administrative
støttefunksjoner. Utgiftene inngår i virksomhetens driftsbudsjett.
Spesialisttannklinikkfunksjoner finansieres av den fylkeskommunen der denne tjenesten er
etablert. Disse funksjoner utgjør spesialistbehandling og utredning, etterutdanning og rådgivning.
Desentralisert spesialistutdanning og forskning etableres på prosjektbasis og finansieres av staten.
Staten bidrar til finansiering etter egne avtaler om drift og aktiviteter i kompetansesenteret.

Investeringer knyttet til den samarbeidende virksomhet fordeles utgiftsmessig mellom de
samarbeidende fylkeskommuner etter avtale. Selve investeringen iverksettes i regi av den
fylkeskommune der dette er mest nærliggende.
De investeringer som angår den enkelte fylkeskommunes ansvarsområde foretas i
fylkeskommunens egen regi
§5 Styret
Styret i virksomheten består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 av
styremedlemmene skal være lederne for de respektive fylkeskommuners tannhelsetjeneste. De
resterende 3 velges med 1 fra hvert fylke, og med funksjonstid på 4 år.. Styrets leder velges for to
år, etter en vedtatt turnus der fylkene har styrelederfunksjonen på omgang.
Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Lovens krav
til kjønnsbalanse må følges opp.
Styrets ansvarsområder:
• Vedta strategi og handlingsplan for virksomheten
• Vedta budsjett
• Utarbeide årsregnskap og årsrapport etter kommunale regnskapsprinsipper
• Innstille til investeringsbudsjett som godkjennes av de respektive fylkeskommuner
• Fremlegge tertialrapport om virksomhetens drift
• Tilsette daglig leder
• Ha forvalteransvar og tilsynsplikt med daglig leder
• Opprette og nedlegge stillinger innen gjeldende budsjett
§6 Daglig leder
Daglig leder forestår den daglige ledelsen av virksomheten og har ansvaret for at arbeidet utføres
i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til vedtak fattet av styret.
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale og forslagsrett i styrets
møter.
Daglig leder kan tilsette i stillinger opprettet av styret.
§7 Personvern og Offentleglova
Virksomheten skal følge vanlige rutiner og saksbehandlingsregler for å ivareta personvernet
Virksomheten følger Offentleglova.
§8 Arbeidsgivertilknytning
Virksomheten skal være tilknyttet KS Bedrift.
§9 Styrehonorar
Styrehonorar utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser.
§10 Endring av samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtale kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.
§12 Uttreden
Den enkelte fylkeskommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det
interfylkeskommunale samarbeidet og kreve seg utløst av det.

Oppsigelse av avtale om interfylkeskommunalt styre kan bringes inn for departementet.
Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller
inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet ti samarbeidende fylkeskommuner
tilsier det (jfr komm.loven §27).
§13 Ikrafttredelse
Avtalen undertegnes i 3 eksemplarer, hvorav samarbeidspartene beholder sitt.
Samarbeidsavtalen trer i kraft fra dens vedtakstidspunkt.

