Samarbeidsavtale for Telemarkskanalen regionalpark
kommunalt oppgavefellesskap
§1
Samarbeidet
Med hjemmel i kommunelovens § 19-1 etableres Telemarkskanalen Regionalpark som et
kommunalt oppgavefellesskap. Eierne er Kviteseid, Nome, Notodden, Midt-Telemark, Skien
og Tokke kommuner, (de seks kanalkommunene) Vestfold og Telemark fylkeskommune og
Telemarkskanalen FKF.
§2
Formål
Formålet med Telemarkskanalen regionalpark er å øke området sin attraktivitet som
reisemål og boplass, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de
særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet.
Telemarkskanalen regionalpark sine oppgaver er:
• Bidra til bærekraftig verdiskaping, bygde- og stedsutvikling
• Bidra til ivaretaking og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier knyttet
til Telemarkskanalen
• Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interesserte aktører med
tilknytning til Telemarkskanalen
• Bidra til lokal medvirkning og verdsetting av natur og kulturverdier.

§3
Representantskapet
Representantskapet er øverste myndighet i det kommunale oppgavefellesskapet.
Representantskapet er et folkevalgt organ som følger kommunelovens regler for valgbarhet
og saksbehandling. Hvert kommunestyre eller fylkesting, samt styret i Telemarkskanalen FKF
velger etter kommune- og fylkestingsvalg selv et medlem og et varamedlem til
representantskapet for fire år. Representantskapet konstituerer seg selv med valg av leder
og nestleder.
Varsel om dato for representantskapet og frist for å sende inn saker skal sendes eierne to
måneder før representantskapet.
Innkalling med saksdokumenter skal sendes eierne seinest seks uker før representantskapet.
Vedtak fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet er leders stemmegivning avgjørende.
Deltakerne gjør vedtak på vegne av sine respektive organisasjoner.
Representantskapet skal:
a. Godkjenne årsmelding og årsregnskap
b. Godkjenne budsjett
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c.
d.
e.
f.

Behandle innkomne forslag.
Behandle eventuelle forslag om endring av samarbeidsavtalen.
Velge en valgkomité på tre personer i valgår jf. § 4 for valg av styre.
Representantskapet kan drøfte og gi innspill til styret på strategier og prioriteringer.

Representantskapet arrangeres innen utgangen av juni måned.
§4
Styret
Eierne er enige om at det oppnevnes et styre med en representant og en vararepresentant
fra hver av de 8 eierne. Styret velges av representantskapet, som har full instruksjon- og
omgjøringsrett ovenfor styret.
Valg av styret foregår slik:
Representantskapet velger i valgår en valgkomité bestående av tre personer. Valgkomiteen
innstiller overfor representantskapet til nytt styre med mål om å få en god fordeling når det
gjelder politiske partier, kjønn og kompetanse. Representantskapet velger leder og nestleder
for styret.
Hver av eierne blir bedt om å innstille to representanter til styret for en fireårsperiode
innen 31. desember etter kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hver eier innstiller én av hvert
kjønn.
Styret har delegert ansvar for regionalparkens drift og organisering, og for at regionalparken
drives i samsvar med regionalparkens formål.
Styret skal godkjenne og oversende til eierne årsregnskap, årsmelding og årlige budsjett.
Styret har ikke anledning til å ta opp lån, eller på annen måte pådra eierne økonomiske
forpliktelser. I tillegg til styret og representantskapet kan også den enkelte eier kalle inn til
eiermøter ved behov.
Styret ansetter daglig leder i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, og
fastsetter dennes betingelser.
§5
Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning
avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av eierne er representert.
Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato.
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer.
§6
Møtegodtgjøring
Styremedlemmene får møtegodtgjørelse i henhold til det til enhver tid gjeldende reglement
for godtgjøring i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
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§7
Daglig leder
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at arbeidsoppgavene utføres i
tråd med gjeldende lovverk og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder er
styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter,
dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§8
Administrasjon og vertskommune
Telemarkskanalen regionalpark er ikke et eget rettssubjekt.
Administrasjonen er samlokalisert med Telemarkskanalen FKF.
Vestfold og Telemark fylkeskommune er kontorkommune for regionalparken og
administrasjonen er formelt ansatt i fylkeskommunen.
§9
Eiernes forpliktelser
Eierne har ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapet forpliktelser. De
økonomiske bidragene gjenspeiler fordelingen på deltagernes eierandeler og ansvarsandeler
for fellesskapets forpliktelser.
Eierne forplikter seg til å bidra med ressurser til regionalparken i form av:
a. Fast økonomisk bidrag hvert år (jf. tabell nedenfor) Eiernes bidrag vil årlig bli justert
etter den kommunale deflatoren fastsatt i statsbudsjettet. Størrelsen på kommunenes
eierbidrag er på tre nivåer satt ut fra innbyggerantallet i den enkelte kommune.
Eier
Fylkeskommunen
Telemarkskanalen FKF
Kviteseid kommune
Nome kommune
Notodden kommune
Midt-Telemark kommune
Skien kommune
Tokke kommune

2020
kr 1 106 376
kr 245 861
kr 245 861
kr 368 792
kr 368 792
kr 368 792
kr 491 723
kr 245 861
kr 3 442 058

Eierandel
32 %
7%
7%
11 %
11 %
11 %
14 %
7%
100 %

Telemarkskanalen regionalpark fakturerer eierne i to like store akontobeløp den 1.
februar og den 1. august hvert år.
b. En fast ressursperson eller flere med relevant faglig kompetanse som har tid til å delta
i samarbeidsmøte og ulike aktiviteter knyttet til regionalparken og som skal sikre
intern koordinering i egen virksomhet. Totalt forplikter eierne seg til å bidra med
ressurser tilsvarende tabellen nedenfor.
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Fylkeskommunen
Telemarkskanalen FKF
Kviteseid kommune
Nome kommune
Notodden kommune
Midt-Telemark kommune
Skien kommune
Tokke kommune
Totalt

Årsverk
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2,50

Eierne forplikter seg til å bidra til regionalparkens formål, strategi og handlingsplaner:
c. Som arealmyndighet skal kommunene og fylkeskommunen se til at planprosesser gir
særlig oppmerksomhet til kanallandskapet, i tråd med den europeiske
landskapskonvensjonen.
d. Lokale og regionale prosjekt som har relevans for regionalparkens formål og
oppgaver må skje i samarbeid med regionalparken.
§ 10 Endring av samarbeidsavtalen
Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 5. juni 2020. Endring av forhold i samarbeidsavtalen som
nevnt i kommunelovens §19-4 fjerde ledd krever godkjenning fra alle eierne. Øvrige
endringer i samarbeidsavtalen krever tilslutning fra minst 2/3 av representantskapet.
§ 11 Uttreden og oppløsning
Den enkelte eier kan varsle representantskapet om ønsket uttreden. Varselet skal
begrunnes. Eierne av regionalparken har i felleskap et år til å vurdere begrunnelsen og
iverksette tiltak. Dersom eier som varslet uttreden et år senere står fast på ønsket om
uttreden, kan denne si opp deltakerforholdet med ett års skriftlig varsel. Eierbidrag skal
betales i hele utmeldingsperioden. En eier som trer ut har ikke krav på noen andel av
oppgavefellesskapets egenkapital.
Beslutning om å oppløse det kommunale oppgavefellesskapet krever at to tredeler av
representantskapet ønsker oppløsning. Økonomisk oppgjør ved en eventuell oppløsning
skjer i henhold til den enkelte deltagers eierandel. Vestfold og Telemark fylkeskommune har
som kontorkommune ansvar for å oppbevare Telemarkskanalen regionalpark sine arkiver
ved en eventuell oppløsning.

Telemark, 5. juni 2020
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