Selskapsavtale – PPD for Midt-Finnmark IKS
§1

NAVN
Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Midt Finnmark (PPD Midt-Finnmark) er
en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale
selskaper av 29.januar 1999.
Selskapets firmanavn er PPD Midt-Finnmark IKS.
Selskapet har følgende deltakere:
Porsanger kommune
Lebesby kommune
Gamvik kommune
Berlevåg kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune

§2

SELSKAPETS FORMÅL
PPD Midt-Finnmarks formål er å yte pedagogisk-psykologiske tjenester av god
kvalitet til det beste for innbyggerne i regionen. Tjenesteytingen foregår i h.h.t
Opplæringslovens bestemmelser og på et faglig grunnlag basert på anerkjent forskning
og de til enhver tid gjeldende prinsipper for utvikling av fagområdet.
Selskapet kan selge tjenester til andre kommuner eller virksomheter på et
forretningsmessig grunnlag. Dette må imidlertid ikke overstige 10-15 % av selskapets
totale omsetning.

§3

RETTSLIG STATUS
PPD Midt-Finnmark er et selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale
selskaper (IKS-loven) og er et selvstendig rettssubjekt. Selskapets styre har
arbeidsgiveransvaret. Arbeidsgiverfunksjonene delegeres daglig leder.

§4

FORRETNINGSKONTOR
Selskapets forretningskontor er i Lakselv i Porsanger kommune.

§5

TILSKUDDSPLIKT OG EIERFORHOLD/-ANSVAR
Deltakerkommunene yter tilskudd til drift av selskapet etter følgende kriterier:
*
*

Lønnskostnader til fagstillingene i den enkelte kommune.
Fellesutgiftene fordeles mellom kommunene etter følgende nøkkel:
- 85 % av nettoutgiftene fordeles etter barnetallet i grunnskolen pr 01.
oktober året før.

-

15 % av nettoutgiftene fordeles etter antall fagpersoner tilsatt pr. 1.oktober
året før.

Den enkelte kommunes bidrag til totalbudsjettet i henhold til ovenstående utgjør
samtidig eier- og ansvarsandelen i selskapet regnet i %. Med bakgrunn i budsjett for
2021 vil dette si:
PORSANGER:
LEBESBY:
GAMVIK:
BERLEVÅG:
MÅSØY:
NORDKAPP:

36 %
12 %
7%
7%
10 %
28 %

Eierandelen justeres en gang i året. Justeringen foretas så snart regnskap for året før er
avlagt og revidert.
§6

REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet utgjøres
fortrinnsvis av ordførerne fra deltakerkommunene med personlige varamedlemmer.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.
Ordinært representantskapsmøte behandler:
 Årsmelding og regnskap
 Valg til styret
 Overordnede mål og retningslinjer for driften.
 Budsjettforutsetninger og –rammer.
Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Hver kommune er representert med 1
stemme. Ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbeltstemme.
Representantskapets møter innkalles med minst 4 ukers varsel. Innkallingen sendes til
den enkelte kommune slik at det enkelte kommunestyre/andre utvalg gis mulighet til å
gi representantskapets medlemmer de nødvendige fullmakter.

§7

REPRESENTANTSKAPETS MØTER
Innkalling og saksbehandling utøves i h.h.t IKS-loven §8 og §9.

§8

STYRET
Utover IKS-lovens §10-§13 gjøres følgende tillegg gjeldende:
Styret består av 7 representanter, én fra Porsanger kommune, én fra Lebesby
kommune, én fra Gamvik kommune, én fra Berlevåg kommune, én fra Måsøy
kommune og én fra Nordkapp kommune- alle med personlig vara. Et medlem med
personlig vara velges av og blant de ansatte.

§9

DAGLIG LEDER
Daglig leder vil ha oppgaver og ansvar i samsvar med IKS-lovens § 14

§10

REGNSKAP, BUDSJETT OG ANDRE ØKONOMISKE FORHOLD
Selskapet har regnskapsplikt etter kommunale regnskapsprinsipper.
Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er endelig når budsjettet er behandlet
av deltakerkommunene etter kommuneloven § 45 nr.4.
Selskapet kan ikke ta opp lån, stille garanti, pantsette eller på annen måte påføre
eierkommunene økonomiske forpliktelser.
Økonomiplan vedtas en gang i året av representantskapet og skal omfatte de fire neste
budsjettår. Representantskapet avgjør om ubrukte midler skal avsettes til fond.

§ 11

ENDRING AV AVTALEN
Endringer av avtalen kan gjøres i samsvar med IKS-lovens § 4.

§ 12

OPPSIGELSE AV AVTALEN
Dersom en kommune ønsker å gå ut av avtalen må avtalen sies opp med minst 1 års
varsel. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra førstkommende årsskifte etter at den er
meddelt styret og de andre kommunene i selskapet skriftlig.

