22.10.2013

VEDTEKTER FOR REGIONRÅDET FOR HAMARREGIONEN

§1

Deltakende kommuner og fylkeskommune

Regionrådet for Hamarregionen er et samarbeidsorgan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange
kommuner samt Hedmark fylkeskommune.

§2

Formål

Regionrådet er et politisk organ som skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta
innbyggernes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene.
Regionrådet skal også fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

§3
Organisering
Regionråd
Regionrådet for Hamarregionen skal være en arena for politisk diskusjon om samarbeid og strategi
knyttet til regional utvikling i Hamarregionen.
Regionrådets rolle som regional utviklingsaktør skal være på et overordnet strategisk nivå.
Ordfører og rådmannsutvalget skal fungere som saksbehandlende og bevilgende organ for søknader.
Valg av personer for å representere regionen i ulike styrer, råd og utvalg legges til Ordfører og
rådmannsutvalget.
Innspill, brev og høringsuttalelser på vegne av Regionrådet for Hamarregionen skal behandles av
Ordfører og rådmannsutvalget.
Regionrådet består av 15 representanter valgt av og/eller blant folkevalgte i
kommunene/fylkeskommunen.
Fordelingen av representanter fordeles likt blant de deltagende parter. Hver kommune er
representert med ordfører i tillegg til to representanter fra kommunens Formannskap.
Kjønnsperspektivet bør hensyntas. Det oppnevnes personlige vararepresentanter.
Antall representanter fra fylkeskommunen er likt som fra kommunene. Fylkeskommunen er
representert med Fylkesråd i tillegg til to representanter fra Fylkestinget.
Regionrådets sammensetning blir på bakgrunn av dette
Hamar
3 representanter
Løten
3
”
Ringsaker
3
”
Stange
3
”
Hedmark fylkeskommune
3
”
Sum:

15 representanter

Fylkesmannen gis anledning til å møte med observatørstatus og talerett.

Regionstyrets leder velges blant ordførerne og sitter for 2 år av gangen. Det velges nestleder for
rådet.
Lederen er regionens talsmann i sin periode.
Valg av leder følger kommunelovens bestemmelser. Det betyr at tidspunkt for valg av leder tilpasses
kommune- og fylkestingsvalg.
Det skal være et fast sekretariat for Regionrådet.
Rådet skal ha minst 4 ordinære møter i året og ellers når lederen bestemmer det eller en av
kommunene eller fylkeskommunen krever det.
Rådmennene i de deltakende kommuner og fylkesdirektøren innkalles til rådets møter med tale- og
forslagsrett.
Lederen kan også innkalle andre til møter i rådet.

ORDFØRER OG RÅDMANNSUTVALG
Ordfører og rådmannsutvalget består av Ordførere fra alle kommunene, Fylkesråd, Rådmann for alle
kommuner og Fylkesdirektør.
Ordfører og rådmannsutvalget har mandat til å behandle søknader og fatte vedtak på vegne av
Regionrådet.
Ordfører og rådmannsutvalget har mandat til å velge regionale representanter inn i ulike styrer, råd
og utvalg.
Ordfører og rådmannsutvalget er det organet hvor innspill, brev og høringsuttalelser vedtas.
Det er Ordfører og rådmannsutvalgets oppgave å løfte frem og gi faglig grunnlag for samarbeid og
diskusjon om de store og viktige sakene som skal til politisk diskusjon i Regionrådet.
Arbeidsutvalget utreder og avgir innstilling til vedtak overfor Ordfører og rådmannsutvalget.

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av regionrådets leder og nestleder. Sammen med sekretariatet har det ansvar
for saksforberedelsen og innstilling til vedtak i Ordfører og rådmannsutvalget.
Arbeidsutvalget kan etter rådets anvisning handle på rådets vegne i hastesaker. Dette i så fall med
leder som ansvarlig overfor regionrådet. Kommunenes og fylkeskommunens syn i saken innhentes
før beslutning fattes, så langt dette er mulig.
Arbeidsutvalget kan behandle søknader i samsvar med regionrådets, til enhver tid, gjeldende
styringsdokument. Dette med leder som ansvarlig overfor regionrådet. Arbeidsutvalget kan velge å
avslå søknader som ikke samsvarer med regionrådets gjeldende styringsdokument. Arbeidsutvalget
gis mandat til å bevilge inntil kr. 50 000,- til prosjekter som er i samsvar med regionrådets gjeldende
styringsdokument.
Saker behandlet av arbeidsutvalget skal refereres i Regionrådet.
Rådmennene og fylkesdirektøren kan innkalles til møter i Arbeidsutvalget.

Samrådsmøter
Regionrådet kan gjennomføre inntil to årlig fellesmøte for de fire formannskapene og fylkesrådet.
Disse samrådsmøtene skal være en arena for regionale diskusjoner der det søkes å gi de lokale
politikere større innsikt og eierskap til regionale problemstillinger.

§4

Målsetting og arbeidsoppgaver

Regionrådet og Ordfører og Rådmannsutvalget skal arbeide for at Hamarregionen skal være det mest
attraktive bo-området i Innlandet.
Gjennom økt satsing på å bedre regionens tilgjengelighet, markedsorientering og kunnskapsgrunnlag,
skal det arbeides for å øke bredden i arbeidsplasstilbudet og allsidigheten i arbeidslivet.
Regionrådet skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:
- Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
- Utnytte og videreutvikle kommunenes og fylkeskommunens resurser til felles beste for
regionens innbyggere bl.a. gjennom økt felles utnyttelse av tilgjengelige økonomiske og
menneskelige ressurser.
- Regionalt planarbeid.
- Regionrådet kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.
Ordfører og rådmannsutvalget skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:
- Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
- Ordfører og rådmannsutvalget kan vedta å igangsette enkelttiltak og prosjekter innenfor
gitte bevilgninger.
- Avgi uttalelser på regionens vegne der dette er naturlig.
- Ordfører og rådmannsutvalget kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.
-

Ordfører og rådmannsutvalget skal i tillegg oppnevne representanter i regionale
samarbeidsorganer, med mindre disse organenes vedtekter bestemmer noe annet.

Regionrådet skal også aktivt arbeide for at organet selv gradvis skal kunne få en tydeligere rolle gjennom
overført beslutningsmyndighet fra den enkelte kommune. Regionrådet må bidra til igangsetting av
prosesser på områder der dette synes aktuelt.
Herunder kan også vurderes å benytte regionrådet som representantskap for aktuelle interkommunale
selskap.

§5
Regionrådets og Ordfører og rådmannsutvalgets styring av den samlede regionale
virksomhet
Regionrådet kan bli tillagt avgjørelsesmyndighet på nærmere angitte områder.
Regionrådet skal ha som hovedansvar å ivareta kommunenes og fylkeskommunens engasjement i de
regionale spørsmål som legges til regionrådet, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av dette
arbeidet for å nå de mål som regionrådet fastsetter.
Ordfører og rådmannsutvalget fatter beslutninger innenfor de økonomiske rammer som Regionrådet
er tildelt, samt disponerer over det anviste sekretariat.

Regionrådet er et organ i tillegg til de ordinære kommunale og fylkeskommunale valgte organ.
Deltakelse i regionrådet er ikke til hinder for samarbeid med andre.
I tilfeller der ikke alle rådets medlemmer deltar i et samarbeidsprosjekt, deltar kun de involverte parter i
behandlingsprosessen i rådet.

§6

Kommunenes og fylkeskommunens tilskudd

Kommunens tilskudd til drift av regionrådet og regionrådets virksomhet fordeles på kommunene
etter nærmere avtale hvert 4. år. Første hovedrevisjon skjer i tilskuddet for 2008. Ordinære
møtegodtgjørelser for rådets medlemmer dekkes av den respektive deltaker (fylkeskommunen eller
en av kommunene).
Fra 2004 - 2013 gjelder forøvrig følgende fordeling:
Den enkelte kommune bevilger årlig kr. 10,- pr. innbygger.
Fylkeskommunens engasjement reguleres ellers i egen avtale.
Enkelttiltak eller prosjekter kan finansieres særskilt og etter vedtak i Ordfører og rådmannsutvalget.
Regionrådet har ikke fullmakt til å forplikte kommunene økonomisk utover det tilskuddet
kommunene yter, jfr. 2. strekpunkt under §4 samt kommunenes bevilgning under §6.

§7

Regionrådets møter og Ordfører og Rådmannsmøter

Regionrådet er beslutningsdyktig når minst 7 av representantene er til stede, og hver kommune er
representert.
Gyldig vedtak i rådet krever alminnelig flertall.
Regionrådsleder har dobbel stemme ved eventuell stemmelikhet
Lederen kaller inn til regionrådsmøter med 14 dagers varsel.
Det skal føres møteprotokoll fra rådets møter.
Ordfører og Rådmannsutvalget er beslutningsdyktige når minst 4 med stemmerett er til stede.
Kommunene og fylkeskommunen innehar hver 1 stemme, totalt 5 stemmer.
Gyldige vedtak krever alminnelig flertall.
Regionrådsleder har dobbel stemme ved eventuell stemmelikhet.
Lederen kaller inn til Ordfører og Rådmannsmøter med 7 dagers varsel.
Det skal føres møteprotokoll fra Ordfører og Rådmannsutvalgets møter.

§8

Ikrafttreden/uttreden/opphør av avtalen

Denne avtale trer i kraft når den er godkjent av kommunestyrene i den enkelte kommune og
fylkestinget.
Denne avtalen er å anse som en interkommunal samarbeidsavtale etter kommunelovens §27 som
kommer til anvendelse ved en eventuell uttredelse.
Forøvrig gjelder kommunelovens bestemmelser for regionrådets virksomhet så langt det passer.

