Vedtekter

Namdal regionråd
§1
OMRÅDE
Namdal regionråd er et politisk samarbeidsorgan for namdalskommunene Flatanger, Fosnes, Grong,
Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Vikna og
Osen.
Regionrådet etableres fra 1.1.2018 og justeres etter kommunesammenslåinger 1.1.2020.
Samarbeidet er etablert i henhold til kommuneloven § 27.
§2
FORMÅL
Namdal regionråd skal arbeide for at Namdalen skal være et godt sted å leve, en attraktiv region for
næringsliv og en attraktiv region å besøke.
Regionrådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette
bidra til å skape en felles identitet i Namdalen. Samarbeidsorganet viktigste rolle er å ta opp og
fronte de viktigste sakene som angår Namdalen.
Regionrådet er et politisk organ hvor konsensusprinsippet legges til grunn for å oppnå felles
løsninger, eller uttale seg i overordna politiske og strategiske spørsmål.
Regionrådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv
som også gir uttalelser i politiske spørsmål/saker som angår Namdalen.
Regionrådet skal være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling, og et
bindeledd mellom politikk, næringsliv, og andre regionale og statlige styringsorgan.
Regionrådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, men kan initiere og
eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres.
Namdalsstrategien brukes som metode, og som rettesnor i arbeidet i regionrådet.

§3

ORGANISERING

1. Regionrådet
Selve regionrådet består av ordførere og rådmenn. Det gjennomføres 4-5 møter årlig. Ordførere og
rådmenn kan dele seg i egne møter for ordførere og rådmenn ved behov og når dette er
hensiktsmessig.
Ordførerne har møte-, tale-, forslags-, og stemmerett. Varaordfører er varamedlemmer i regionrådet.
Rådmennene har møte-, talerett og forslagsrett.
Leder- og nestledervervet velges for to år i første Namdalsting (felles formannskapsmøte) etter
kommunevalg.
Komiteene velges for fire år, på samme møte. Ordførerne danner komiteer innenfor de strategiske
områdene som regionrådet har fastsatt. Komiteene møtes i forkant av regionrådets møter, og ellers
ved behov.
Rådmannsforum består av rådmennene i regionen. Forumet kan etablere fagnettverk innenfor ulike
fagområder.
2. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av regionrådets leder, komitelederne pluss en valgt representant for
rådmennene og daglig leder i regionrådet. Arbeidsutvalget forbereder regionrådsmøtene og
samordner aktivitet i og mellom komiteene. Deltakerne i regionrådet velges for fire år
(valgperioden).

3. Sekretariatet
Den daglige virksomheten ledes av en sekretariatsleder.
Sekretariatet har kontorsted i Namsos med Namsos kommune som vertskommune.
Kommunale egenandeler skal finansiere regionrådets drift og administrasjon.
Egenandeler til prosjekter tas som hovedregel av regionrådets utviklingsfond, NTE-fondet, inkludert
prosjektledelse.
Sekretariatslederen deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett, og skal påse at det føres
protokoll over rådets beslutninger.
Sekretariatet skal, i den utstrekning styret finner det hensiktsmessig, også fungere som sekretariat
for andre permanente eller midlertidige interkommunale organ, komiteer, forum, og utvalg som
arbeider innenfor regionrådets virkefelt.
Sekretariatet foretar utredninger, driver saksbehandling og administrerer prosjekter i tråd med
regionrådets intensjoner og beslutninger.
4. Fellesmøter
Namdalstinget – felles formannskapsmøte for alle kommunene – gjennomføres en gang hvert år, og
er regionrådets årsmøte. Dette gjennomføres i første kvartal. Her behandles budsjett, regnskap,
Namdalsstrategi og handlingsplan, og evt. andre overordna saker. Regionrådet har mulighet til å dele
i ordfører- og rådmannsmøter. Ved behov kan det kalles inn til ekstra felles formannskapsmøte.
Felles kommunestyremøte for alle kommunen gjennomføres en (evt. to) ganger i hver valgperiode.
§4
LEGITIMITET
Namdal regionråd ønsker å framstå med en stemme i saker som er viktig for hele Namdalen.
Regionrådet praktiserer konsensus med reservasjonsrett, det vil si at inntil to kommuner kan
reservere seg. Dersom flere enn to kommuner reserverer seg, blir det ikke vedtak.
Regionrådet er vedtaksført når minst halvparten er til stede. Det samme gjelder arbeidsutvalget.
§5
ØKONOMISK FORDELING
Driften av regionrådet finansieres av medlemskommunene ved årlig kontingent som beregnes slik:
30 % av kommunes andel er basert på en fast sum og 70 % etter folketallet i kommunen.
Den økonomiske fordelinga av utgifter til andre samarbeidsordninger i regionrådssammenheng
avgjøres fra ordning til ordning. Fordelingsnøkkelen avgjøres i regionrådet og må vedtas i hvert
enkelt kommunestyre. Eventuelle ekstern finansiering trekkes fra før fordelinga mellom kommunene
foretas.
Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes finansiert gjennom anvendelse av for eksempel
distriktspolitiske virkemidler og statlige tilskuddsordninger.
Den enkelte kommune bærer selv sine kostnader ved å delta i regionrådets møter og aktiviteter,
herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter.
Regionrådet kan ikke ta opp lån.
Vertskommunen ivaretar revisjon av regnskapet.

Revidert regnskap skal godkjennes av regionrådet og sendes deltakerkommunene til orientering.
Drift av sekretariatet
Oppgaver og økonomi er bestemmende for bemanning (antall stillinger) i sekretariatet.
Ansettelsesforhold knyttets til en vertskommune, Namsos (arbeidsgiveransvar, lønn, pensjon,
kontorplass, osv.).
Kommunale egenandeler fra medlemskommunene skal finansiere regionrådets aktivitet og
administrasjon. Egenandeler til prosjekter finansieres av utviklingsmidlene/regionrådets
fond/ekstern finansiering etter vedtak i regionrådet.
Forvaltning av regionalt NTE-fond
Felles NTE-fond for Namdalen brukes til utviklingsprosjekter som gagner Namdalen.
NTE-fondet finansieres ved at hver enkelt kommune overfører 20 % fra sitt årlige utbytte fra NTE til
regionrådet. NTE-fondet kan brukes som regionrådets egenandel i regionale prosjekter i samarbeid
med andre aktører og instanser. Det utarbeides egne retningslinjer for bruk av utviklingsfondet.
§6
INNMELDING
Opptak av nye medlemskommuner skal godkjennes av kommunestyrene i medlemskommunene.
§7
UTTREDEN
Den enkelte kommune kan innen 31.12 si opp sitt deltakerforhold og kreve seg utløst av regionrådet
pr. 31.12. året etter. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens
utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn.
Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet
kan gi pålegg om at samarbeid skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor
samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidene kommuner tilsier dette, jf.
Kommuneloven, kapittel 5, §27 ledd 3.
§8
OPPLØSNING
Dersom 2/3 av deltakerkommunene er enige, kan regionrådet oppløses. Det enkelte kommunestyre
gjør selv vedtak om det.
Dersom departementet samtykker i oppløsinga, foretas et økonomisk oppgjør av gjenstående midler
som deles på kommunene etter folketall i medlemskommunene pr. 31.12. det året regionrådet
oppløses.
§9
REVISJON AV VEDTEKTER
Regionrådet foreslår vedtektsendringer som behandles i den enkelte kommune. Vedtektene vedtas
på regionrådets Namdalsting, og trer i kraft når alle kommuner har gitt sin tilslutning til
vedtektsendringen.

