SAMARBEIDSAVTALE FOR TRØNDELAG SØR-INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD (NY)

§1 Forankring i kommuneloven
Samarbeidet er forankret i kommunelovens §18 om interkommunalt politisk råd til løsning av felles
oppgaver. Samarbeidet utgjør ikke et eget rettssubjekt. Midtre Gauldal kommune administrer
samarbeidet.
§2 Medlemmer
Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er et felles samarbeidsorgan for kommunene Melhus,
Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Rennebu og Oppdal kommune. Andre kommuner som aksepterer
samarbeidsavtalen kan etter vedtak i rådet tas inn som medlemmer.
§3 Rådets sammensetning og valg av medlemmer til rådets representantskap
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd består av representantskapet, deltakerkommunenes
kommunedirektører og observatører oppnevnt av representantskapet.
Representantskapet er rådets øverste folkevalgte organ. Representantskapet består av to folkevalgte
fra hver av rådets deltakerkommuner. Den enkelte deltakerkommunes kommunestyre velger selv to
medlemmer og minst like mange varamedlemmer til representantskapet. Det anbefales at
kommunestyrene velger ordfører og en representant for politisk mindretall i kommunen.
Representantskapet velges for fire år av gangen.
Deltakerkommunenes kommunedirektører møter i rådet med talerett.
§ 4 Stemmerett og ledelse
Representantskapets medlemmer plikter å møte i rådsmøter hvis de ikke har gyldig forfall.
Representantskapets medlemmer som er til stede når en sak tas opp til avstemming plikter å
stemme. Deltakerkommunenes kommunedirektører og oppnevnte observatører deltar i rådsmøter
med møte- og talerett. Rådet konstituerer seg selv, leder og nestleder velges for en 2-årsperiode av
rådets representantskap.
Representantskapet kan selv oppnevne andre organer og utvalg til styring av rådet.
§ 5 Samarbeidets avgjørelser
Representantskapet fatter ordinære vedtak i rådet med minst 2/3 flertall. Representantskapet
etterstreber konsensus i vedtak som fattes. Den enkelte deltakerkommunes har reservasjonsrett i
saker og prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. I saker hvor en deltakerkommunes
medlemmer i representantskapet er uenige om sin kommunes deltakelse i prosjekt i regi av rådet
tilbakeføres avgjørelsen til deltakerkommunen.
§ 6 Området for rådets virksomhet
Rådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan og har som formål å
ivareta felles interesser og å styrke regionens utvikling. Rådet kan selv initiere handlingsprogram,
prosjekter og utredninger i saker av regional karakter, herunder fastsette og følge opp
intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid. Rådet kan fungere som
styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utredningsarbeider og opprette arbeidsgrupper knyttet
til særskilte saker etter behov.

§ 7 Forankring
Etter kommune- og fylkestingsvalg skal det ny-konstituerte interkommunalt politisk råd foreta en
vurdering av rådets virksomhet i foregående periode. Ut fra evaluering av perioden skal
representantskapet med innspill fra øvrige rådsmedlemmer drøfte hva som er de viktigste aktuelle
utfordringene regionen står overfor og hvordan rådets skal arbeide for å møte disse.
§ 8 Sekretariat
Rådet skal ha en egen sekretariatsordning. Representantskapet fastsetter sekretariatets
ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov.
§ 9 Saksbehandling
Saker til rådet skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av
sekretariatet. Saker som krever beslutning i beslutning i kommunestyrer/formannskap må behandles
i disse fora etter vedtak i rådet.
§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser
Drift av Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd finansieres ved at deltakerkommunene betaler
en årskontingent fastsatt av rådet i plenum, kontingenten er lik for samtlige medlemskommuner.
Årskontingenten justeres årlig opp mot kommunal deflator i statsbudsjettet.
Representantskapet vedtar årshjul for rådets aktiviteter neste kalenderår. Sekretariatet utarbeider et
årshjul for aktiviteter i rådet i kommende kalenderår. Årshjulet gir en pekepinn på rådets forventede
driftsutgifter. Årshjul for kommende kalenderår fremstilles for behandling i representantskapet innen
september i inneværende kalenderår.
Den enkelte kommune kan fritt velge å investere i prosjekter i regi av regionrådet hvor finansiering
går utenom ordinært driftsbudsjett. Rådet har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte
pådra medlemmene økonomiske forpliktelser. Sistnevnte inkluderer ikke innskudd til prosjekter i regi
av regionrådet hvor den enkelte kommune selv beslutter å delta.
§ 12 Uttredelse
Den enkelte kommune kan etter vedtak i kommunestyret tre ut av samarbeidet. Uttredelse får
virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. Den enkelte
kommune betaler medlemskontingent ut kommende budsjettår. Frist for å melde uttredelse av rådet
legges til 1.november.

