Samarbeidsavtale om

Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen

1. Navn
Navnet på rådet er Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen.
Rådet er en enhet i Lillehammer kommune og ikke et eget rettssubjekt.

2. Hjemmel og deltakere
I henhold til kommunelovens kapittel 18, §§ 18-1 til 18-4 er denne samarbeidsavtalen inngått
mellom:
•
•
•
•

Lillehammer kommune
Øyer kommune
Gausdal kommune
Innlandet fylkeskommune

Rådet kan, etter søknad, utvides med flere kommuner som medlemmer. Vedtak om eventuell
utvidelse tilligger kommunestyrene og forutsetter at alle kommunestyrene gir sin tilslutning.

3. Eier- og ansvarsandel
Den enkelte deltakeren i Interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel
av rådets forpliktelser, tilsvarende 1/3 på hver av de tre kommunene. Til sammen skal andelene
utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Den enkelte kommunes ansvarsandel for rådets forpliktelser er lik eierandelen.
Fylkeskommunens eier- og ansvarsdel utgjøres av det årlige tilskuddsbeløp til det interkommunale
politiske råd.

4. Formål
Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen erstatter det tidligere Regionrådet for
Lillehammer-regionen og har som formål å:
•
•
•
•
•
•

Være et politisk samarbeidsorgan for samfunnsutvikling som kan bidra til å skape gode
levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i Lillehammer-regionen.
Styrke Lillehammer-regionens omdømme og være kommunenes felles redskap for
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering.
Fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og andre myndigheter.
Legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen ved å etablere en felles
forståelse for utfordringene og søke løsninger som utnytter regionens fortrinn.
Bidra til langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens fortrinn.
Legge til rette for samhandling mellom næringsliv, universitet/FoU og offentlige myndigheter
gjennom felles initiativer og prosjekter.

5. Rammer for virksomheten
Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommunegrensene.

Rådet kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis myndighet til å treffe slike
vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.
Kommunene ivaretar selv oppgaven som planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven.
Samarbeidsavtalen er ikke til hinder for prosjekter, eller et interkommunalt samarbeid, mellom to
eller flere kommuner som ikke er hjemlet i samarbeidsavtalen.

6. Myndighet som er lagt til rådet
•
•
•
•
•

Ivareta delegerte regionale næringsutviklingsoppgaver.
Forvalte partnerskapsmidlene, og andre midler som tilligger Interkommunalt politisk råd.
Behandle og følge opp styringsdokumenter og rapportering.
Fremme saker til og følge opp vedtak i Gudbrandsdalstinget når samarbeid i hele
Gudbrandsdalen vil være formålstjenlig for regionen.
Følge opp øvrige saker der kommunestyrene delegerer myndighet til rådet, herunder
utforming av felles uttalelser og dialog med overordnede myndigheter og andre
premissleverandører.

Myndighet og ansvar kan etter behov tydeliggjøres gjennom reglement for delegering av myndighet.

7. Representantskap
Representantskapet utgjør Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen og består av to
representanter fra hvert kommunestyre og to politiske representanter fra Innlandet fylkeskommune.
Fra kommunene deltar ordførerne, med varaordfører som personlig vararepresentant. I tillegg
utpeker hvert kommunestyre en representant fra opposisjonen med personlig vararepresentant.
Fylkeskommunen velger to politiske representanter, hvorav minst én skal være fra politisk ledelse.
Likestillingslovens krav til kjønnsbalanse skal ivaretas.
Kommunene velger representanter til rådet etter kommune- og fylkestingsvalget, samtidig med valg
til andre interne og eksterne råd og utvalg. Rådets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år.
Deltakerkommunene kan gjennom nyvalg når som helst skifte ut de medlemmene og
varamedlemmene som de selv har valgt. Nye medlemmer velges for resten av valgperioden.
Interkommunalt politisk råd konstituerer seg selv, og oppnevner en ordfører som leder, og en
nestleder. Valg av leder og nestleder gjøres for ett år av gangen, med mulighet for forlengelse i ett år.

8. Møtene
Det avholdes som hovedregel seks møter i Interkommunalt politisk råd pr. år.
Det utarbeides en helårs møteplan, som hensyntar møteplaner for kommunestyre og formannskap,
fylkesutvalg og fylkesting, samt møter i Gudbrandsdalstinget.
Møteinnkalling og saksdokumenter sendes medlemmene senest en uke før møtet.
Kommunedirektørene i deltakerkommunene og fylkesrådmannen, eller den som blir gitt fullmakt fra
disse, har møte-, tale-, og forslagsrett i Interkommunalt politisk råd.
Rådet kan vedta eget reglement for møteavvikling.
Konsensusprinsippet legges til grunn for beslutninger i Interkommunalt politisk råd.

Møtene i rådet er åpne.

9. Rådets leder
Rådet leder fastsetter, etter innspill og i samråd med sekretariatet, saksliste for Interkommunalt
politisk råd. Rådsleder leder møtene.
Rådets leder representerer Lillehammer-regionen politisk.
Rådets leder gis en «hastefullmakt», og kan, hvis tidsfrister hindrer behandling i Interkommunalt
politisk råd, uttale seg på vegne av regionen. Slike uttalelser distribueres likevel, om mulig, på
forhånd til ordførerne og den fylkeskommunale representanten for eventuelle innspill.
Hasteuttalelser gitt av rådets leder refereres i påfølgende møte i Interkommunalt politisk råd.

10. Administrasjon
Kommunedirektørgruppa for Lillehammer-regionen (kommunedirektør eller stedfortreder fra hver av
de tre kommunene) utgjør det administrative samarbeidsorganet som skal sikre at saker er forsvarlig
utredet. Sekretariatet bidrar med koordinering, tilrettelegging og oppfølging. Saker som skal
fremmes for Interkommunalt politisk råd, drøftes i Kommunedirektørgruppa for Lillehammerregionen på forhånd. Fylkesrådmannen, eller den han gir fullmakt, deltar ved behov.
Det administrative arbeidet tilknyttet rådet, herunder ledelse, sekretariatsfunksjon,
saksforberedelser, administrativ forvaltning av tilskuddsmidler og oppfølging av planer og vedtak
ivaretas av ressurser i Lillehammer-regionen Vekst og Lillehammer kommune. De administrative
oppgavene omfatter også tilrettelegging for Gudbrandsdalstinget og Kommunedirektørgruppa i
Lillehammer-regionen.
Sekretariatsarbeidet ledes av en regionsjef som koordinerer sin virksomhet med
kommunedirektørene og næringssjefen og rapporterer til Interkommunalt politisk råd. Sekretariatet
har kontorsted i Lillehammer kommune.
Regionsjefen innstiller til interkommunalt politisk råd innenfor de saksområder som omfattes av
denne samarbeidsavtalen, mens kommunedirektøren innstiller til formannskap/kommunestyre i
saker som omhandler endringer i fullmakter/rammer for rådet.
Regionsjefen skal ha en tydelig og utadrettet rolle på vegne av Lillehammer-regionen.

11. Økonomiske forhold – drift og tiltaksmidler
Innlandet fylkeskommune yter et årlig tilskudd til Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen (jfr. partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og kommunene).
Inntil 50% av lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til daglig leder/regionsjef finansieres av
partnerskapsmidler fra Innlandet fylkeskommune. Resterende partnerskapsmidler stilles til
disposisjon som utviklingsmidler. Kostnader til drifts- og tiltaksmidler utover dette fordeles mellom
deltakerkommunene.
For stillingen som regionsjef fordeles kostnadene slik at Lillehammer kommune dekker 50 prosent av
den kommunale andelen av lønnskostnadene, mens Øyer og Gausdal dekker 25 prosent hver. Deler
av lønnskostnaden søkes finansiert gjennom prosjektmidler.

Øvrige kostnader fordeles slik at hver kommune bidrar med 1/3 hver. Disse kostnadene omfatter til
sammen 1 mill. kr. årlig til kommunale utviklingsmidler (jfr. krav i partnerskapsavtalen med Innlandet
fylkeskommune), samt kostnader til sekretariatsfunksjon og annet administrativt arbeid i tilknytning
til Interkommunalt politisk råd, Kommunedirektørgruppa og Gudbrandsdalstinget.
Den enkelte kommune bærer selv sine kostnader ved å delta i rådets møter og aktiviteter, herunder
godtgjøring til folkevalgte.
Inndekningen av øvrige drifts- og lønnskostnader i Lillehammer-regionen Vekst er regulert gjennom
egen avtale kommunene imellom, og omfattes ikke av denne samarbeidsavtalen.
Interkommunalt politisk råd forvalter den årlige rammen av partnerskapsmidler og eventuelle øvrige
utviklingsmidler som stilles til rådighet fra kommunene og andre.
Interkommunalt politisk råd har ikke anledning til å ta opp lån.

12. Styringsdokumenter og rapportering
Det skal utarbeides en 4-årig strategisk plan som skal ligge til grunn for samarbeidet. Bærebjelken i
den strategiske planen for Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen skal være Regional
næringsplan. Eventuelle andre strategiske satsingsområder som rådet vedtar skal også fremgå av den
strategiske planen.
De økonomiske ressursene skal underbygge de valgte strategier og prioriteringen av disse skal
fremgå av en årlig handlingsplan og budsjett.
Partnerskapet mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune skal årlig evaluere seg selv.
Evalueringen innarbeides som en del av årsmelding for Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen, som skal legges fram i årets andre møte. Årsmeldingen oversendes Innlandet
fylkeskommune og deltakende kommuner.
Ordfører tillegges et ansvar for å holde formannskap/kommunestyret løpende orientert om arbeidet
i rådet. Protokollen fra foregående møte i rådet sendes ut med sakspapirene til formannskapene og
settes opp som referatsak/orienteringssak i møtene.
Det skal avholdes en årlig regional formannskapskonferanse for å skape felles forståelse, orientere og
forankre virksomheten i Interkommunalt politisk råd. Ut over dette skal administrasjonen i henhold
til den enkelte kommunes ønsker og behov, orientere formannskap og kommunestyrer om status for
det pågående arbeidet med å følge opp planer og tiltak som vedtas i Rådet.

13. Uttreden
Den enkelte kommune, eller fylkeskommune, kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt medlemskap i
Interkommunalt politisk råd, og kreve seg løst ut.
Det vises til kommunelovens § 18-2 Deltakeransvar, for regulering av hvilke forpliktelser deltakerne
har ved uttreden og oppløsning.
Ved utmelding plikter kommunen å yte driftstilskudd for det året oppsigelsen blir gjort, og for det
påfølgende budsjettåret.

14. Prokura og attestasjon
Valgt leder av Interkommunalt politisk råd tildeles prokura.
Regionsjef og leder av kommunedirektørgruppa for Lillehammer-regionen har
attestasjonsmyndighet.

15. Oppløsning
Interkommunalt politisk råd kan oppløses etter vedtak i deltakernes kommunestyrer/fylkesting.
Interkommunalt politisk råd oppløses hvis to eller flere kommuner leverer utmelding. Oppløsningen
skjer fra og med neste valgperiode, hvis denne ligger mer enn ett år frem i tid. Hvis vedtak om
oppløsning fattes på et tidspunkt der det er mindre enn ett år til neste kommune- og fylkestingsvalg,
vil oppløsningen først skje etter vedtaksåret og påfølgende år.
Det vises til kommunelovens § 18-2 Deltakeransvar, for regulering av hvilke forpliktelser deltakerne
har ved uttreden og oppløsning.
I henhold til avtale om leveranse av administrative tjenester fra Lillehammer kommune som
vertskapskommune, har Lillehammer kommune ansvaret for oppbevaringen av Interkommunalt
politisk råds arkiver etter oppløsningen.

16. Samarbeidsavtalens formelle virkning
Samarbeidsavtalen er hjemlet i kommunelovens kapittel 18, § 18-1 til og med 18-4, om
Interkommunale politiske råd, og med virkning fra 15.12.2019.
De enkelte kommunestyrene og fylkestinget skal selv vedta samarbeidsavtalen og eventuelle
endringer i denne.
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Vedlegg 1: Kommunelovens Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd
§ 18-1 Interkommunalt politisk råd
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd.
Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og
fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis
myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte
tilskuddsordninger.
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale
politiske råd.
§ 18-2 Deltakeransvar
Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin
andel av rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Rådets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot rådet. Hvis kreditor ikke får dekket kravet
sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for dennes andel av
forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på rådet, kan straks
kreve tilbake utlegget sitt fra rådet.
En deltaker som trer ut av rådet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene
rådet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis rådet oppløses.
§ 18-3 Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i
rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller
fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Også medlemmer av
kommunerådet og fylkesrådet kan velges. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger
representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene
som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget
selv fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens
medlemmer. Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til
enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt
i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de
medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og
varamedlemmer velges for resten av valgperioden.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger
selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.
§ 18-4 Samarbeidsavtale

Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale
mellom alle deltakerne i rådet.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta
samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.
Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre
forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte
stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan også fastsettes i
samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige
deltakerkommuner.
Samarbeidsavtalen skal fastsette
a) rådets navn
b) om rådet er et eget rettssubjekt
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
d) hvilke saker rådet skal kunne behandle
e) hvilken myndighet som er lagt til rådet
f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis
ansvarsandelen avviker fra eierandelen
g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet
h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av rådets
arkiver etter at rådet er oppløst.

