Samarbeidsavtale

Interkommunalt politisk råd Namdal
(Namdal regionråd)
§1

OMRÅDE

Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd) er et politisk samarbeidsorgan for
namdalskommunene Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Nærøysund,
Overhalla, Røyrvik og Osen.
Rådet ble etablert som regionråd 1.1.2018 og videreføres som interkommunalt politisk råd fra og
med konstituering av folkevalgte organ etter kommunevalget 2019 i samsvar med kommunelovens
kap. 17 og 18. I henhold til ny lovtekst, jf § 18-4, anses samarbeidsavtalen gyldig fra og med
kommunenes tilslutning til avtalen og vedtak på Namdalstinget.
Ordførerne i deltakende kommuner signerer samarbeidsavtalen.
Namdalsstrategien brukes som metode, og som rettesnor i arbeidet i interkommunalt politisk råd
Namdal.

§2

FORMÅL

Interkommunalt politisk råd Namdal skal arbeide for at Namdalen skal være et godt sted å leve, en
attraktiv region for næringsliv og en attraktiv region å besøke.
Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette bidra til
å skape en felles identitet i Namdalen. Rådet skal ta opp og fronte de viktigste sakene som angår
Namdalen.
Rådet er et politisk organ hvor konsensusprinsippet legges til grunn for å oppnå felles løsninger, eller
uttale seg i overordna politiske og strategiske spørsmål.
Rådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv som også
gir uttalelser i politiske spørsmål/saker som angår Namdalen.
Interkommunalt politisk råd skal være en aktiv regional pådriver med vekt på regional
samfunnsutvikling, og et bindeledd mellom politikk, næringsliv, og andre regionale og statlige
styringsorgan.
Rådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon og kan ikke treffe
enkeltvedtak, men kan forvalte tilskuddsordninger i henhold til kommunelovens § 18-1. Rådet kan
initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres.

§3

SAMARBEIDSAVTALE

Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd) er et selvstendig politisk organ legitimert
gjennom Kommunelovens Kapittel 17- Interkommunalt samarbeid og Kapittel 18. Interkommunale
politisk råd.
Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd) er et eget rettssubjekt.
Den daglige virksomheten ledes av en sekretariatsleder (daglig leder).
Sekretariatet har kontorsted i Namsos med Namsos kommune som kontorkommune.
Oppgaver og økonomi er bestemmende for bemanning (antall stillinger) i sekretariatet.
Ansettelser og arbeidsgiveransvar ivaretas av rådet selv, men rådet kan inngå avtale med
kontorkommunen om tjenester som lønn, pensjon, kontorplass, IT osv.). Avtalen, som skal vise
omfanget av ytelser fra kontorkommunen, skal godkjennes av styret og kostnadene skal framgå av
budsjettet. Gjennom delegasjonsreglement kan daglig leder gis myndighet og ansvar i samsvar med
kontorkommunens praksis.
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Representantskap (Namdalstinget)
Det høyeste organet i Interkommunalt politisk råd Namdal er representantskapet (Namdalstinget).
Det innkalles som hovedregel en gang hvert år, og kan ellers innkalle dersom det er spesielle behov –
for eksempel for konstituering etter kommunevalg.
Namdalstinget godkjenner regnskap og årsmelding, vedtar budsjett og Namdalsstrategi med
handlingsplan, samt foretar valg. Namdalstinget vedtar også endringer i samarbeidsavtalen etter
forutgående vedtak i kommunene.
Styrets leder er ordstyrer i Namdalstinget.
Styret
Styret består av ordføreren og et annet kommunestyremedlem valgt av kommunestyrene – til
sammen 22 medlemmer valgt for hele valgperioden.
Kommunestyrene velger varamedlemmer for politisk valgte representanter – minst like mange som
dem som er fast valgte medlemmer.
De politisk valgte representantene har møte-, tale-, forslags- og stemmerett i representantskapet og
styret. Kommunedirektørene/rådmennene har møte- og talerett i representantskap og styre.
Det gjennomføres 4-6 møter årlig. Ordførere og rådmenn kan dele seg i egne møter (ordførerforum
og rådmannsforum) ved behov og når dette er hensiktsmessig.
Møtene i representantskap og styre er åpne.
Leder- og nestleder velges for to år i første Namdalsting (representantskap) etter kommunevalg og
etter to års funksjonstid.
Utvalg
Namdalstinget nedsetter utvalg innenfor de strategiske arbeidsområdene som Namdalstinget har
fastsatt, i første møte etter kommunevalg. De politisk oppnevnte medlemmene fordeles på
utvalgene.
Utvalgene møtes i forkant av regionrådets møter, og ellers ved behov. Utvalgene har ikke
beslutningsmyndighet, men kan gjennom delegasjon gis ansvar for oppfølging av tiltak i
Namdalsstrategien og kan fremme saker og gi innspill til arbeidsutvalget og styret om saker som
hører til i sitt fagområde.
Rådmannsutvalget består av rådmennene i regionen. Utvalget drøfter saker av felles interesse for
rådmennene og kan gjennom delegasjon gis ansvar for å arbeide med fellestiltak (tjenestesamarbeid,
innkjøp og satsinger) som gagner kommunene og etablere fagnettverk innenfor ulike fagområder.
Ordførerforum består av ordførerne i regionen. Utvalget drøfter saker av felles interesse for
ordførerne, ordførerrollen og andre spørsmål. Ordførerforum kan ikke gjøre beslutninger på vegne
av rådet.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av leder i Interkommunalt politisk råd Namdal, utvalgslederne. En valgt
representant for kommunedirektørene/rådmennene og daglig leder i regionrådet deltar i
arbeidsutvalgets møter. Arbeidsutvalget forbereder rådsmøtene og samordner aktivitet i og mellom
utvalgene. Saker som skal behandles i styret og/eller Namdalstinget skal behandles i arbeidsutvalget,

som innstiller til overordnet organ. Deltakerne i utvalgene og arbeidsutvalget velges for fire år
(valgperioden).

§4

ØKONOMISK FORDELING

Driften av interkommunalt politisk råd Namdal 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. Samla
kontingent fra kommunene utgjør rådets budsjettramme, som fastsettes i Namdalstinget årlig. Hver
kommune forpliktes av sin andel av kommunenes samla tilskudd.
Den økonomiske fordelinga av utgifter til andre samarbeidsordninger avgjøres fra ordning til ordning.
Fordelingsnøkkelen avgjøres i styret og må vedtas i hvert enkelt kommunestyre. Eventuell 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 rådets møter og aktiviteter, herunder
godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter.
Interkommunalt politisk råd Namdal kan ikke ta opp lån.
Kontorkommunen ivaretar revisjon av regnskapet.
Revidert regnskap skal godkjennes av representantskapet (Namdalstinget) og sendes
deltakerkommunene til orientering.
Egenandeler til prosjekter tas som hovedregel av rådets utviklingsfond, NTE-fondet, inkludert
prosjektledelse.

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
Interkommunalt politisk råd Namdal. NTE-fondet kan brukes som rådets egenandel i regionale
prosjekter i samarbeid med andre aktører og instanser. Det utarbeides egne retningslinjer for bruk av
utviklingsfondet.

Sekretariat
Sekretariatslederen deltar i Namdalstingets, styrets og arbeidsutvalgets 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 og forum som arbeider
innenfor regionrådets virkefelt.
Sekretariatet foretar utredninger, driver saksbehandling og administrerer prosjekter i tråd med
regionrådets intensjoner og beslutninger.

Fellesmøter
Namdalstinget gjennomføres hvert år i første tertial. Her behandles budsjett, regnskap,
Namdalsstrategi og handlingsplan, og evt. andre overordna saker.
Møte med samtlige kommunestyremedlemmer i deltakende kommuner kan, hvis det er ønskelig og
mulig, gjennomføres en gang i hver valgperiode.

§5

MYNDIGHET OG ANSVAR

Namdalstinget
-

Samarbeidsavtalen - etter forutgående godkjenning i alle kommuner
Rådets drift og organisering (årsmelding, regnskap, strategi/handlingsplan, valg)

Styret
-

Høringssvar og uttalelser i aktuelle saker
Forvaltning av NTE-fondet
Etablere prosjekter og iverksette tiltak knyttet til Namdalsstrategien/handlingsplanen

Arbeidsutvalget
-

Innstilling til styret og representantskapet
Kan delegeres myndighet til å treffe beslutninger om mindre bevilgninger i NTE-fondet
Driftsmessige forhold og daglig drift

Utvalgene
-

Uttalelser, når det er innenfor utvalgets ansvarsområde, jamfør Namdalsstrategien
Initiere, gi innhold til, legge fram for beslutning, iverksette og gjennomføre tiltak i
Namdalsstrategien/handlingsplanen
Holde seg orientert om aktuelle saker av regional betydning innenfor sitt ansvarsområde

Myndighet og ansvar kan etter behov tydeliggjøres gjennom delegasjonsreglement.

§6

LEGITIMITET

Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd) ønsker å framstå med en stemme i saker
som er viktig for hele Namdalen. Rådet 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.
Representantskapet (Namdalstinget) er vedtaksført når minst halvparten er til stede. Det samme
gjelder styret.

§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 rådet 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.

§8

OPPLØSNING

Dersom 2/3 av deltakerkommunene er enige, kan Interkommunalt politisk råd Namdal oppløses. Det
enkelte kommunestyre gjør selv vedtak om det.
Dersom rådet oppløses, foretas et økonomisk oppgjør av gjenstående midler som deles på
kommunene etter folketall i medlemskommunene pr. 31.12. det året regionrådet oppløses.
Kontorkommunen ved oppløsningstidspunktet overtar ansvaret for regionrådets arkiv etter
oppløsninga.
§9

REVISJON AV SAMARBEIDSAVTALEN

Interkommunalt politisk råd Namdal foreslår endring i avtaletekst som behandles i den enkelte
kommune. Samarbeidsavtalen vedtas på Namdalstinget, og trer i kraft når alle kommuner har gitt sin
tilslutning. Samarbeidsavtalen skal signeres av ordførerne i alle deltakende kommuner.
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