VEDTEKTER FOR INDRE NAMDAL REGIONRÅD
Godkjent av Indre Namdal Regionråd i møte den 17. juni 2015, sak 14/2015

§1

OMRÅDE

Indre Namdal Regionråd er et samarbeidsorgan for kommunene Grong, Høylandet, Lierne,
Namsskogan, Røyrvik og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

§2

FORMÅL

 Arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene og fremme regionens interesser i
fylkes og rikssammenheng med det hovedmål å skape gode levevilkår og utviklingsmuligheter for
de som bor og bosetter seg i regionen. Arbeide for å sikre eksisterende arbeidsplasser og skaffe
nye der folk bor.
 Utvikle et nært og konkret samarbeid mellom fem selvstendige kommuner og Nord-Trøndelag
fylkeskommune.
 Utvikle og ta i bruk den kompetanse som finnes i den enkelte kommune, og legge til rette for en
samordning av kommunale tjenester.

§3

ORGANISERING
Indre Namdal
Regionråd
Arbeidsutvalg

Sekreteriat

Ev. delprosjekt

Fellesmøter:
Felles kommunestyremøter avholdes en gang i valgperioden, med ekstramøter hvis det er saker som
regionrådet mener er av stor felles interesse. Felles formannskapsmøter/ fylkesutvalg avholdes 3
ganger i løpet av valgperioden, med ekstramøter i spesielle saker av felles interesse.

1. Regionrådet:
Regionrådet skal bestå av ordførerne fra de 5 kommunene i Indre Namdal og en representant fra
Fylkesrådet i Nord- Trøndelag, alle med personlige varamedlemmer
De politiske miljø i regionen forutsettes involvert gjennom deltakelse i arbeidsgrupper for løsning av
prioriterte tiltak. Regionrådets møter koordineres med formannskap/ fylkesutvalg/tilsvarende
utvalgsmøter i kommunen med tanke på sterk involvering i det regionale samarbeidet.
Regionrådets leder i uttaler seg på vegne av rådet i politiske saker.

Rådmenn i deltakerkommunene har møte-, tale- og forslagsrett, og deltar i alle ordinære rådsmøter.
Rådet kan i enkelte saker innkalle personer, som har spesiell tilknytning til saksområdet.
Fylkesmannen har møte og talerett, men ikke forslagsrett.
Rådet konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges blant ordførerne og for 2 år. Rådsmøter holdes
etter behov når en av rådsmedlemmene krever det. Rådet er vedtaksført når minst 3 av IN
kommunene er tilstede.
Kommunene har selv ansvar for intern informasjon om regionrådets arbeid, men kan få bistand fra
daglig leder i dette arbeidet. Møtene går på omgang mellom kommunene. Regionrådets leder er
møteleder

2. Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i regionrådet, leder rådmannsgruppa og daglig leder
Indre Namdal Regionråd. Arbeidsutvalget bistår daglig leder i arbeidet med saksforberedelser til
møter og til oppfølging av saker.

3. Sekretariatet
Regionrådet har en daglig leder hvor Nord-Trøndelag Fylkeskommune(NTFK) ved Grong
Videregående Skole (GVS)har arbeidsgiveransvar. Daglig leder er ansvarlig for den løpende drift.
Daglig leder samordner virksomheten for regionrådet, har innstillingsrett og er både regionrådet og
au sin sekretær. Regionrådet har arbeidslederansvar. Ansettelse av daglig leder gjøres av NTFK ved
GVS i nært samarbeid med regionrådet.

§4

REGIONALE OPPGAVER

Regionrådet har ansvar for oppfølging av regionale saker. Oppfølging av saker i regionrådet
forutsetter felles interesse fra minimum 3 av kommunene. I saker utenom vedtatt budsjett og som er
av prinsipiell og/ eller økonomisk betydning for deltakerkommunene er behandlingen i regionrådet
avhengig av politisk vedtak i den enkelte kommune.

§5

ØKONOMI

Regionrådet utarbeider og tilrår hvert år budsjett og økonomiplan. Forslag til budsjett må foreligge til
behandling i kommunene og fylkeskommunen innen 1. september året før, slik at det kan
innarbeides i den enkelte kommune og fylkeskommunens budsjett.
Nord-Trøndelag fylkeskommune forutsettes å dekke 2/3 av utgiftene til sekretariatet. Det opprettes
en egen avtale med fylkeskommunen som regulerer dette forhold.
Driftsutgiftene til regionrådets daglige arbeid/ sekretariat fordeles mellom kommunene slik (evt.
eksterne tilskudd blir trukket fra først): Sekretariatskommunen 5%. Av resterende 95% skal 50%
fordeles likt 50% etter folketall i den enkelte kommune. For igangsatte prosjekter og lignende skal
utgiftene fordeles etter folketall i primærkommunene. Når særlige forhold tilsier det, og det er
enighet mellom kommunene, kan annen fordelingsnøkkel vedtas for enkeltprosjekt. Fordelingen
skjer med bakgrunn i offisielt folketall i kommunene pr. 01.01. det år prosjektet vedtas – evt. for det
år budsjettet gjelder.
Rådsmedlemmenes utgifter til møter, skyss, kost etc. i forbindelse med ordinære møter dekkes av
den respektive kommune. Regionrådet dekker skyss og kostgodtgjørelse til medlemmer i oppnevnte
arbeidsgrupper, og ad-hoc utvalg.
Det skal føres regnskap for driften av regionrådet. Kom-Rev Trøndelag skal revidere regnskapet.

Revidert regnskap skal godkjennes av regionrådet og sendes deltakerkommunene til orientering.

§6

UTTREDEN

Uttreden skjer i henhold til § 27 punkt 3 i kommuneloven.

§7

OPPLØSNING

Oppløsning kan skje når alle deltakerkommunene er enig om dette. Kommunelovens § 27 punkt 3
legges til grunn for oppløsningen så langt disse bestemmelsene er relevante.

§8

REVISJON AV VEDTEKTENE

Etter forslag fra regionrådet eller fra ett (1) av kommunestyrene/ fylkestinget kan vedtektene endres
når alle kommunestyrene i deltakerkommunene har vedtatt endringen.

