VEDTEKTER FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN
Vedtatt i Regionrådsmøte 23.11.2015, sak 09/2015.

§1 - deltakere
Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan mellom Holtålen, Røros, Os, Tolga,
Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner samt Hedmark og Sør-Trøndelag
fylkeskommuner.

§2 - formål
Regionrådet for Fjellregionen behandler politiske saker av felles interesse mellom
kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. I
tillegg kan regionrådet ta initiativ til og støtte opp om felles prosjekter og tiltak i regionen.

§ 3 - organisering
Regionrådet for Fjellregionen består av ordfører, varaordfører, en representant for
opposisjonen og administrasjonssjef i de deltakende kommuner, en representant for
Ungdomsrådet for Fjellregionen, fylkesrådet, en representant for opposisjonen og
administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en representant for
opposisjonen og administrasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Administrasjonssjefene og representanten for Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett, øvrige
medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.
Regionrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede og vedtak
er gyldig om det oppnår alminnelig flertall.
Regionrådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder for to år om gangen, og
disse velges blant kommunenes ordførere.
Innkalling og saksdokumenter til rådets møter sendes medlemmene senest 14 dager før
møtedato.
Regionrådet skal ha minst to møter i året, hvorav det ene er samrådingsmøte dit alle rådets
medlemmer, formannskapene, fylkesordfører og fylkesvaraordfører i Hedmark samt
fylkesutvalget i Sør-Trøndelag inviteres til å delta. Samrådingsmøtet skal drøfte større saker
av betydning for hele regionen.
Den daglige drift ledes av et arbeidsutvalg bestående av ordførerne i kommunene, en
representant utpekt av administrasjonssjefene i kommunene, en representant for
Ungdomsrådet for Fjellregionen, administrasjonssjefene i fylkeskommunene, en representant
for fylkesrådet i Hedmark og fylkesordfører i Sør-Trøndelag. Administrasjonssjefene og
representanten for Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett, øvrige medlemmer har tale-,
forslags- og stemmerett.

Alle medlemmene kan la seg representere med stedfortreder.
Arbeidsutvalget skal ha om lag 10 møter i året. Innkalling og saksdokumenter sendes
medlemmene senest en uke før møtedato.
Sekretariatet ledes av regionrådgiver, som rapporterer til arbeidsutvalget og fylkesdirektøren
i Hedmark.

§ 4 - arbeidsfordeling
Regionrådet for Fjellregionen skal drive sin virksomhet i tråd med fireårig Strategisk plan og
handlingsplan, som rulleres annethvert år av rådet.
Regionrådet vedtar også en fireårig økonomiplan, som rulleres annethvert år av rådet.
Regionrådet skal i tillegg som et minimum behandle:
-

Årsmelding
Regnskap
Valg av leder og nestleder
Forslag om vedtektsendringer
Søknader om medlemskap

Medlemmene forplikter seg til lojalt å følge de vedtak som gjøres i forbindelse med
behandlingen av Strategisk plan og økonomiplan.
Den daglige drift ledes av arbeidsutvalget, som har ansvar for å følge opp Strategisk plan
sammen med administrasjonen og kan vedta styringsdokumenter for enkeltområder.
Arbeidsutvalget nedsetter en valgkomite med tre medlemmer som legger fram forslag på
leder og nestleder.
Arbeidsutvalget kan behandle de saker utvalget selv finner formålstjenlig eller en eller flere
kommuner ønsker.

§ 5 - økonomi
Medlemmene yter et økonomisk tilskudd til drift og tiltak i regi av Regionrådet for
Fjellregionen i tråd med økonomiplanen.
Enkelttiltak eller prosjekter kan i tillegg finansieres særskilt etter vedtak i
rådet/arbeidsutvalget.
Regionrådet for Fjellregionen har ikke fullmakt til å forplikte kommunene økonomisk utover
det som framkommer av disse vedtektene.
Hedmark fylkeskommune har arbeidsgiver-, personal og økonomisk ansvar for de fast
ansatte i administrasjonen og driften av kontorene.
Økonomisk og annet ansvar for medarbeidere engasjert for å gjennomføre enkelttiltak eller
prosjekter avklares i hvert enkelt tilfelle.

§ 6 - inntreden
Alle kommuner som aksepterer vedtektene kan søke om å bli medlemmer. Søknaden
behandles av Regionrådet.

§ 7 - uttreden
Virksomheten i Regionrådet for Fjellregionen er å anse som et interkommunalt samarbeid
etter Kommunelovens § 27.
Eventuell melding om uttreden fra samarbeidet må skje skriftlig i en valgperiode og gjøres
gjeldende fra neste valgperiode.

