Interkommunalt politisk råd for FOSENREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE

Referanse
Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen, er oppnevnt med hjemmel i LOV2018-06-22-83 - Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen er et eget rettssubjekt.
1. Formål
Fosenregionen er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i
kommunelovens kap. 18. Rådet har medlemskommuner fra Trøndelag. Rådet skal
arbeide med samfunnsutvikling for å styrke regionen, samt rammebetingelser for
kommuner og næringsliv. Samarbeidet skal bygge på enstemmighet, åpenhet og
gjensidig tillit.
Rådet er et politisk samarbeidsråd for medlemskommunene, rådet ble etablert som
regionråd 13.06.1988 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 i
rådet. Ordførerne i deltakende kommuner signerer samarbeidsavtalen.
Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og
gjennom dette bidra til å skape en felles identitet i Fosenregionen.
Samarbeidsorganet viktigste rolle er å ta opp og fronte de viktigste sakene som angår
Fosenregionen.
Rådet 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, men kan forvalte tilskuddsordninger i henhold til kommunelovens
§ 18-1. Rådet kan initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette
skal organiseres.
2. Medlemskommuner
Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen består av følgende kommuner:
Indre Fosen
Osen
Ørland
Åfjord

3. Organisering
Representantskapet for Fosenregionen (Fosentinget) består av de valgte
formannskapene i medlemskommunene. Dette er det høyeste organet i det
interkommunale politiske rådet for Fosenregionen med årlig møtefrekvens.
Representantskapet godkjenner regnskap og årsmelding, vedtar budsjett og
Fosenstrategi med handlingsplan, samt foretar valg. Representantskapet vedtar også
endringer i samarbeidsavtalen etter forutgående vedtak i kommunene.
Rådet for Fosenregionen består av ordførerne, varaordførere samt én valgt
opposisjonspolitiker fra hver medlemskommune. Kommunestyrene velger
varamedlemmer for politisk valgte representanter – like mange som dem som er fast
valgte medlemmer. Til sammen 12 valgte representanter.
De politisk valgte representantene har møte-, tale-, forslags- og stemmerett i
representantskapet og rådet. Kommunedirektørene/rådmennene samt daglig
leder/utviklingsleder har møte- og talerett i representantskapet og i rådet.
Representasjonen følger valgperioden, dvs. at den til enhver tid sittende ordfører
representerer sin kommune i rådet. Leder og nestleder for representantskapet velges
for to år av gangen på rådsmøte i november måned. Dersom leder eller nestleder
søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas suppleringsvalg så snart som mulig
på ordinært rådsmøte.
Kommunestyrene i medlemskommunene innkalles til møte i «Fosentinget» hvert
andre år eller etter rådets beslutning. Tillitsvalgte tilbys møte, forslags og talerett i
rådsmøtene. Fylkestingspolitikere fra Trøndelag fylkeskommune tilbys møte og
talerett i rådsmøtene, i tillegg inviteres fylkeskommunen til å delta med en
administrativ observatør fra næringsseksjonen.
Stortingspolitikere fra Trøndelagsbenken inviteres til rådets møter og gis anledning til
å informere om aktuelle saker.
Rådmannsforum består av rådmennene i regionen. Forumet drøfter og beslutter
administrative saker av felles interesse for medlemskommunene, det etablerte
tjenestesamarbeidet og eventuelle utredninger for nye samarbeid for Fosenregionen.
Rådmannsforumet oppretter fagnettverk innenfor de ulike fagområdene.
Rådmannsforum kan fremme saker til rådet. Daglig leder/utviklingsleder har møte og
talerett i rådmannsforumet.
Ordførerforum består av ordførerne i regionen. Forumet drøfter interessepolitiske
saker og er et saksforberedende organ for det interkommunale politiske rådet.
Ordførerforum kan ikke fatte vedtak på vegne av rådet. Daglig leder/utviklingsleder
har møte og talerett i ordførerforumet.
Det utarbeides årlig møteplan for rådet, ordfører- og rådmannsforum.

Administrativ organisering
Ansatte
Administrasjonen i rådet består av:
• Daglig leder/utviklingsleder
• Rådgiver
• Administrasjonen kan utvides med flere ansatte, avhengig av saksområder og
finansiering
Rådet har myndighet i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses og permisjonssaker for
utviklingsleder. Daglig leder/utviklingsleder er delegert myndighet fra rådet i
tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og permisjonssaker for administrativt ansatte.
Kontorkommunen yter støtte til rådet administrativt i tilsettings-, lønns-,
avskjedigelses og permisjonssaker. Rådet skal konsulteres og holdes fortløpende
orientert om alle tilsettings- og avskjedigelsessaker.

Organisasjonskart:

4. Oppgaver
Intensjonen med det interkommunale politiske rådet for Fosenregionen er å søke
enighet omkring saker som vil skape vekst og utvikling i regionen,
samfunnsutviklerrollen. Valg og prioritering av saksområder følger som en
konsekvens av valg og prioriteter i den til enhver tid gjeldende strategiske planen for

Fosenregionen. Saksområdene er imidlertid dynamiske og vil kunne endres. Rådet
velger i tillegg ytterligere saksområder som faller naturlig inn under samfunnsutvikling.
Saksområdene deles opp og organiseres på mest mulig praktisk måte.
• Samfunnsutvikling
• Næringsutvikling
• Samferdsel, veg og infrastruktur
• Opplevelsesnæring, reiseliv og lokalmat
• Kompetanse
• Oppvekst
• Helse
• Fosenkultur
5. Saksbehandling
Representantskapet og rådet fører protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn.
Vedtak som forplikter den enkelte kommune økonomisk utover rådets budsjett er ikke
gyldig før saken er behandlet i de berørte kommuner. Representantskapet og rådet
fatter vedtak ved enstemmighet blant de fremmøtte deltagerne.
6. Årsmøte
Representantskapet holder årsmøte for det interkommunale rådet hvert år i juni.
Årsmøtet behandler følgende saker:
• Årsmelding foregående år.
• Regnskap foregående år.
• Budsjett påfølgende år.
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når representantskapets leder eller mer
enn halvparten av de deltakende kommuner forlanger det.
7. Økonomi
Årlige utgifter til drift av rådet dekkes av medlemskommunene etter en fastsatt
fordeling basert på innbyggertall og et fast årlig beløp i henhold til vedlagte
økonomimodell. Budsjett for påfølgende år godkjennes av representantskapet i
årsmøtet og kommuneandelene innarbeides i medlemskommunenes årlige
budsjetter.
Regnskapsunderskudd innarbeides til dekning over neste års budsjett, eller dekkes
inn av disposisjonsfond. Regnskapsoverskudd føres til disposisjonsfond. Attestasjonog anvisningsmyndighet er delegert til daglig leder/utviklingsleder i administrasjonen.
Øvrige etablerte tjenestesamarbeid vedtas av medlemskommunene enkeltvis for hver
enkelt samarbeidsordning iht. utarbeidet forslag fra rådmannsforumet.
Den enkelte kommune er selv ansvarlig for kostnadene ved å delta i rådets møter og
aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter.

Kontorkommunen ivaretar revisjon av regnskapet. Revidert regnskap skal godkjennes
av representantskapet og sendes medlemskommunene til orientering.
Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen kan ikke ta opp lån.
8. Endringer i samarbeidsavtalen
Endringer i avtalen kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og
krever enstemmighet. Endringer som innebærer økonomiske forpliktelser må
godkjennes av kommunestyrene hos hver medlemskommune.
9. Oppsigelse av avtale
Den enkelte kommune kan med minimum ett års skriftlig varsel si opp sitt
medlemskap i rådet og kreve seg utløst fra dette. Uttreden skjer fra og med 01.01.
etter at det er gått minimum ett år fra skriftlig varsel er mottatt.
10. Oppløsning
Oppløsning av Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen kan bare skje dersom
samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Hver av de deltakende
kommuner skal ved oppløsningen av rådet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene
i forhold til folketallet ved siste årsskifte.
11. Samarbeidspartnere
Tillitsvalgte
Trøndelag fylkeskommune
NTNU
KS Trøndelag
FM Trøndelag
Trøndelagsbenken på Stortinget
Regionene i Trøndelag

Ordfører
Indre Fosen kommune

Ordfører
Osen kommune

Ordfører
Ørland kommune

Ordfører
Åfjord kommune

