VEDTEKTER FOR REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL (gjeldende fra 23.02.2017)
§ 1 DELTAKENDE KOMMUNER
Regionrådet for Sør- Østerdal er et forpliktende samarbeidsorgan mellom kommunene Engerdal,
Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Våler og Hedmark fylkeskommune. Regionrådet for Sør-Østerdal
ble formelt opprettet i 1996. Våler kommune ble tilsluttet Regionrådet for Sør-Østerdal 1. januar
2017.
§ 2 FORMÅL
Regionrådet er et politisk organ som skal bidra til en positiv utvikling av regionen, og ivareta
innbyggernes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene.
§ 3 STYRING OG ORGANISERING
Regionrådet
Regionrådet for Sør-Østerdal består av ordfører, varaordfører, en politisk valgt representant fra
opposisjonen og rådmann fra hver av de deltakende kommuner. Fra Hedmark fylkeskommune
møter en representant fra fylkesrådet, en fra fylkesdirektøren og en politisk representant valgt av
Fylkestinget.
Regionrådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder for to år om gangen. Disse velges
blant ordførerne snarest mulig etter kommunevalget. Lederen er regionens talsperson i sin periode.
Vedtak i regionrådet gir størst effekt når de er enstemmig. Ved eventuell avstemning har alle
politiske representanter stemmerett. De øvrige medlemmer har tale- og forslagsrett. Vedtak er
gyldig om det oppnår alminnelig flertall. Regionrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede.
Regionrådet skal ha minst 3 møter i året og ellers når lederen bestemmer det, eller en av
kommunene eller fylkeskommunen krever det. Et av møtene skal være et samrådingsmøte hvor alle
formannskapene, fylkesrådet og fylkesordfører i Hedmark deltar. Møtet skal drøfte saker av
overordnet betydning for regionen.
Arbeidsutvalget
For løpende å følge opp og gi føringer for utviklingen i regionen skal regionrådet ha et arbeidsutvalg
(AU). AU består av ordførerne, en representant fra fylkesrådet, en fra fylkesdirektøren og en
representant for rådmennene. AU møtes minimum 6 ganger i året. 2 av møtene legges fortrinnsvis
til samme dag som Regionrådsmøtene.
Uttalelser og føringer fra AU gir størst effekt når de er enstemmig. Ved eventuell avstemming har
alle politiske representanter stemmerett. De øvrige medlemmer har tale- og forslagsrett.
Alle medlemmene i AU kan la seg representere med stedfortreder.

AU nedsetter en valgkomite med tre medlemmer som legger fram forslag på leder og nestleder i
regionrådet.
Sekretariatet ledes av regionrådgiver, som rapporterer til arbeidsutvalget og fylkesdirektøren i
Hedmark.
§ 4 MÅLSETTING OG ARBEIDSOPPGAVER
Regionrådet skal arbeide for å fremme samarbeid som skaper vekst, utvikling og gode levevilkår i
regionen.
Regionrådet skal til enhver tid ha et program som beskriver de målsettingene som søkes oppnådd.
Programmet må være forenlig med fylkets samarbeidsprogram. Regionrådet skal arbeide for at
disse målsettingene nås.
§ 5 KOMMUNENES TILSKUDD
Kommunenes tilskudd til drift av regionrådet og regionrådets virksomhet fordeles på kommunene
etter nærmere avtale hvert 4. år.
Fra 01.01.2013 gjelder følgende fordeling:



Den enkelte kommune bevilger kr 15,- pr. innbygger
Fylkeskommunens engasjement reguleres i egen avtale

Enkelttiltak eller prosjekter kan finansieres særskilt, og etter vedtak i regionrådet.
Regionrådet har ikke fullmakt til å forplikte kommunene økonomisk utover det tilskuddet
kommunene yter.
§ 6 REGIONRÅDETS INTERNE VIRKSOMHET
Lederen kaller inn til rådsmøter med 14 dagers varsel. Kopi av innkallingen sendes også
postmottaket i den enkelte kommune og pressen.
Det skal føres protokoll fra rådets møter. Denne sendes de samme som mottar innkalling.
§ 7 IKRAFTTREDEN/UTTREDEN/OPPHØR AV VEDTEKTENE
Vedtektene trer i kraft når de er godkjent av kommunestyrene i den enkelte kommune og
fylkestinget.
Vedtektene er å anse som en interkommunal samarbeidsavtale etter kommunelovens § 27. Denne
paragrafen kommer til anvendelse ved eventuell uttredelse.
For øvrig gjelder kommunelovens bestemmelser for regionrådets virksomhet så langt det passer.

Nærmere beskrivelse av møtestruktur:
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