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SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER
FOR
HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

§ 1 OMRÅDE
Helgeland interkommunalt politisk råd er et politisk samarbeidsorgan for helgelandskommunene
Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.
Helgeland interkommunalt politisk råd etableres fra første konstituerende kommunestyremøte etter
kommunevalget 2019. Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 18.
§ 2 FORMÅL
Helgeland interkommunalt politisk råd oppretter iht. kommuneloven § 18-3 Helgeland Regionråd.
Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette bidra til
å skape en felles identitet på Helgeland. Rådets rolle er å ta opp og fremme de viktigste sakene som
angår Helgeland.
Rådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv som også
gir uttalelser i politiske spørsmål/saker som angår Helgeland.
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 initiere og
eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres.
§ 3 ORGANISERING
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1. Representantskap
Representantskapet er øverste organ i Helgeland interkommunalt politisk råd.
Deltakerkommunene velger én representant som medlem, med én personlig vararepresentant, til
representantskapet.
Representantskapet vedtar samarbeidsavtalen for Helgeland interkommunalt politisk råd i henhold
til kommunelovens § 18-4.
2. Helgelandstinget/årsmøte
Helgelandstinget gjennomføres en gang hvert år, og er rådets årsmøte. Dette gjennomføres i andre
kvartal. Her behandles budsjett, regnskap, strategi- og handlingsplan, og evt. andre overordnede
saker.
Til Helgelandstinget inviteres hver deltakerkommune med å stille med sitt formannskap, alle med
møte-, tale- og forslagsrett. Ordfører og opposisjonsleder har også stemmerett.
Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett.
3. Regionrådet
Regionrådet består av to representanter fra hver av deltagerkommunene; ordfører og
opposisjonsleder.
Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett i regionrådet.
Leder- og nestleder velges for to år i det første møte etter kommunevalg. Etter to år tiltrer nestleder
som leder og ny nestleder velges.
Regionrådet kan danne aktuelle komiteer innenfor de strategiske områdene som regionrådet har
fastsatt. Komiteene møtes i forkant av regionrådets møter, eller ved behov. De aktuelle komiteene
velges for fire år (valgperioden), på samme møte.
Rådmannsforum består av rådmennene fra deltakerkommunen. Forumet kan etablere fagnettverk
innenfor ulike fagområder ved behov. Forumet velger selv sin leder.
4. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av rådets leder, nestleder og fire valgte representanter fra regionrådet.
Leder- og nestleder velges for to år i det første møte etter kommunevalg og er samfallende med
leder- og nestleder i regionrådet. Etter to år tiltrer nestleder som leder og ny nestleder velges.
Avgåtte leder fortsetter i AU som ordinært medlem.
Én valgt representant for rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett.
Arbeidsutvalget velges for fire år (valgperioden).
Arbeidsutvalget forbereder regionrådsmøtene og samordner aktivitet i og mellom komiteene.
Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra regionrådet.
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5. Sekretariatet
Den daglige virksomheten ledes av en sekretariatsleder. Sekretariatsleder er øverste administrative
leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på rådets vegne.
Sekretariatet har kontorsted i Sandnessjøen med Alstahaug kommune som vertskommune.
Representantskapet har fullmakt til å endre kontorsted og vertskommune.
Kommunale egenandeler skal finansiere regionrådets drift og administrasjon.
Egenandeler til prosjekter tas som hovedregel av regionrådets utviklingsfond og samferdselsfond,
inkludert prosjektledelse.
Sekretariatslederen deltar i regionrådets møter med tale- og forslagsrett, og skal påse at det føres
protokoll over rådets beslutninger.
Sekretariatet skal, i den utstrekning arbeidsutvalget finner det hensiktsmessig, også fungere som
sekretariat for andre permanente eller midlertidige interkommunale organ, komiteer, forum, og
utvalg som arbeider innenfor regionrådets virkefelt.
Sekretariatet foretar utredninger, driver saksbehandling og administrerer prosjekter i tråd med
Helgeland interkommunalt politisk råd sine intensjoner og beslutninger.
§ 4 LEGITIMITET
Helgeland interkommunalt politisk råd er et eget rettssubjekt.
I Helgeland interkommunalt politisk råd, Helgelandstinget/årsmøte, Helgeland regionråd og i
arbeidsutvalget har de folkevalgte medlemmene stemmerett.
Vedtak i Helgeland interkommunalt politisk råd, Helgelandstinget/årsmøtet, Helgeland regionråd og
arbeidsutvalget gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor arbeidsutvalget har avgjørelsesmyndighet
kan et mindretall i møtet anke vedtak inn for regionrådet.
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
Helgeland interkommunalt politisk råd, Helgelandstinget/årsmøtet, Helgeland regionråd og
arbeidsutvalget er vedtaksført når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til
stede.
§ 5 ØKONOMISK FORDELING
Den enkelte medlemskommune deltar med like eierdeler og ansvarsdeler i selskapet, hvilket tilsvarer
1/12 hver.
Driften av regionrådet finansieres av medlemskommunene ved årlig kontingent som beregnes slik:
- 20 % av kommunes andel er basert på en fast sum og 80 % etter folketallet i kommunen per 01.07
året før budsjettår.
Den økonomiske fordelingen av utgifter til andre samarbeidsordninger i regionrådssammenheng
avgjøres fra ordning til ordning. Fordelingsnøkkelen avgjøres på Helgelandstinget/årsmøtet og må
vedtas i hvert enkelt kommunestyre. Eventuell ekstern finansiering trekkes fra før fordelinga mellom
kommunene foretas.
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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 regionrådets møter og aktiviteter,
herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte-representanter.
Regionrådet kan ikke ta opp lån.
Vertskommunen ivaretar regnskap, revisjon, IKT og arkiv.
Revidert regnskap skal godkjennes av Helgelandstinget/årsmøtet og sendes deltakerkommunene til
orientering.
Drift av sekretariatet
Oppgaver og økonomi er bestemmende for bemanning (antall stillinger) av sekretariatet.
Ansettelsesforhold knyttets til Helgeland interkommunalt politisk råd som eget rettssubjekt.
(arbeidsgiveransvar, lønn, pensjon, kontorplass, osv.).
Kommunale egenandeler fra medlemskommunene skal finansiere regionrådets aktivitet og
administrasjon. Egenandeler til prosjekter finansieres av utviklingsmidlene/regionrådets
fond/ekstern finansiering etter vedtak i regionrådet.
§ 6 INNMELDING
Opptak av nye medlemskommuner skal godkjennes av kommunestyrene i medlemskommunene.
§ 7 UTTREDEN
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Helgeland
interkommunalt politiske råd og kreve seg utløst fra dette. Oppsigelsestiden knyttes til budsjettår.
§ 8 OPPLØSNING
Dersom 2/3 av deltakerkommunene er enige, kan rådet oppløses. Det enkelte kommunestyre gjør
selv vedtak om det.
Arbeidsutvalget forestår avviklingen av rådet og skal sørge for at de forpliktelser Helgeland politiske
råd måtte ha blir dekket. Netto formue eller netto gjeld fordeles i samsvar med
deltagerkommunenes eierandeler/ansvarsandeler. Vertskommunen skal ivareta avviklingsregnskapet
og revisjon av avviklingsregnskapet. Avviklingsregnskapet i revidert stand fremlegges for endelig
godkjennelse av Representantskapet. Rådet blir deretter å slette fra Brønnøysundregistrene.
Vertskommunen skal ha ansvaret for oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst.
§ 9 REVISJON AV VEDTEKTER
Forslag til vedtektsendringer behandles i den enkelte kommune. Vedtektene vedtas på årsmøte, og
trer i kraft når alle kommuner har gitt sin tilslutning til vedtektsendringen.
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