Samarbeidsavtale
for
Hamarregionen interkommunalt politisk råd.
Lovhjemmel: Lov om kommuner og fylkeskommuner §§ 18-1 – 18-4.

§ 1 Navn, deltakere og rettslig status.
Hamarregionen interkommunalt politisk råd stiftes som et interkommunalt politisk råd i
henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 18-1. Hamarregionen
interkommunalt politisk råd (i det videre HIPR) er en videreføring av Regionrådet for
Hamarregionen, org.nr 895 307 092. HIPR vil i dagligtale benevnes som Regionrådet for
Hamarregionen. Eierandel er likt fordelt mellom medlemmene i rådet.
Deltakerne i HIPR er:
Kommune
Ringsaker
Stange
Løten
Hamar

Organisasjonsnummer
864 950 582
970 169 717
964 950 679
970 540 008

Ytterligere deltakere kan opptas i henhold til kommuneloven §18 – 4.
HIPR er ikke et eget rettssubjekt. Ringsaker kommune er vertskommune/kontorkommune og
overtar som ansvarlig for org.nr 895 307 092.

§ 2 Formål
HIPR er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke regionen som en bærekraftig og
konkurransedyktig region. HIPR skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta
eierkommunenes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene.
HIPR skal fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

§ 3 Myndighet og oppgaver
HIPR har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål:
a) Drøfte felles saker på tvers av kommunegrensene
b) Utarbeide felles rådgivende strategier
c) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Hamarregionen

d) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale
interesser.
e) Bidra i samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles regionale interesser.
f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles
identitet innenfor samarbeidet.
e) Fremme samarbeid mellom partene
HIPR har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jfr. kommuneloven § 18 – 1 annet ledd.
HIPR har likevel myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i rådet samt å forvalte de
tilskuddsordningene som ligger til rådet.

§ 4 Representantskapet
Representantskapet er øverste organ i HIPR, jfr kommuneloven § 18-3, første ledd.
Hver kommune har tre medlemmer i representantskapet; ordfører, varaordfører,
opposisjonspolitiker. Hvert medlem av representantskapet har én stemme hver.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder blant ordførerne. Vervene bør gå på
omgang blant de deltagende kommunene.
Representantskapets møter ledes av dets leder. Ved leders fravær ledes
representantskapets møter av nestleder. Dersom verken leder eller nestleder er til stede
velges en møteleder av og blant tilstedeværende medlemmer.
Representantskapet behandler saker nevnt i § 3, fastlegger strategier for arbeidet i HIPR,
fastsetter årlig kontingenter fra medlemskommunene og godkjenner regnskap og
årsberetning for HIPR.
Beslutninger i representantskapet fattes ved alminnelig flertall.
Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslagsog stemmerett.
Representantskapet møtes inntil 6 ganger hvert kalenderår, hvorav 2 møter er
samrådsmøter med alle formannskapene i medlemskommunene. Det kan sammenkalles
ekstraordinært når styret finner behov for det eller når et forslag om slik innkalling støttes av
minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører.
Iht kommuneloven § 18-3, fjerde ledd kan representantskapet opprette ytterligere organer
til å forestå den daglige styringen av HIPR. Iht til nevnte bestemmelse har/skal
representantskapet i HIPR i sitt første møte opprettet et styre til dette formål.
Iht kommuneloven § 18-3, fjerde ledd har/skal representantskapet i HIPR i sitt første møte
opprettet et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder i representantskapet og daglig
leder, med daglig leder som sekretær.

Hvis det er behov for ytterligere organer/utvalg kan slike opprettes av representantskapet
iht denne bestemmelse. Representantskapet skal i slike tilfeller bestemme mandat, hvem
som evt skal/kan velges til slikt organ/utvalg og vedkommende organ/utvalg skal
underlegges styre i HIPR eller rapportere direkte til representantskapet.

§ 5 Styret
Styret er det utøvende organ for HIPR, og består av ordførerne i medlemskommunene.
Kommunedirektør/Rådmenn møter med tale- og forslagsrett.
Styret kan ved behov innkalle Innlandet fylkeskommune til styrets møte. I slike tilfeller har
fylkeskommunens representant tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de
strategier for rådet som er besluttet av representantskapet.
Styret vedtar årlig budsjett for rådets virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er
tillagt styret og ivaretar ellers løpende HIPRs interesser mellom møtene i
representantskapet. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Styret kan bestemme at også
andre kan delta og gis talerett i møtene.
Styrets møter holdes for åpne dører. Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller
når minst 1/3 av styremedlemmene krever det.
Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av HIPR.

§ 6 Administrasjon/daglig leder
HIPR skal ha en administrasjon med daglig leder som har ansvaret for å ivareta daglig drift,
nødvendig administrativ koordinering og sekretariatstjenester for de politiske organene i
sammenslutningen.
Daglig leder i HIPR har ansvar for forberedende saksbehandling av saker til behandling i
styret. Arbeidsutvalget foretar innstilling før saker legges frem til behandling i
Representantskap eller styre. Daglig leder har ansvaret for oppfølging av
representantskapet/styrets vedtak hvis ikke vedtaket konkret legger ansvaret til andre.
Daglig leder sine oppgaver er direkte underlagt styret.
Daglig leder har ansvar for oppfølging av økonomi og regnskap for drifts- og utviklingsmidler.
Dette skal løses i samarbeid med Ringsaker kommune.
Innlandet fylkeskommune har arbeidsgiveransvar for den ansatte i administrasjonen.

§ 7 Saksbehandling
Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å finne
omforente løsninger, basert på Hamarregionens felles og langsiktige interesser.
For saksbehandling i administrasjonen gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om
habilitet og om taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om
dokumentoffentlighet.

§ 8 Regnskap. Revisjon.
Regnskapet for HIPR, org.nr 895 307 092, føres av Ringsaker kommune.
Revisjon Øst IKS foretar revisjon av HIPR.
§ 9 Endring av samarbeidsavtalen
Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må
besluttes av alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen.
Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i
fjerde ledd kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de
avgitte stemmene.

§ 10 Uttreden
Uttreden av HIPR meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks måneder før uttreden.
Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte etter at skriftlig utmelding
er sendt styret.
Ved uttreden frasier kommunen(e) seg sin eierandel i HIPR.

§ 11 Oppløsning
Oppløsning skjer ved vedtak i representantskapet med 2/3 flertall.
Forslag om oppløsning må varsles minst tre måneder før møte i representantskapet.
Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.
Ved oppløsning har Innlandet fylkeskommune ansvar for oppbevaring av HIPRs arkiver.
Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt
ved siste års kontingentfastsettelse.

For øvrig gjelder «Lov om kommuner og fylkeskommuner».

