


- et samarbeids- og 
interesseorgan!

Stiftet 8. februar 2005!



Samarbeidets formål i hht vedtektene:

Være et samarbeids- og interesseorgan 
for de deltakende kommunene

• Arbeide for utvikling av regionen gjennom større grad av 
forpliktende samarbeid

• Ivareta interessene til regionen overfor fylket, stat og andre 
organer på regions-, fylkes- og riksplan

• Profilere regionen som et attraktivt boområde, arbeidsmarked 
og opplevelsesregion

• Arbeide for samordning og effektivisering av den kommunale 
tjenesteproduksjonen i regionen

• Utarbeide forslag til strategier for utvikling av regionen der 
regionen skaper verdier i samspillet teknologi – natur – kultur



Regionrådets rolle er altså å bidra til at    
man gjennom samarbeid, kan nå mål om 
utvikling i regionen.  

- samarbeid om kommunal oppgaveløsning
(tjenester, forvaltning/myndighet)

- samarbeid om samfunnsutvikling

- politisk og administrativ støtte 

- ut fra behov i kommunene 
- som en samlende kraft overfor ytre aktører!

Kongsbergregionen er kommunene i 
regionen – kommunene er regionen!



Samarbeid er ikke alltid løsningen!

men:

- samarbeid gir som regel flere 
løsningsalternativ!

og:

- samhandling kan potensielt gi større styrke!

Regionsamarbeidet kan forsterke lokale 
initiativ, skape nye eller bedre posisjoner for 
kommunene, samt være en arena som 
fremmer samarbeid.



Når vi velger å jobbe sammen - er 
det på de områder der dette kan gi 
løsninger som er:

- smartere
- mer effektive
- bedre

Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, 
Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn 

kommuner!



I kommunens arbeid med å 
lykkes – med sine oppgaver, mål 
og utfordringer;

- er det noe det er hensiktsmessig
å samarbeide med andre om?

Kongsbergregionen har sitt
mandat i det kommunale oppdrag!



En arena for:
- strategisk samarbeid                
mellom kommuner!

- praktisk og konkret              
samhandling 
mellom kommuner

Kongsbergregionen har sitt
mandat i det kommunale oppdrag!



Mandat og forankring:

� Samarbeidet er vedtatt av de respektive 
kommunestyrer, som prioritert 
samarbeidsarena for de deltagende
kommuner

� Kommunestyrene vedtar overordnede
styrings- og strategidokument, vedtekter 
mv

Sekretariatet har 
sine lokaler på Kongsberg

Daglig leder er ansatt av regionrådet!



Kommunestyrene 
vedtok i 2010   
nytt overordnet 
styrings- og 
strategidokument!



Regionrådet 
vedtok i 2010 
nye mål- og 
tiltaksområder



Årlige 
handlingsplaner

med tilhørende
budsjett…



Rapporter



Strategiområder:
� Tilrettelegging for næringsutvikling og 
arbeidsplasser

� Kommunikasjon / infrastruktur / 
samferdsel

� Steds- og områdeutvikling

� Kunnskapsutvikling

� Tjenesteutvikling



Arbeidsformer:
� Forberede og sette på dagsorden

via enkeltkommuner, aktører i omverden eller via regionrådet selv

� Politisk tilstedeværelse, lobbyisme og 
politiske vedtak
samling for å oppnå større innflytelse

� Administrativ samling og prioritering
for større gjennomføringsevne og endringsmulighet

� Prosjektrettet arbeid – i fellesskap

� Programgjennomføring – i felleskap



Arbeidsformer:
� Strategisk samarbeid, partnerskap, 
arena- og nettverksbygging
herunder inter-regionalt og internasjonalt samarbeid

� Informasjon, planlegging, gjøre seg 
tilgjengelig for innspill/råd

� Interkommunalt plansamarbeid

� Kombinasjon av to eller flere 
samarbeidsformer



Organisering
• § 27 kommuneloven

• Representantskap 

• Regionråd 

• Valgkomite

• Rådmannsutvalg 

• Sekretariatet



Organisering
• § 27 kommuneloven
To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller 
en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, 
kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. 

Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om 
opprettelse av slikt styre. 

Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi 
myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens 
drift og organisering. 



Organisering
• Representantskap

Er det øverste organet bestående av alle formannskapene. 
Representantskapet konstituerer seg selv ved starten av 
hver kommunestyreperiode. 

Representantskapet arrangerer minst en konferanse per år. 
Konferansens hovedhensikt er å utvikle regionale 
målsettinger og strategier.

Andre sentrale aktører som fylkesmannen, fylkeskommunen, 
næringslivet osv kan være representert på konferansen, 
beroende hva som er på dagsorden.



Organisering
• Regionrådet – samarbeidets styre

Ordførerne utgjør regionrådet med varaordfører eller den kommunen velger 
som vararepresentant. 

Ledelsen av rådet går på rundgang mellom ordførerne med en valgperiode på 
2 år. På regionrådets første møte etter valget, i år med kommune- eller 
stortingsvalg, skal det velges leder og nestleder. 

Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett. 

Regional koordinator møter med tale- og forslagsrett.

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional 
utvikling. Strategiene skal drøftes av formannskapene i kommunene og legges 
frem til endelig behandling i kommunene.

Regionrådet arbeider innenfor de fullmakter kommunene har gitt til 
ordførerne. Regionrådet må løpende vurdere hvilke saker som må legges frem 
for kommunene til endelig behandling.



Organisering
• Valgkomite

Valgkomiteen følger valgperioden (kommunevalgperioden). 
Valgkomiteen konstituerer seg selv etter hvert valg – velger selv sin 
leder.

Valgkomiteen består av 3 ordførere, oppnevnt av Regionrådet.

Komiteen fremmer forslag på kandidater til leder/nestleder for 
Regionrådet.

Regionrådets vedtektskomite er sammenfallende med rådets 
valgkomite. Komiteen fremmer forslag til endringer av vedtekter.



Organisering
• Rådmannsutvalg 

Rådmannsutvalget består av rådmennene, eller deres stedfortreder, 
i de samarbeidende kommuner.

Rådmannsutvalget behandler saker som skal opp i Regionrådet før 
regionrådsmøtene

Rådmannsutvalget velger selv sin leder, for en periode på ett år av 
gangen



Organisering
• Sekretariatet

Regionsamarbeidet skal ha et eget sekretariat, 
ledet av Regional koordinator. 

Sekretariatet skal sørge for 

• å holde kommunene og regionrådsmedlemmene orienterte om 
virksomheten i regionrådet, 

• tilrettelegge for regionrådets og representantskapets møter

• samt iverksette og følge opp vedtak fattet av 
representantskapet og regionrådet.

Kongsberg kommune er vertskap for sekretariatet



Mer info finnes:






