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VEDTEKTER FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 

Vedtatt av kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 108/12 

Vedtatt av kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 12/121 

Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad 7.2.2013 sak 8/13 

§  1  Formål  
Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner, definert som Region Midt-Buskerud, har etablert et 

politisk samarbeid med formål om strategisk utvikling av regionen. Regionrådet i Midt-Buskerud skal 

utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende samarbeid med formål å  

 

• utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen næring, kompetanse og infrastruktur 

• være arena for samspill og samarbeid og utvikle tiltak på tvers av kommunegrensene 

• ta vare på regionens interesser overfor fylke, stat, øvrige regionsamarbeid, næringsliv og 

andre  

 

§  2  Organisering 
Det regionale samarbeidet er organisert etter følgende prinsipp: 

• Kommunestyrene 

• Regionrådet for Midt-Buskerud 

• Rådmannsforum 

• Felles formannskapsmøter  

 

Begreper for funksjoner i samarbeidet er:  

• Regionrådsleder 

• Leder for Rådmannsgruppen 

• Regionrådssekretær 

 

§ 3 Kommunestyrene  
Kommunestyrene er øverste organer i kommunene i regionen. Regionrådet for Midt-Buskerud 

opptrer på vegne av kommunestyrene, ved delegerte fullmakter i følge § 8 i vedtektene.  

 

§ 4 Regionrådet for Midt-Buskerud 
Regionrådet for Midt-Buskerud består av ordførerne i regionen, med varaordfører som 

vararepresentant. Rådet konstituerer seg selv på første møte etter kommunevalg. Funksjonstid er 

fire år. Lederfunksjonen går på omgang mellom kommunene med fire års funksjonstid.  

 

Møtene skjer etter innkalling av regionrådsleder. Regionrådet er vedtaksført når alle tre ordførerne 

er representert enten personlig eller ved vararepresentant. To valgte representanter fra Buskerud 

fylkeskommune har talerett i møtene. 

 

Regionrådet for Midt-Buskerud utarbeider strategier for regional utvikling overfor kommunestyrene 

og arbeider i henhold til vedtatt handlingsplan. Rådet må løpende vurdere hvilke saker som skal 

legges frem for kommunestyrene til endelig behandling. Saker til felles formannskapsmøte 

forberedes av regionrådet. Ordførerne har ansvar for orientering og avklaring om løpende saker 

overfor hver sin kommune.   

 

§ 5 Rådmannsforum 
Rådmannsforum består av rådmennene i kommunene og administrativ fylkeskontakt og ledes av 

rådmannen i den kommunen som har ledervervet i Rådet. Møtene skjer etter innkalling av leder. 
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Rådmannsforum initierer og innstiller overfor Regionrådet i interkommunale saker. Rådmannsforum 

har ansvar for gjennomføring av vedtak.  

 

§ 6 Regionrådets sekretær  
Regionrådets sekretær skal ha løpende kontakt med ordførerne, rådmennene, administrativ 

fylkeskontakt og eksterne kontakter. Sekretæren skal være ansatt i en av kommunene. Leder i 

rådmannsforum er sekretærens nærmeste overordnede i forhold til Rådets arbeid.  

 

Forberedelse av møter, daglig ledelse, samt presseinformasjon utføres av regionrådsleder, leder av 

rådmannsforum og sekretær i samarbeid.   

 

Den kommunen som har arbeidsgiveransvaret for sekretæren har i tillegg arkivansvar for rådet.  Det 

skal sikres gode web-baserte rutiner for intern og ekstern informasjon.  

 

Regionrådets sekretær kan i samråd med rådmennene be om bistand fra medlemskommunene. Ved 

ekstraordinær belastning, evt. sterk skjevfordeling mellom kommunene, avtales økonomisk oppgjør. 

 

Regionrådets sekretær og administrativ fylkeskontakt møter med talerett i regionrådets organer.  

 

§ 7 Felles formannskapsmøter 
Regionrådet skal innkalle til felles formannskapsmøte minst to ganger årlig. Møtene skal være arena 

for strategiske drøftinger utvikling av regionale målsettinger og strategier og et verktøy for å oppnå 

enighet og gjensidig tillit til arbeidet med regionale muligheter og utfordringer.   

 

Felles formannskapsmøter har rådgivende funksjon overfor regionrådet og kommunestyrene.  

 

§  8  Fullmakter og økonomi 
Kommunestyrene gir Regionrådet for Midt-Buskerud følgende fullmakter: 

Innenfor satsingsområder i vedtatt handlingsplan kan regionrådet 

• Vedta og innstille overfor Buskerud fylkeskommune i saker om regionale utviklingsmidler  

• Vedta og innstill overfor Fylkesmannen i Buskerud i saker om regionale skjønnsmidler.  

• Søke om midler til gjennomføring av prioriterte tiltak 

• Inngå gjennomføringsavtaler med Buskerud fylkeskommune 

 

Deltakerkommunene inkl. fylkeskommunene dekker egne utgifter til møte, reise, diett m.v.   

Medlemskommunene dekker sekretariatsfunksjonen og løpende driftsutgifter med 1/3 hver. 

Spesielle utgifter dekkes etter avtale.  

  

Det kan ikke oppta lån uten særskilt godkjenning i medlemskommunene. 

 

§  9  Endring av vedtektene 
Endring av vedtektene krever vedtak i kommunestyrene.  

 

§  10  Utmelding / Innmelding / Oppløsning   
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 

regionsamarbeidet. Innmelding av nye kommuner, oppløsning og lignende behandles av 

kommunestyrene etter innstilling fra regionrådet. 

 

§   11  Ikrafttredelse 
Vedtektene trer i kraft etter likelydende vedtak i kommunestyrene. 


