
 
 
 

        
 
 
Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for 
Ringeriksregionen  
 
1. Navn  

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen er opprettet som et interkommunalt 
politisk råd i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 18-4. 
Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen.  

2. Deltakere  
 
I henhold til kommunelovens § 18-4 inngår følgende kommuner samarbeid i Interkommunalt 
politisk råd for Ringeriksregionen: 
 - Modum kommune 
 - Krødsherad kommune 
 - Hole kommune 
 - Jevnaker kommune 
 - Ringerike kommune.  
 
3. Formål  
 
Formålet for Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen er å initiere, utvikle og støtte 
politikk og tiltak som fremmer bærekraftig vekst og utvikling i regionen og styrker regionens 
posisjon som konkurransedyktig region innen Viken fylke og Oslo-regionen.  
 
4. Sentrale regionale utviklingsoppgaver  

Areal- og transportplanlegging  

By- og tettstedsutvikling  

Næringsutvikling på regionsnivå. 

Avgi høringer og innspill i regionale eller nasjonale saker som har betydning for regionen.  



Gi støtte til felles utviklingstiltak i tråd med formålet.  

5. Styringsorganer  

a) Representantskap  
 

Representantskapet består av tre medlemmer oppnevnt fra hver av kommunene (dvs. 
femten medlemmer totalt). De tre representantene skal bestå av ordfører, varaordfører 
og en representant fra opposisjonen. Representantskapet kan avgi uttalelser på vegne 
av Ringeriksregionen og tildele midler innenfor rådets budsjett. Øvrige saker må 
behandles endelig av de respektive kommunestyrene etter anbefaling fra 
interkommunalt politisk råd.  

 
b) Ordførerutvalg  

Ordførerne i de fem kommunene utgjør ordførerutvalget. Ordførerutvalget setter opp 
sakslisten til møter i representantskapet. Ledelsen av Interkommunalt politisk råd for 
Ringeriksregionen ivaretas av ordførerne i rådet og rulleres årlig.  

c) Rådmannsutvalg 
  

Rådmennene (kommunedirektørene) i de fem kommunene utgjør rådmannsutvalget. 
Rådmennene utarbeider innstilling til sakene som skal behandles i representantskapet 
og koordinerer nødvendig interkommunal aktivitet for å utrede/iverksette sakene, 
inkludert styring av sekretariatet.  
Ledelsen av rådmannsutvalget følger samme kommune som har ledelsen av rådet. 

 
6. Sekretariat  

 
Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen har eget sekretariat. Sekretariatet driftes av 
kommunene i fellesskap etter ordinær fordelingsnøkkel, men Ringerike kommune er 
vertskommune.  
Sekretariatet ivaretar den daglige driften av rådet og gjennomfører møtene i rådets organer.  

 
7. Kostnadsfordeling  

 
Kostnadene til rådets drift og ansvaret mellom kommunene fordeles etter modellen:  
 
   Antall innbyggere avrundet  Prosentvis kostnadsfordeling  
Krødsherad:      2500      5% 
Modum:       15000             25 %  
Hole:       7000     10 % 
Jevnaker:      7000     10 % 
Ringerike:    30000      45% 
Sum               61500              100 % 
 
8. Endringer i samarbeidsavtalen  
 



Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommuneloven § 18-4, fjerde ledd, må 
godkjennes ved likelydende kommunestyrevedtak i de deltakende kommunene.  

 
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. 

 
 

9. Inntreden/uttreden  
 

Rådet kan utvides med flere kommuner etter søknad. Vedtak om eventuell utvidelse gjøres av 
kommunestyrene og forutsetter tilslutning fra alle kommunene.  
 
Uttreden fra rådet skal skje i samsvar med kommunelovens § 18-2. Varselet må gis minst ett 
år før uttreden.  
 
10. Oppløsning  
 
Oppløsning av Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen skjer i samsvar med 
kommunelovens § 18-2. Oppløsningen kan skje dersom flertallet av kommunene ønsker det, 
etter særskilt vedtak i kommunestyrene, med ett års avviklingstid.  
Ved oppløsning skal rådets arkiver oppbevares av Ringerike kommune. 
 


