
 
 
 

 
 
 

 

 

Samarbeidsavtale Lister interkommunale politiske råd  

 

§1. DELTAKERKOMMUNER 

Lister interkommunale politiske råd består av kommunene: Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, 

Lyngdal og Hægebostad. 

 

§2. FORMÅL 

Lister interkommunale politiske råd, i avtalen omtalt som Rådet, skal være et samarbeids- og 

interesseorgan for de deltakende kommunene. Rådet skal ta opp og forsøke å løse spørsmål og 
oppgaver som er nærmere spesifisert i § 5.  Rådet skal ivareta regionen- og kommunenes interesser 

overfor fylke, stat og andre organer på region-, fylkes- og/eller riksplan. 

 

§ 3 RETTSSUBJEKT 

Lister interkommunale politiske råd er ikke eget rettssubjekt 

 

§ 4 ØKONOMISK ANSVAR 

Den enkelte deltakende kommune har ubegrenset ansvar for sin andel av Rådets forpliktelser, jf. § 11 i 

denne avtalen.  Til sammen utgjør andelene Rådets samlede forpliktelser.   

 

§ 5 VALG AV MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er øverste organ og velges for en kommunestyreperiode, og valget skjer i 

forbindelse med konstituering av kommunestyrene. Representantskapet består av den til enhver tid 

fungerende ordfører i hver av de deltakende kommunene. Som personlig vararepresentant oppnevnes 

som hovedregel de respektive varaordførere. Fylkesordfører har observatørstatus i representantskapet 

med talerett.  Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 

kommunestyreperioden.  

 

Representantskapet har som overordnet mål å: 

• Fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng 

• Ta opp saker av felles interesse for regionen 

• Ta initiativ til å samordne og/eller gjennomføre utvikling/planlegging og organisering som har 

regional karakter 

• Fremme god markedsføring av regionen for å stimulere til næringsetablering og bosetting 

• Arbeide for at innbyggerne, næringslivet og kulturlivet får en felles regionidentitet 

• Stimulere til økt samarbeid mellom etater og institusjoner i regionen. 

 



 
 
 

 
 
 

§ 6. REPRESENTANTSKAPSMØTENE  

Lederen av representantskapet kaller inn til møte når han/hun finner det nødvendig, eller når en av 

kommunene ber om det. Innkalling til møte skal skje skriftlig med minst 7 dagers varsel og med 

saksliste vedlagt. Møte kan i spesielle tilfeller kalles sammen på annen måte. Møtene i 

representantskapet blir ledet av lederen eller nestlederen dersom lederen har forfall. Dersom ingen av 

disse møter, velger representantskapet en møteleder.  

 

§ 7. PROTOKOLL 

Det skal føres protokoll fra møtene hvor alle saker som blir drøftet og vedtak som blir fattet skal føres 

inn. Protokollen skal sendes til alle medlemmene og varamedlemmene i representantskapet og til 

deltakerkommunene. Møtelederen er ansvarlig for at protokollen blir ført og utsendt.  

 

§ 8 FOKUSMØTER 

Representantskapet avholder minimum 4 fokusmøter i året, hvor følgende deltar: Representantskapets 

medlemmer, med tillegg av en politisk representant og rådmannen fra hver av kommunene.  I tillegg 

deltar Agder fylkeskommune med to politiske representanter, en representant fra administrasjonen i 

fylkeskommunen, en representant fra LO-Lister og en representant fra NHO-Agder.  

Fokusmøtene er den sentrale arenaen for løpende politisk debatt og utvikling av politisk/strategiske 

føringer for Listersamarbeidet. Åpne fokusmøter sikrer ekstern legitimitet og det bør tilstrebes god 

representasjon fra samarbeidskommunene/fylkeskommune, næringsliv og forskning/akademia. Det 

bør være minst ett fokusmøte hvert år innen hvert av de strategiske satsingsområdene.  Arbeidsgrupper 

etableres etter behov. 

Ett av de årlige møtene skal arrangeres som et felles formannskapsmøte (Listerting).  Dette møtet skal 

være et statusmøte som oppsummerer resultatene av Listersamarbeidet 

De som møter i tillegg til representantskapets medlemmer har tale og forslagsrett, men ikke 

vedtaksmyndighet. 

 

§ 9 RÅDMANNSUTVALG 

Rådmannsutvalget utgjør et arbeidsutvalg under representantskapet.  Rådmannsutvalget består av 

rådmennene i de 6 samarbeidskommunene. Rådmannsutvalget velger en leder og nestleder, disse 

velges for kommunestyreperioden. Rådmannsutvalget har møter i forkant av møtene i 

representantskapet.  

Rådmannsutvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 

administrativt. Rådmannsutvalget er et rådgivende organ for representantskapet og medvirker i 

behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser. 

 

§ 10 SEKRETARIAT 

Rådet skal ha eget sekretariat med daglig leder. Ansettelser i sekretariatet skjer i representantskapet. 
Daglig leder forestår den daglige ledelse av Rådet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som 

representantskapet har gitt.  

 



 
 
 

 
 
 

Representantskapet kan utarbeide en instruks som inneholder bestemmelser om delegasjon av 

beslutningsmyndighet til daglig leder. 

Daglig leder skal ha sitt ansettelsesforhold i en av vertskommunene.  Representantskapet avgjør hvem 

som skal være vertskommune. Daglig leder har sitt ansettelsesforhold i den kommunen vedkommende 

ansettes i så lenge arbeidsforholdet består, med mindre annet blir bestemt.    

 

§ 11. UTGIFTER 

Utgifter til administrasjon, informasjonsmateriell, innhenting av råd/konsulenttjenester og andre felles 

omkostninger fordeles på deltakerkommunene etter «50-50» regelen (50 % likt beløp og 50% etter 

folketall) med faste årlige overføringer. Vedtak om størrelse på beløpene må fattes i 

representantskapet og i deltakerkommunene. Større bevilgninger til felles tiltak fremmes og behandles 

i deltakerkommunene på vanlig måte etter henvendelse fra styret. 

 

§ 12. INNMELDING/OPPLØSING/UTMELDING 

Utvidelse av Rådet kan først skje etter godkjenning fra samtlige deltakerkommuner. 

Dersom en kommune ønsker å tre ut av Rådet, må kommunestyret fatte vedtak om dette. Kommunen 

kan da tre ut av Rådet ved første årsskifte etter at vedtaket er fattet. En kommune som trer ut av Rådet 

hefter for det økonomiske ansvaret som Rådet måtte ha på det tidspunkt kommunen trer ut av Rådet. 

Ved oppløsing eller omorganisering hefter de kommunene som har vært med i Rådet for Rådets 

samlede forpliktelser som er påløpt og som er nødvendig for å gjennomføre oppløsning etter samme 

fordeling som for driftsutgiftene jf. § 11 i denne avtalen. 

 

§13 ARKIV 

Ved oppløsning skal den kommunen som er vertskommune for daglig leder påta seg ansvaret for 

Rådets arkiver. 

 

§ 14 TVISTER 

Ved tvist om forståelsen av denne avalen søkes dette løst ved forhandlinger.  Dersom forhandlinger 

ikke fører frem, kan hver av partene bringe saken inn for domstolen med Lister Tingrett som 

verneting. 

 

§ 15 ENDRING AV VEDTEKTENE 

Vedtektsendringer foreslås av representantskapet og behandles av deltakerkommunene. 

Endringsforslag er godkjent når 2/3 av kommunestyrene i hver deltakerkommunene har godkjent 

endringsforslagene.  

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Øvrig 

En ny kommunelov ble vedtatt 22. juni 2019.  § 27 i dagens kommunelov er ikke videreført. Det vil si 

at alle samarbeid organisert etter kml. § 27 må endre sin organisasjonsform som følge av 

ikrafttredelsen av den nye loven. I stedet for § 27 samarbeid/selskap hjemler den nye loven to nye 

former for interkommunalt samarbeid; produksjonssamarbeid, hvor det samarbeides om en oppgave 

eller tjeneste for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet på den aktuelle oppgaven eller tjenesten 

kommunalt oppgavefellesskap, og interkommunalt politisk råd. Interkommunale politiske råd er ment 

å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan som behandler generelle 

samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. 

Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne dagens § 27-samarbeid til enten 

kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd.[1]  En slik omdanning utløser ikke 

noen offentligrettslige plikter og det skal ikke betales tinglysingsgebyr, dokumentavgift eller liknende. 

I stedet for omdanning kan man velge og omorganisere samarbeidet til et IKS. En slik omorganisering 

vil utløse tinglysningsgebyr, dokumentavgift osv. fordi dette da blir en endring av organisasjonsform 

for regionrådet, i motsetning til en tilpasning til den nye loven. 

 

Interkommunale politiske råd 

Interkommunale politiske råd har ingen myndighet direkte etter loven (legalkompetanse). Deres 

myndighet beror på hvilke saker deltakerne gir rådet i oppdrag å behandle og hvilken 

vedtaksmyndighet deltakerne positivt gir rådet i samarbeidsavtalen. 

Interkommunale politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettssubjekt. Dette må gå 

frem av samarbeidsavtalen som skal inneholde rammene for rådet. 

Kommunelovutvalget var av den oppfatning at regionråd bør reguleres i kommuneloven for å 

klargjøre at dette er et folkevalgt organ og at kommunelovens regler om møteoffentlighet, 

saksbehandling mv. også gjelder for møter i det interkommunale politiske rådets organ(er). Blant 

annet av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse. De øvrige kapitlene i kommuneloven gjelder 

derfor for interkommunale politiske råd, så langt de passer. 

 

Offentlig myndighetsutøvelse 

Organisasjonsmodellen interkommunalt politisk råd passer ikke for tjenesteproduserende organ, og er 

heller ikke ment for slike oppgaver, og de er avskåret fra offentlig myndighetsutøvelse utover å treffe 

slike vedtak om interne forhold i rådet. Dette vil kun ha betydning der rådet er et selvstendig 

rettssubjekt (selskap) og har ansatt en administrasjon, noe som er frivillig. Uavhengig av dette vil rådet 

kunne forvalte tilskuddsmidler. 

 

Ytterligere organer i interkommunale politiske råd 

Det er kun et lovfestet organ i interkommunale politiske råd; representantskapet. Representantskapet er 

et folkevalgt organ og alle deltakerkommunene må være representert i representantskapet. 

Representantskapet kan opprette andre underordnede organ til styring av rådet, som da også vil være 

folkevalgte organ. Representantskapet vil ha instruksjonsrett overfor disse organene, og vil kunne 

omgjøre vedtak disse organene treffer. 
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Ikrafttredelse 

Loven trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret i den enkelte kommune konstituerer seg etter valget 

høsten 2019. Dette gjelder med unntak av kapitlene som omhandler økonomibestemmelsene. Disse 

trer i kraft fra 01.01.2020.  

På denne bakgrunn legger daglig leder frem forslag til ny samarbeidsavtale for Lister Interkommunale 

råd, i samsvar med ny kommunelov. 

Utarbeidelsen av forslaget er gjort i samråd med KS Advokatene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


