Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
§ 1 Navn, deltakere og rettslig status
Osloregionen stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold til Lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Osloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring
av samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunene i samarbeidsalliansen Osloregionen,
etablert 12. desember 2004.
Deltakerne er de av samarbeidsalliansen Osloregionens medlemmer som har vedtatt
samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet, se vedlegg 1. Ytterligere deltakere kan opptas i henhold
til kommuneloven § 18 – 4.
Osloregionen er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Osloregionen skal inngås av Oslo
kommune på vegne av Osloregionen. Oslo kommune har også arbeidsgiveransvar for sekretariatet
jfr. § 7, og arkiv-, regnskaps- og revisjonsansvar jfr. § 8 og 9.
Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune/fylkeskommune og fastsettes gjennom
vedtak for det enkelte budsjettår.
§ 2 Formål
Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionen som en bærekraftig og
internasjonalt konkurransedyktig region. Osloregionen skal bidra til en flerkjernet utvikling i
regionen, basert på lokale fortrinn.
§ 3 Myndighet og oppgaver
Osloregionen har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål:
a)
b)
c)
d)

Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene
Utarbeide felles rådgivende strategier
Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Osloregionen
Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale
interesser.
e) Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles
regionale interesser.
f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles
identitet innenfor samarbeidet
I denne sammenheng har Osloregionen myndighet til å forvalte de tilskuddsordningene som ligger til
Osloregionen interkommunalt politisk råd. Osloregionen har myndighet til å fatte vedtak om interne
forhold i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Osloregionen har ikke myndighet til å fatte
enkeltvedtak, jfr. kommuneloven § 18 – 1 annet ledd.
§ 4 Representantskapet
Representantskapet er øverste organ i Osloregionen.

Representantskapet ledes av Osloregionens leder. Ved leders fravær ledes Osloregionen av
nestleder. Dersom verken leder eller nestleder er til stede velges en møteleder av og blant
tilstedeværende medlemmer.
Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i Osloregionen, fastsetter årlig kontingent og
godkjenner regnskap og årsberetning for Osloregionen. Representantskapet skal minst en gang pr
fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen interkommunalt politisk råd.
Hver deltager i Osloregionen deltar i representantskapet med ett medlem med én stemme hver.
Beslutninger fattes ved alminnelig flertall.
Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og
stemmerett representantskapet.
Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan sammenkalles
ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et forslag om slik innkalling støttes
av minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører.
Representantskapet velger:


Inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for ett år.

Blant styremedlemmene velger representantskapet:



Leder for Osloregionen og styret for ett år
Nestleder for Osloregionen og styret for ett år

Dessuten velger representantskapet:


Valgkomite med leder og to medlemmer for ett år

§ 5 Styret
Styret er det utøvende organ for Osloregionen.
Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de strategier for
Osloregionen som er besluttet av representantskapet.
Styret vedtar årlig budsjett for Osloregionens virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er
tillagt styret og ivaretar ellers løpende Osloregionens interesser mellom møtene i
representantskapet.
I styrets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, forslags- og
stemmerett. 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.
Styret utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av representantskapet.

Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av Osloregionen.
§ 6 Organer underlagt styret
Representantskapet kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder og nestleder og inntil tre
medlemmer valgt blant styrets medlemmer. Representantskapet beslutter mandat for
arbeidsutvalget.
Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å løse bestemte
oppgaver eller utrede bestemte spørsmål.
§ 7 Sekretariatet
For å ivareta daglig drift, nødvendig administrativ koordinering og sekretariatstjenester for de
politiske organene i sammenslutningen opprettes et sekretariat. Sekretariatet er direkte underlagt
styret.
Oslo kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Styret utpeker en
ansettelseskomité til å bistå ved ansettelse av sekretariatsleder ved sekretariatet.
§ 8 Saksbehandling
Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å finne omforente
løsninger, basert på medlemmenes felles og langsiktige interesser
For saksbehandling i sekretariatet gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og om
taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet.
§ 9 Revisjon
Oslo kommunerevisjon foretar revisjon av Osloregionen.
§ 10 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.
§ 11 Uttreden
Uttreden av Osloregionen meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks måneder før uttreden.
Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte.
Ved uttreden frasier kommunene/fylkeskommunene seg sin eierandel i Osloregionen.
§ 12 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 Oslo kommune ansvar for oppbevaring av Osloregionens arkiver.
Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste
års kontingentfastsettelse.

