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FORESPØRSEL OM BISTAND – OMDANNING AV SAMARBEIDSALLIANSEN 

OSLOREGIONEN TIL INTERKOMMUNAL POLITISK RÅD  

 

I henhold til ny kommunelov § 17-1 skal interkommunalt samarbeid foregå gjennom 

interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, 

interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som 

det er rettslig adgang til. Den første kategorien, jf. kommuneloven kapittel 18, er ny 

samarbeidsform som er laget for samarbeid av typen politisk samarbeidsorgan, det som i dag 

gjerne kalles "regionråd". I veileder av 28.06.2019 fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser til ny 

kommunelov, står det i punkt 4 Omdanning av eksisterende regionråd følgende:  

 

«I den nye loven § 31-2 er det en egen overgangsbestemmelse for samarbeid som i dag 

er organisert som § 27-samarbeid. Denne overgangsbestemmelsen gjelder for § 27-

samarbeid uavhengig av samarbeidets innhold og karakter. Disse § 27-samarbeidene vil 

ha en 4-års frist til å omdanne seg. Mange "regionråd" som i dag er organisert som § 27-

samarbeid, vil derfor omfattes av denne overgangsbestemmelsen. De som er omfattet av 

overgangsbestemmelsen må omdanne seg i løpet av fire år etter at loven trer i kraft.  

 

En særskilt problemstilling som oppstår ved ikrafttredelsen av den nye loven, er om 

eksisterende regionråd som ikke er organisert som § 27-samarbeid plikter å organisere 

virksomheten som interkommunalt politisk råd etter den nye loven kapittel 18 idet loven 

trer i kraft.  

 

Departementet legger til grunn at interkommunalt samarbeid med det innhold som den 

nye loven § 18-1 regulerer, skal organiseres som et interkommunalt politisk råd etter 

lovens bestemmelser. Departementet antar at denne plikten også må gjelde for 

samarbeid som eksisterer ved lovens ikrafttredelse. Dersom samarbeidet lovlig skal 

kunne videreføres, skal samarbeidet altså omdannes og organiseres som et 

interkommunalt politisk råd etter kapittel 18.»  

 

Behov for bistand 

Samarbeidsalliansen Osloregionen er en sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner på 

Østlandet basert på avtale. Det er ikke stilt krav til hvordan kommunene og fylkeskommunene 
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skal behandle vedtak om tilslutning til Osloregionen. I praksis har slike vedtak blitt foretatt i 

enten kommunestyre/fylkesting eller formannskap/fylkesråd i den enkelte 

kommune/fylkeskommune.  

 

Vår vurdering er at Samarbeidsalliansen Osloregionen bør hjemles som et interkommunalt 

politisk råd etter kommuneloven kapittel 18, jf. departementets veileder. Vi legger til grunn at 

Osloregionen ikke er et § 27-samarbeid iht. gjeldende kommunelov, jf. bystyrevedtak 487/04 

Etablering av samarbeidsallianse for Osloregionen, slik at 4-årsfristen for å omdanne 

samarbeidet ikke gjelder. På bakgrunn av departementets uttalelser i veilederen antar vi at 

omdanningen til et interkommunalt politisk råd bør gjøres så raskt det er praktisk 

gjennomførbart. Dette kan imidlertid ta noe tid, siden flere av dagens avtaleparter slås sammen 

til nye kommuner/fylkeskommuner som følge av kommune- og regionreformen. Vi antar at det 

kan gjennomføres i løpet av første halvår 2020.   

 

Sekretariatet for Samarbeidsalliansen Osloregionen er plassert i Byrådslederens kontor, og vil 

forberede de nødvendige formelle dokumenter og vedtak for å videreføre organisasjonen, 

innenfor rammene av kommunelovens kapittel 18. Vi tillater oss å be om å få oppnevnt en 

medarbeider fra Kommuneadvokaten, som kan bistå sekretariatet i dette arbeidet. Om mulig ber 

vi om tilbakemelding før 17. september 2019 grunnet styremøte i Osloregionen. 

 

Vedlagt følger en beskrivelse av dagens organisering av samarbeidsalliansen Osloregionen og 

organisasjonens vedtekter.  
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