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VEDTEKTER FOR KOMMUNESAMARBEIDET I
RINGERIKSREGIONEN
§ 1 Formål
Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner, definert som Ringeriksregionen, har etablert et
politisk samarbeid med formål om strategisk utvikling av regionen, jfr. egen viljeserklæring.
Ringeriksregionen skal utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende
samarbeid; med formål å
– utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen nærings-, kompetanse- og
infrastrukturutvikling.
– være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen
overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.
– initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og
kommunegrensene

§ 2 Organisering
Det regionale samarbeidet er organisert etter følgende prinsipp:
• Kommunestyrene
• Ringerikstinget
• Rådet for Ringeriksregionen
• Rådmannsgruppen
Begreper for funksjoner i samarbeidet er:
• Regionrådsleder, er også leder for Ringerikstinget
• Leder for Rådmannsgruppen
• Regionkoordinator

§ 3 Kommunestyrene
Kommunestyrene er Ringeriksregionens øverste organer, og Ringerikstinget og Rådet for
Ringeriksregionen opptrer på vegne av kommunestyrene, ved delegerte fullmakter i følge
viljeserklæring og § 8 i dette reglementet.

§ 4 Ringerikstinget
Ringerikstinget består av formannskapene fra hver av kommunene, samt to politiske
representanter fra hver av fylkeskommunene Buskerud og Oppland.

Rådet for Ringeriksregionen

Sentrale regionale aktører innen offentlig virksomhet, næringslivet, høyskolene, kulturlivet,
media, idretten o.a. kan inviteres til Ringerikstinget ‐ alt etter tema på dagsorden.
Ringerikstinget er et strategisk organ som arbeider for å oppnå enighet og gjensidig tillit til
arbeidet med regionale muligheter og utfordringer. Kommunene er likeverdige
samarbeidsparter i Ringerikstinget.
Ringerikstinget skal legge grunnlaget for utvikling av regionale målsettinger og strategier, og
være felles politisk forum som forankrer regionalt utviklingsarbeid og prioriterer regionale
utviklingsmidler. Langsiktig strategi skal minimum revideres i starten av hver
kommunestyreperiode.
Ringerikstinget avholdes etter behov, men minst to ganger pr. år. Vårmøtet skal behandle
forslag til budsjett, virksomhetsplan og møteplan for neste år. Høstmøtet skal arbeide med
strategiutvikling. Langsiktig strategi skal minimum revideres hvert 4. år.

§ 5 Rådet for Ringeriksregionen
Rådet for Ringeriksregionen består av ordførerne i regionen, med varaordfører som
vararepresentant, og regionkoordinator, jfr paragraf 7.
Rådet konstituerer seg selv på første møte etter kommunevalg. Funksjonstid er fire år.
Lederfunksjonen går på omgang mellom kommunene med to års funksjonstid.
Møtene skjer etter innkalling av regionrådsleder, eller når minst ett av medlemmene ber om
det.
Rådet for Ringeriksregionen initierer og innstiller overfor Ringerikstinget i politiske saker og
arbeider innenfor fullmakter i vedtektene, ordførers fullmakter eller som følger av vedtak i
regionsamarbeidets organer. Det arbeides tett sammen med politiske fylkeskontakter,
næringsliv, kulturliv og andre etter behov.
Rådet for Ringeriksregionen har ansvar for å utarbeide forslag til strategier
for regional utvikling. De må løpende vurdere hvilke saker som skal legges frem for
kommunestyrene til endelig behandling. Ordførerne har ansvar for orientering og avklaring
om løpende saker overfor hver sin kommune, både politisk og administrativt.
Rådet for Ringeriksregionen er vedtaksført når alle tre ordførerne er representert enten
personlig eller ved fullmakt. Møtene skjer etter innkalling av gruppens leder eller når

minst ett av medlemmene ber om det.

§ 6 Rådmannsgruppen
Rådmannsgruppen består av rådmennene, evt. stedfortredere, i kommunene. Etter behov
inviteres regionkoordinator, administrativ fylkeskontakt eller andre.
Rådmannsgruppen initierer og innstiller overfor Rådet for Ringeriksregionen i
interkommunale saker. Rådmannsgruppen har dessuten ansvar for gjennomføring av vedtak.
Rådmannsgruppen koordinerer og arbeider med koordineringsbehovet mellom
kommuneadministrasjonene. Gruppen ledes av rådmannen i den kommunen som
harledervervet i Rådet. Møtene skjer etter innkalling av leder, eller når minst ett av
medlemmene ber om det. Rådmenn møter med tale‐ og forslagsrett i de øvrige organer.
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§ 7 Regionkoordinator
Regionkoordinator skal arbeide i nettverk mellom ordførerne, eksterne kontakter,
administrativ fylkeskontakt og rådmennene, jfr. stillingsbeskrivelse. Regionrådsleder er
regionkoordinators nærmeste overordnede i forhold til Rådets arbeid. Rådmannen i Hole
kommune har lønns- og personal-ansvar for denne stillingen.
Forberedelse av møter, daglig ledelse, samt presseinformasjon utføres av regionrådsleder,
regionkoordinator og leder av rådmannsutvalget i samarbeid.
Ringerike kommune er vertskommune og har teknisk arbeidsgiveransvar, regnskap-, revisjonog arkivansvar, og skal tilrettelegge etter de krav som gjelder for kommunene for øvrig. Det
skal sikres gode web-baserte rutiner for intern og ekstern informasjon.
Koordinator kan i samråd med rådmennene, be om bistand fra medlemskommunene i
forhold til regionkoordinator sine oppgaver. Ved ekstraordinær belastning, evt. sterk
skjevfordeling mellom kommunene, avtales økonomisk oppgjør.
Regionkoordinator og administrativ fylkeskontakt møter med tale‐ og forslagsrett i
regionrådets organer.
§ 8 Fullmakter og økonomi
Kommunestyrene gir Rådet for Ringeriksregionen følgende fullmakter:
 Myndighet til å inngå gjennomføringsavtaler innen prioriterte områder og innen de
kostnadsrammer kommunestyrene har stilt til disposisjon i partnerskapsavtaler med
Buskerud fylkeskommune.
 Myndighet til å bevilge penger til, igangsette og gjennomføre prosjekter finansiert av
forsvarsomstillingsmidler.
Deltakerkommunene inkl. fylkeskommunene dekker egne utgifter til møte, reise, diett m.v.
Medlemskommunene betaler en årlig kontingent. Denne skal dekke sekretariatsfunksjonen,
løpende driftsutgifter samt spesielle utgifter etter avtale.
Det kan ikke oppta lån uten særskilt godkjenning i medlemskommunene.
§ 9 Endring av vedtektene
Endring av vedtektene skal gjøres av Ringerikstinget. Innkalling skal skje med minst fire
ukers varsel. Endringer krever at alle kommunene er representert.
§ 10 Utmelding / Innmelding / Oppløsning
Den enkelte kommune og fylkeskommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt
deltakerforhold i regionsamarbeidet. Innmelding av nye kommuner, oppløsning og lignende,
krever at Ringerikstinget kalles sammen med en frist på seks måneder og at alle kommunene
er representert.
§ 12 Ikrafttredelse
Vedtektene trer i kraft etter første Ringeriksting på Hringariki våren 2009.
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