VEDTEKTER
Forslag godkjent i rådsmøte 23.11.07

LINDESNES
REGIONEN
§ 1. DELTAGERKOMMUNER
Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Mandal, Lindesnes, Marnardal og
Åseral.
§ 2. FORMÅL
Lindesnesregionen skal være et samarbeids- og interesseorgan for deltagerkommunene.
Regionen ledes av et råd som skal ta opp og forsøke å løse de spørsmål og oppgaver som er
nærmere spesifisert i § 6. Rådet skal, så langt det er enighet om det, ivareta og hevde
kommunenes interesser overfor fylke, stat og andre organer på region-, fylkes- og riksplan.
Rådet kan fatte vedtak om drift, organisering og disponere egne midler, men kan ikke
forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter særskilt avtale.
Rådet erkjenner og aksepterer at medlemmene i enkeltsaker kan ha motstridende interesser. I
slike saker skal man bestrebe seg på mest mulig åpenhet overfor hverandre.
Rådet vil legge til grunn partnerskap med Vest-Agder fylkeskommune og næringslivet i
regionen i arbeidet med å nå sine mål
§ 3. VALG AV RÅDET
Rådet velges for en kommunestyreperiode og består av ordførerne i deltagerkommunene med
varaordførerne som stedfortredere.
Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Lederfunksjonen går på omgang
mellom de fem ordførerne med funksjonstid fire år ad gangen.
§ 4. RÅDSMØTENE
Lederen i rådet kaller inn til møte når hun/han finner det nødvendig eller når en av
kommunene ber om det. Rådet skal ha minst tre møter i halvåret. Møtene skal gå på omgang
mellom kommunene.
Innkalling til møte skal skje med minst 1 ukes varsel og med saksliste vedlagt. Vedtak skal
være enstemmige. jfr pkt 2
Møtene er åpne og ledes av lederen eller nestlederen dersom lederen har forfall. Alle
kommunene må være representert for at rådet skal være vedtaksført.
Rådmennene deltar i møtene med tale og forslagsrett.

Fylkesordfører og Fylkesrådmann har møte- og talerett. Tilsvarende gjelder for deres
stedfortredere
§ 5. PROTOKOLL
Det skal føres protokoll fra møtene hvor alle saker som blir drøftet og vedtak som blir fattet
skal føres inn. Protokollen er offentlig og sendes medlemmer, varamedlemmer og
rådmennene. Sekretariatet har ansvar for at protokollen blir ført og utsendt.

§ 6. ARBEIDSOPPGAVER
• Rådets arbeidsområde skal stimulere til bærekraftig utvikling og vekst i regionen, og
gjennom sitt arbeid bidra til at Lindesnesregionen skal være en attraktiv region å bo og
arbeide i, og skal herunder arbeide med:
• Fylkesdelsplan for regionen
• Grenseoverskridende infrastruktur
• Annen kommunikasjon
• Næringssamarbeid – felles markedsføring av regionen
• Effektivisering, drift av kommunal service/tjenester og kompetanseutvikling
• Initiativtaker og tilrettelegger for interkommunalt samarbeid
• Annet samarbeid det er enighet om.
• Være sekretariat for andre råd/utvalg i og utenfor regionen
• Ansette daglig leder
.
§ 7. SEKRETARIAT
Rådet skal ha et fast sekretariat med en daglig leder (DL) som skal stå for den daglige driften
av regionrådet.
DL skal være ansvarlig for saksbehandling i alle saker som legges fram for rådet.
DL kan pålegges tilsvarende for andre styrer/utvalg opprettet av rådet

§ 8. UTGIFTER
Kostnader i tilknytning til sekretariatet deles mellom kommunene med 50 % likt og 50 % etter
folketall. Større bevilgninger til felles tiltak fremmes og behandles i de respektive kommuner
på vanlig måte, etter henvendelse fra rådet.

§ 9. INNMELDING, OPPLØSNING OG UTMELDING
Utvidelse av rådet kan først skje etter godkjenning fra samtlige deltagerkommuner.
Dersom en kommune ønsker å gå ut av Lindesnesregionen må kommunestyret fatte vedtak
om dette. Oppsigelsestiden er ett år og begynner å løpe fra første årsskifte etter vedtak om
utmeldelse. Kommunen bærer sin del av kostnadene i oppsigelsesperioden.
Ved oppløsning av Lindesnesregionen eller omorganisering hefter de kommunene som har
vært med likt for økonomisk ansvar.

§ 10. ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtektsendringer foreslås av rådet og behandles av kommunene. Endringsforslag må vedtas
av alle kommunene for å være godkjent.

