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Arkivsak-dok. 19/00827-1 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av representanter til Regionrådet for Hadeland - 
Interkommunalt politisk råd 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til Regionråd for Hadeland – Interkommunalt politisk 
råd, for perioden 2019 – 2023: 
 
Medlemmer: ... 
 
Varamedlemmer: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglement for regionrådet, vedtatt 28.11.2008. Sist revidert 02.09.2016 i sak 17/16 Ja 
Saksutredning og vedtak i sak 10/19 i møtet i regionrådet 14.06.2019 i saken 
Fremtidig organisering av det regionale samarbeidet på Hadeland, med vedlagt notat 
fra regionkoordinator Sigmund Hagen, av 06.06.2019.  

Ja 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal velge tre representanter til Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt 
politisk råd for perioden 2019 – 2023, samt varamedlemmer for disse. Valget bør skje i det 
konstituerende møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Valg av interkommunalt politisk råd 
Regionrådet for Hadeland vedtok i juni 2019 å slutte seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom 
kommunene Gran, Lunner og Jevnaker, som danner grunnlag for avtaler med Viken og Innlandet 
fylke.  
 
Navnet ble vedtatt endret til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd. Hele vedtaket 
følger vedlagt denne saken, sammen med saksutredningen og vedlegg til denne. 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 24.10.2019 
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I følge reglementet for Regionrådet for Hadeland, skal det velges tre representanter med 
vararepresentanter for Gran kommune. Valget skjer etter forholdstallsprinsippet, i den enkelte 
kommune. Ordføreren skal være en av representantene. 
 
Reglementet for regionrådet ble vedtatt 28.11.2008 og revidert i vedtak i møtet i regionrådet 
17.06.2011. 

Regionrådet har følgende formål i henhold til reglementet: 

 Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og fylkeskommunen 
og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer. 

 Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et 
prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som 
bor og har virksomhet i regionen. 

 Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen. 

 Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for 
kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for 
enkeltprosjekter. 

 Den enkelte kommune har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i 
rådet. 

Valg av representantskap 
Regionrådet for Hadeland har tolket kommuneloven slik at samarbeidskommunene kan velge å vente 
i inntil fire år med å velge Representantskap. Valg av representantskap legges ikke fram for 
kommunestyret i denne saken, da Regionrådet for Hadeland og kommunestyrene ikke har besluttet 
at det skal velges slikt organ for perioden 2019 – 2023. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 og reglementet for Regionrådet for Hadeland følger vedlagt. 
 
Kommuneloven § 18-1 gir følgende regler for Interkommunalt politisk råd: 

§ 18-1.Interkommunalt politisk råd 

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. Rådet kan 

behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar 

selv å opprette et slikt råd. 

Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis myndighet 

til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. 

Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. 

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale politiske 

råd. 

Kommuneloven § 18-3 første ledd sier følgende om representantskap: 
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§ 18-3.Representantskap 

Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal 

være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv 

sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Også medlemmer av kommunerådet og fylkesrådet 

kan velges. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og 

nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang 

mellom deltakerne. 

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv 

fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. 

Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis 

ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i 

samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og 

varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av 

valgperioden. 

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger selv en 

leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer. 

 
Det følger av overgangsreglene i kommuneloven § 31-2 første ledd at samarbeidskommunene kan 
velge å vente i inntil fire år med å velge Representantskap til Regionrådet for Hadeland – 
Interkommunalt politisk råd, jf. § 18-3, når det interkommunale samarbeidet er organisert som et 
interkommunalt styre etter § 27 i kommuneloven av 25.09.1992: 
 

Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25. september 1992 
nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et interkommunalt politisk råd etter § 18-1 
eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven 

her trer i kraft. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger tre medlemmer med varamedlemmer til 
Regionrådet for Hadeland – Interkommunal politisk råd, slik det følger av reglementet for 
regionrådet. Rådmannen anbefaler at valget skjer etter forholdstallsprinsippet og at ordføreren 
velges som en av representantene. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Regionrådets sekretariat og valgte medlemmer får melding om vedtaket. Informasjon om hvem som 
er valgt publiseres på regionrådets hjemmeside og Gran kommunes hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


