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Opptak av Tjeldsund kommune i Sør-Troms regionråd

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til årsmøtet i Sør-Troms regionråd 13.04.2018, sak 3/18
Vedtektsendring § 2
2. Kommunestyret godkjenner vedtektsendring i § 2 der Tjeldsund kommune tas opp som medlem i SørTroms regionråd

Vedlegg:
Vedtekter for Sør-Troms regionråd
Dokumenter i saken:
Kvæfjord formannskap F-sak 23/18 Om regionrådets organisering
Referat fra regionrådsmøte i Skånland 25.1.2018
Referat fra regionrådsmøte i Ibestad 23.3.2018
Referat fra årsmøte med tilleggssaker – Kvæfjord 13.4.2018
Saksopplysninger
Saken gjelder opptak av Tjeldsund kommune som formelt medlem av Sør-Troms regionråd.
Bakgrunnen er at Tjeldsund og Skånland kommuner gjennomfører en prosess med
kommunesammenslåing som medfører oppløsning av begge kommuner og opprettelsen av nye Tjeldsund
kommune i Troms fylke. Kommunesammenslåingen vil være effektiv fra 1. januar 2020.
Tjeldsund kommune har sagt opp sitt medlemskap i Ofoten regionråd med virkning fra 1. januar 2019.
Det vil si at Tjeldsund kommune fortsatt er formelt medlem av Ofoten regionråd, som fullt betalende
medlem.
Tjeldsund kommune orienterer seg av naturlige årsaker mer og mer i retning av Troms, og ser det som
avgjørende viktig å delta i Sør-Troms regionråd også i mellomperioden frem til
kommunesammenslåingen er et faktum.
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Tjeldsund kommune fremmet derfor ultimo 2017 en anmodning om å bli tatt opp som medlem av SørTroms regionråd.
Regionrådet vedtok på møte i Skånland 25. januar 2018 (Sak 05/18) Formell godkjenning av Tjeldsund
kommune som fullverdig medlem av Sør-Troms regionråd:
Vedtak: Tjeldsund kommune opptas som fullverdig medlem av Sør-Troms regionråd f.o.m. 1. januar
2018. Kontingentbidraget beregnes etter folketallet. For 2018 utgjør dette kr. 23.298.

På grunn av at Tjeldsund kommune må betale fullt medlemskap i Ofoten regionråd ut 2019, ble det i
ovennevnte møte vedtatt at Tjeldsund kommune kun skulle betale folketallsandelen i 2018, og deretter
fullt medlemskap fra 1. januar 2019. For 2018 utgjør befolkningsandelen kr. 23.298.
I påvente av godkjenning i Sør-Troms sine medlemskommuner har Tjeldsund deltatt på regionrådsmøtene
som konsultativt medlem.
I henhold til regionrådets vedtekter § 10 skal vedtektsendringer behandles slik: «Endringer i vedtektene
kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krevet at minst 2/3-deler av de møtende
representanter stemmer for endringen. Endringer må godkjennes av de deltakende kommuner.»
Saken ble derfor behandlet i regionrådets årsmøte 13. april 2018, hvor det i årsmøtesak 3/18
Vedtektsendring ble fattet slik vedtak:
Formalisere opptak av Tjeldsund kommune som medlem i Sør-Troms regionråd.
Vedtak: Sør-Troms regionråd vedtok å ta opp Tjeldsund kommune som fullverdig medlem av
rådet. Vedtaket trer først i kraft etter at alle medlemskommunene har godkjent opptaket
gjennom en endring av regionrådets sammensetning i vedtektenes § 2. Daglig leder utformer
felles saksframlegg.

Vurderinger
Administrasjonssjefen anbefaler at kommunestyret godkjenner vedtaket i Sør-Troms regionråd om å ta
opp Tjeldsund kommune som fullverdig medlem. Medlemskapet trer i kraft når alle medlemskommuner
har gitt sin godkjenning.
Det anbefales at Tjeldsund kommune kun skal betale for befolkningsandelen i 2018, og deretter fullt
medlemskap fra og med 1. januar 2019.
Det anbefales videre at vedtektenes § 2 endres ved utelukkende å tilføye Tjeldsund til listen over
medlemskommuner.
Anbefalt ny tekst:
§ 2 Sammensetning og regionrådets geografiske virkeområde
Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen,
Skånland og Tjeldsund. Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene med varaordføreren som
vararepresentant. Dersom varaordfører ikke kan møte som vararepresentant, møter den som ordfører
bemyndiger. Representasjonen følger valgperioden, dvs at den til enhver tid sittende ordfører
representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges for to år av gangen på ordinært
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regionrådsmøte i november måned. Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i
valgperioden, foretas suppleringsvalg så snart som mulig i ordinært regionrådsmøte.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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VEDTEKTER
Vedtatt 2015
§ 1 Formål
Regionrådet skal være et politisk samarbeidsorgan. Det skal arbeide for å utvikle og styrke
regionen, spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet.
Samarbeidet skal bygge på likeverdighet, åpenhet og gjensidig tillit.

§ 2 Sammensetning og regionrådets geografiske virkeområde
Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord,
Lavangen, Salangen og Skånland. Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene
med varaordføreren som vararepresentant. Dersom varaordfører ikke kan møte som
vararepresentant, møter den som ordfører bemyndiger.
Representasjonen følger valgperioden, dvs at den til enhver tid sittende ordfører representerer
sin kommune i regionrådet.
Leder og nestleder velges for to år av gangen på ordinært
regionrådsmøte i november måned.
Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas
suppleringsvalg så snart som mulig i ordinært regionrådsmøte.
§ 3 Organisasjonsmessige bestemmelser
Regionrådet holder årsmøte hvert år innen utgangen av april.
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når regionrådets leder eller mer enn 50 % av de
deltakende kommuner forlanger det.
Administrasjonssjefene i de tilknyttede kommunene har møte- og talerett.
Regionrådet bestemmer selv hvem de for øvrig vil invitere til sine møter.

§ 4 Saksbehandling
Regionrådet fører protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn.
Vedtak som forplikter den enkelte kommune økonomisk utover regionrådets budsjett er ikke
gyldig før saken er behandlet i de berørte kommuner.
Regionrådet fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens
stemmegivning avgjørende.

§ 5 Sekretariat
Regionrådet engasjerer selv sekretariatsbistand slik dette finnes hensiktsmessig.
___________________________________________________________________________
Vedtekter for Sør-Troms regionråd
Side: 1
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§ 6 Budsjett og økonomi
Budsjett for det kommende år skal oversendes de tilknyttede kommuner innen utgangen av
april måned.
De årlige utgifter ved drift av regionrådet dekkes av de tilknyttede kommuner. Regionrådet
vedtar budsjett innenfor de rammer kommunene fastsetter.
Bevilgede beløp innbetales til regionrådets konto innen 15.01. i budsjettåret.
Regnskapsunderskudd innarbeides til dekning i neste års budsjett. Regnskapsoverskudd føres
til disposisjonsfond.

§ 7 Større oppgaver
Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes finansiert som egne prosjekter gjennom
anvendelse av distriktspolitiske virkemidler og statlige tilskuddsordninger.
§ 8 Anvisningsmyndighet
Leder/nestleder anviser alle utgifter for betaling.
§ 9 Revisjon
Regnskapet skal revideres. Så lenge regnskapet føres som en del av vertskommunens
regnskap, er særskilt revidering ikke nødvendig.
§ 10 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever at
minst 2/3-deler av de møtende representanter stemmer for endringen.
Endringer må godkjennes av de deltakende kommuner.
§ 11 Ikrafttredelse
Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de er vedtatt av samtlige kommuner.

___________________________________________________________________________
Vedtekter for Sør-Troms regionråd
Side: 2
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