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Sak 42/2022  Justering av samarbeidsavtale 

Etter dialog med Brønnøysundregisteret er det kommet et behov for å gjøre noen justeringer 
i samarbeidsavtalen for Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal. De krever 
presiseringer av eierandel og ansvarsandel, og derfor må punkt 6 i samarbeidsavtalen 
justeres som foreslått i vedtaket. 

 

Forslag til vedtak: 

Et nytt punkt 6 som erstatter hele det opprinnelige: 



Vår ref. : 22/1462-3 2

 Kommunene trer inn som likeverdige eiere av rådet (1/6 eierandel for hver 
kommune).  
Ansvar for rådets økonomiske forpliktelser fordeles etter folketall pr 1.januar 
hvert år, og eierne yter et økonomisk tilskudd til drift og tiltak i regi av rådet 
som fordeles gjennom en årlig kontingent basert på folketallet i de 
deltagende kommunene.  Prosentvis fordeling for 2022 er som følger:  

 Folldal: 10,4 % 
 Alvdal: 16,7 % 
 Rendalen: 11,7 % 
 Tynset: 38,0 % 
 Tolga: 10,6 % 
 Os: 12,6 % 

Fordelingen oppdateres årlig.  
 

Rådet skal vedta egne budsjett og økonomiplaner årlig. 
 

Sak 43/2022  Tildeling av signaturrett 

 Det må gjøres vedtak på hvem som har signaturrettigheter for selskapet Interkommunalt 
politisk råd for Nord-Østerdal. I tråd med enhetsregisterloven skal dette tildeles daglig leder og 
styrets leder hver for seg. 

Forslag til vedtak: 

Signaturrettigheter for Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal tildeles daglig leder 
Bersvend Salbu og styreleder Runa Finborud, hver for seg. 

  

 
Med hilsen  

Runa Finborud, leder 

 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
 
Vedlegg: 
 
 
Kopi til:  

 
 


