
Samarbeidsavtale for 

Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal 
 

1. Hjemmel i kommunelov og deltagere 
Etter kommunelovens § 18-1 opprettes det et interkommunalt politisk 

råd for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. 

 

2. Rådets navn 
«Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal» er rådets navn og det 

utgjør et selvstendig rettssubjekt. 

 

3.  Representantskapet 
Representantskapet er det øverste organet i det interkommunale 

politiske rådet og består av en representant for hver deltagende 

kommune (ordfører) med personlig vara. Funksjonstid og endring i 

medlemmer eller varamedlemmer følger av kommunelovens § 18-3. 

Representantskapet velger selv leder og nestleder for to år av gangen. 

 

4.  Forankring og samarbeid 
Rådet skal årlig arrangere møtepunkt for å sikre forankring om regionale 

fellesprosjekter. Et «Nord-Østerdalsting» skal sikre bred politisk 

representasjon (formannskapsmedlemmer), deltagelse fra 

fylkeskommunen, næringsliv og øvrig samfunnsliv. 

 

5.  Myndighetsområde og ansvar 
Rådet skal være medlemskommunenes felles drøftings- og 

samordningsorgan og har som formål å ivareta felles interesser og å 

styrke regionens utvikling. Rådet kan selv initiere handlingsprogram, 

prosjekter, samarbeid og utredninger i saker av regional karakter.  

Rådet kan fungere som styringsgruppe eller referansegruppe for aktuelle 

utredningsarbeider og opprette grupper knyttet til særskilte saker etter 

behov. 

 

6.  Eierandel og økonomiske forpliktelser 
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. 

 

7.  Endring av samarbeidsavtale 
Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18-4, 

fjerde ledd, må ha tilslutning og vedtas i alle kommunene som omfattes 

av samarbeidsavtalen. 

 

8.  Uttredelse 
Den enkelte kommune kan etter vedtak i kommunestyret tre ut av 

samarbeidet. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende 

budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. 

 

9.  Oppløsning 
Det interkommunale politiske rådet kan oppløses gjennom vedtak i 

kommunestyret i de deltagende kommuner. Rådet skal oppløses dersom 

halvparten av deltagende kommunene ønsker dette. 

Ved oppløsning avtaler kommunene hvem som har ansvar for 

oppbevaring av rådets arkiver. 

Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av 

fordelingsnøkkel fastsatt ved siste års kontingentfastsettelse 


