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Reglement for Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd  
 
 

1. Rådets navn er «Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd». Rådet er ikke et 
eget rettssubjekt. 

2. Rådet består av Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommuner. 

3. Dersom en kommune ønsker å fratre rådet, må det meldes før kommunevalget og 
får virkning fra 31.12 etter valget. 

4. I rådet er det ordfører og varaordfører som har fast møte- og stemmerett. 
Rådmenn/kommunedirektører har fast møte- og uttalerett. Representantene kan bli 
representert med varamedlemmer. 

5. Ledelse og sekretærfunksjon av rådet går på omgang med to års virketid. Den 
kommunen som har ledelsen har også arkivansvar i tilsvarende periode. 

6. Rådet kan gjøre vedtak om interne forhold i samarbeidet mellom kommunene. 

7. Rådet skal jobbe med saker som kan fremme regionen overfor innbyggere, 
regionale og nasjonale myndigheter. 

8. Rådet skal jobbe innen fem hovedområder: 
a. Finansiell vinning for rådets medlemskommuner 
b. Politiske områder som angår enkelte, eller alle, deltakerkommunene 
c. Effektivisering av tjenesteproduksjon 
d. Samfunnsøkonomiske områder 
e. Regionalpolitisk posisjonering 

9. Rådet kan ikke vedta, eller forplikte, kommunene i større grad enn de involverte 
personene/rollene kan gjøre i kraft av seg selv. 

10. Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd kan ikke gjøre vedtak som pålegger 
kommunene økonomiske utgifter. Rådet kan fremme felles sak for alle 
kommunestyrene. 

11. Hver kommune i rådet er representert med et medlem i representantskapet. 
Ordførerne utgjør representantskapet. 

12. Rådet kan oppløses med vedtak fra representantskapet. 

 



13. Rådet vil ha fire møter per år, ett møte i hver kommune. 
Rådet vedtar møteplan for kommende år på det siste høstmøtet. 
 
Møter i rådet er åpne for tilhørere med mindre regler om lovbestemt taushetsplikt, 
personvern eller tungtveiende offentlige interesser tilsier lukking av møtet i 
enkeltsaker. 
 
Den enkelte kommune dekker selv utgifter til enkel servering og møtelokaler i 
forbindelse med møtene. 

14. Medlemmene i rådet kan melde inn saker til kommende møte innen 14 dager før 
møtedato. Møteinnkalling, ev. tilleggsdokumenter og referater sendes kun 
elektronisk til medlemmene av rådet. Møteinnkalling sendes ut en uke før møtedato. 

15. Rådet har følgende faste poster i sine møter: 
- Godkjenning av referat fra forrige møte 
- Eventuelle saker til behandling 

16. Vedtak treffes med alminnelig flertall av stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i 
andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. 

17. Sekretariatskommunen har arkivansvaret for sin periode. 
Det opprettes ikke egen arkivdel, og dokumenter til behandling i Dalane 
interkommunale råd går via kommunens system for møtebehandling. 
 
Fysisk møtebok (på papir) blir opprettet, og ved ev. nedleggelse av rådet, vil de 
fysiske møtebøkene overføres til arkivdepot hos Interkommunalt Arkiv i Rogaland. 

 
 
 
Oppdatert og vedtatt av Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd den 25.03.2022 


