Vedtekter for Romsdal Regionrad (ROR)
1.

Romsdal Regionråd
Romsdal Regionråd er en interesseorganisasjon der kommunene i Romsdal deltar.
Kommuner utenfor Romsdal kan etter søknad tas opp som medlem. Medlemmene hefter
ikke overfor kreditorene for organisasjonens forpliktelser.

2.

Formål
Romsdal Regionråd skal være en interesseorganisasjon for alle de deltakende kommunene på
alle områder og alle nivå, herunder være pådriver for løsning av felles spørsmål og oppgaver
for medlemmene.

3.

Arbeidsoppgaver for Romsdal Regionråd
Romsdal Regionråd skal:







4.

Fremme medlemskommunene sine interesser i fylkes- og nasjonal sammenheng
Følge opp fylkesplanarbeidet
Fremme og samordne regionalt tiltaksarbeid i medlemsregionen
Arbeide for å fremme den sosiale og kulturelle utviklinga i medlemsregionen
Ta opp andre saker av felles interesse hos medlemskommunene
Initiere og følge opp ulike interkommunale prosjektsamarbeid

Medlemskap, utmelding, oppløsing
Den enkelte kommune er medlem i Romsdal Regionråd. Kommunestyret selv gjør vedtak om
innmelding i Romsdal Regionråd og godtar vedtektene for organisasjonen.
Kommuner utenfor Romsdal kan etter søknad tas opp som medlem. Vedtak om slikt opptak
gjøres av årsmøtet i regionrådet jf pkt 8 i vedtektene.
Dersom en kommune ønsker å melde seg ut av ROR, må kommunestyret selv gjøre vedtak
om dette og vedtaket må være gjort kjent for styret i ROR. Dersom en kommune ønsker å
melde seg ut av ROR, må kommunestyret selv gjøre vedtak om dette, og vedtaket må være
gjort kjent for styret i ROR. Uttreden kan tidligst finne sted påfølgende årsskifte, dvs
minimum ett år etter at skriftlig varsel er mottatt av styret.

Beslutning om å oppløse organisasjonen treffes av årsmøtet etter samme fremgangsmåte og
med samme flertall som for vedtektsendring.

5.

Finansiering og medlemskontingent
Driften av Romsdal Regionråd finansieres av medlemskommunene ved betaling av årlig
kontingent som beregnes slik:
 30 % fast sum fra hver kommune og 70 % etter innbyggertall
 Budsjettrammen er pr 31.12.14 er 1 100 000 kr. Budsjettrammen reguleres årlig
tilsvarende endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (Totalindeksen).
Reguleringen skal tilsvare endringen i indeksen fra desember i det enkelte år til
desember i det påfølgende år. Utgangspunktet er indeksen for 31.12.2014.
Prosjekt i regi av ROR skal primært søkes finansiering utenfor medlemskommunene.
Prosjektsamarbeid der finansiering fra medlemskommunene kreves, skal som hovedregel
dekkes via 30 % fast sum fra hver kommune og 70 % etter innbyggertall.

6.

Endring i vedtektene
Romsdal Regionråd foreslår vedtektsendringer som behandles i den enkelte kommune.
Vedtektene vedtas på årsmøtet og trer i kraft når alle kommunene har gitt sin tilslutning til
vedtektsendringen.

7.

Medlemsmøtet i Romsdal Regionråd
Medlemsmøtet består av ordførerne, varaordførerne og rådmennene i
medlemskommunene. Hver kommune har en stemme i medlemsmøtet.
Romsdal Regionråd treffer sine vedtak i medlemsmøtet. Medlemsmøtet i ROR avholdes når
styrelederen eller når 1/3 av medlemmene krever det. Det skal holdes medlemsmøte minst
en gang i halvåret. Innkalling skjer skriftlig med minst 1 ukes varsel og med sakliste for de
sakene som skal behandles.
Styret fremmer saker for medlemsmøtet. Medlemsmøtet ledes av styreleder eventuelt
nestleder i leders fravær. I begges fravær velger medlemsmøtet møteleder for det aktuelle
møtet.
Medlemsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er representert. Vedtak i
medlemsmøtet treffes med alminnelig flertall. Hver kommune har en stemme.

8.

Årsmøte
Årsmøtet i Romsdal Regionråd avholdes i tilknytning til et medlemsmøte innen utgangen av
mars hvert år. Saker som skal behandles av årsmøtet må være sendt styret senest 4 uker før
årsmøtet.
Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Handlingsplan
4. Budsjett
5. Valg
6. Vedtektsendringer
7. Søknad om medlemskap
8. Innkomne saker
Innkalling og sakliste til årsmøte skal være utsendt til medlemmene 1 uke før møtet.
Årsmøtet velger mellom medlemmene et styre som skal bestå av tre ordførere og to
rådmenn. Styreleder og nestleder skal velges blant ordførerne. Valgperioden er to år.
Det skal velges valgkomitéen som skal bestå av to ordførere og en rådmann.
Vedtak om inntak av nye medlemskommuner krever tilslutning fra alle medlemmer.

9.

Styret oppgaver og myndighet
Styret ivaretar følgende oppgaver på vegne av Romsdal Regionråd:





Det daglige driftsansvaret
Uttaler/høringer på vegne av ROR
Fremme saker for medlemsmøtet
Daglig leders tilsetningsforhold

Styret har møter en gang i måneden. Daglig leder og styreleder har ansvar for å kalle inn til
styremøtene.

10.

Administrasjon
Romsdal Regionråd skal ha daglig leder i fast stilling. Daglig leder ansettes av og rapporterer
til styret i ROR.

11.

Regnskap og annen administrativ støtte
Molde kommune fører regnskapet og tilbyr annen administrativ støtte for Romsdal
Regionråd mot en godtgjørelse. Regnskapet skal revideres av Molde kommunes revisjon, og
godkjennes av årsmøtet til ROR.

12.

Godtgjørelse til medlemmene
Medlemmene i styret, medlem i arbeidsutvalg eller ad-hoc-utvalg skal ikke ha godtgjørelse
fra Romsdal Regionråd. Eventuell møtegodtgjørelse og/eller tapt arbeidsfortjeneste, skyssog diettgodtgjørelse dekkes av den enkelte kommune.

Vedtatt på årsmøte i Romsdal Regionråd 19. februar 2016.

