Utdrag fra Kommuneloven
Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd
§ 18-1. Interkommunalt politisk råd
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd.
Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og
fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis
myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte
tilskuddsordninger.
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale
politiske råd.
§ 18-2. Deltakeransvar
Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin
andel av rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Rådets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot rådet. Hvis kreditor ikke får dekket kravet
sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for dennes andel av
forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på rådet, kan straks
kreve tilbake utlegget sitt fra rådet.
En deltaker som trer ut av rådet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene
rådet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis rådet oppløses.
§ 18-3. Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i
rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller
fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Også medlemmer av
kommunerådet og fylkesrådet kan velges. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger
representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene
som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget
selv fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens
medlemmer. Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til
enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt
i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de

medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og
varamedlemmer velges for resten av valgperioden.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger
selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.
§ 18-4. Samarbeidsavtale
Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale
mellom alle deltakerne i rådet.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta
samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.
Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre
forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte
stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan også fastsettes i
samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige
deltakerkommuner.
Samarbeidsavtalen skal fastsette
a) rådets navn
b) om rådet er et eget rettssubjekt
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
d) hvilke saker rådet skal kunne behandle
e) hvilken myndighet som er lagt til rådet
f)

den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis
ansvarsandelen avviker fra eierandelen

g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet
h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av
rådets arkiver etter at rådet er oppløst.

