(Endret 20.02.2013)

Vedtekter for Lofotrådet
Formål og virkefelt
§1. Lofotrådet er et samarbeidsorgan for kommunene i Lofoten, Røst, Værøy,
Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.
§2. Rådet skal arbeide for å fremme interkommunalt og regionalt utviklingsarbeid som
har eller kan få betydning for hele regionen og kan ha direkte eller indirekte positiv
effekt i forhold til utvikling av næringsliv og offentlig service skal særlig vektlegges.
Når rådet bestemmer det kan det også iverksette tiltak som er avgrenset til færre
medlemskommuner.
§3. Når felles interesser tilsier det skal rådet opptre på vegne av deltakerkommunene ved
å:









Bidra til å sette dagsorden for ønsket utvikling i regionen
Bidra til politisk enighet og koordinering i kommuneovergripende og regionale
saker
Bidra til utvikling av felles ideer og strategier
Fungere som kontaktledd overfor andre kommuner, regionråd,
fylkeskommuner, statlige myndigheter, organisasjoner, næringsliv og andre
aktører.
Gi uttalelser til utredninger og planer fra offentlige myndigheter.
Ta initiativ overfor deltakerkommunene til felles prosjekter og løsninger og
bidra til gjennomføring når tilslutning er avklart.
Utrede aktuelle saker etter henstilling fra medlemmene.
Inngå bindende felles avtaler på medlemmenes vegne etter skriftlige fullmakter

Organisering og beslutninger
§4. Lofotrådet er organisert i henhold til kommunelovens § 27 og skal ha en
funksjonstid på fire år, som sammenfaller med kommunevalgperioden.
§5. I Lofotrådet møter ordfører, varaordfører og en supplerende representant fra hvert
formannskap, fortrinnsvis fra opposisjonen og administrasjonssjefene.

Lofotrådets medlemmer er ordførerne i de 6 kommunene. Varaordfører, supplerende
representant og rådmann møter med tale- og forslagsrett.
Innkallinger til møte i Lofotrådet skal normalt skje med minst 14 dagers varsel.
§6. Ordførerne eller varaordførerne som ordførernes stedfortredere, eller den de gir
fullmakt til, har stemmerett. De øvrige møtedeltakere har tale- og forslagsrett.
Lofotrådet er beslutningsdyktig når minst fire av ordførerne er til stede.
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§7. Lofotrådet er et konsensusorgan hvor beslutninger om uttalelser, oppstarting av
tiltak etc. fordrer enstemmighet.
§8. Blant ordførerne i Lofotrådet velges leder og nestleder med to års funksjonstid. De
seks ordførerne utgjør rådets arbeidsutvalg. og er vedtaksføre når 4 medlemmer er til
stede.
Leder i rådmannsutvalg har møte, tale og forslagsrett i arbeidsutvalget.
§9.

Leder og nestlederfunksjonen i arbeidsutvalget skal rotere mellom kommunene i
henhold til nærmere avtalte retningslinjer.

§10. Blant ordførerne i Lofotrådet velges rådets leder og nestleder med to års
funksjonstid. Det velges et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og en valgt
representant blant ordførerne.
§11. Medlemskap i arbeidsutvalget, samt leder- og nestlederfunksjonen skal rotere
mellom kommunene i henhold til nærmere avtalte retningslinjer.
§12. Arbeidsutvalget skal bidra til å tilrettelegge for arbeidsprosesser og beslutninger i
rådet, utføre oppgaver etter delegasjon fra rådet når tidsrammer eller andre praktiske
hensyn tilsier det og skal ellers ha ansvar for oppfølging av rådets personalpolitikk.
§13. Det skal arrangeres årsmøte i Lofotrådet hvert år innen utgangen av april. I tillegg
til andre saker skal årsberetning og regnskap for foregående år behandles på
årsmøtet.
§14. Det skal føres protokoll over alle møter og vedtak i Lofotrådet og Lofotrådets
arbeidsutvalg. Utskrift av protokoll sendes rådets medlemmer.

Økonomi
§15. Lofotrådets budsjett for kommende år skal behandles og oversendes kommunene
innen utgangen av september hvert år. Regnskap for foregående år skal behandles
hvert år på rådets årsmøte.
§16. Medlemskommunene skal forskuddsvis og pr. kvartal betale sin andel av de
budsjetterte tilskudd til driften. Utgiftene ved Lofotrådets drift fordeles etter
følgende fordelingsnøkkel:
Vågan
32 %
Vestvågøy
37 %
Flakstad
10 %
Moskenes
9%
Værøy
6%
Røst
6%

§17. Med mindre Lofotrådet bestemmer noe annet skal vertskommunen føre Lofotrådets
regnskap og vertskommunens revisjon revidere Lofotrådets regnskap.
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§18. Utgifter ved prosjekter som er klart avgrensbare til færre enn regionens 6
kommuner, skal, dersom de ikke lar seg dekke av eksterne tilskudd, dekkes av de
kommuner, eventuelt bedrifter/institusjoner prosjektet berører.
§19. Kommunene hefter solidarisk for Lofotrådets og sekretariatets disposisjoner, dog
slik at dekning mellom kommunene kan skje etter den fordelingsnøkkel som
anvendes for drift av sekretariatet.
§20. Vertskommunen yter driftskreditt til Lofotrådets drift og prosjekter.
§21. I tilknytning til Lofotrådets møter dekker Lofotrådet møte og oppholdsutgifter for
ordførerne. For de øvrige møtedeltakere dekker de respektive kommuner disse
utgiftene.
§22. Lofotrådets sekretariatsleder har anvisningsmyndighet for rådet med unntak av de
regninger som gjelder sekretariatslederen selv. Disse regninger anvises av rådets
leder.

Sekretariat
§23. Lofotrådet skal ha et fast sekretariat. Sekretariatet ivaretar de løpende administrative
oppgaver for rådet og arbeidsutvalget og kan også foreta utredninger og administrere
prosjekter i tråd med rådets intensjoner og beslutninger.
§24. Lofotrådet er arbeidsgiver for ansatte i rådets sekretariat, tilknyttede utvalg og
prosjekter, med myndighet til å opprette/nedlegge stillinger, foreta tilsettinger,
oppsigelser m.v.

Endring av vedtekter
§25. Endringer av vedtektene skal godkjennes av kommunestyret i den enkelte
medlemskommune etter forslag fra Lofotrådet.

Uttreden og oppløsning
§26. Den enkelte kommune kan med et års skriftlig varsel etter vedtak i kommunestyret si
opp sitt medlemskap i Lofotrådet. Kommunen plikter å dekke sin forholdsmessige
del av rådets driftsutgifter fram til uttredelsestidspunktet.
§27. Vedtak om oppløsning av Lofotrådet gjøres med 2/3 flertall av alle
stemmeberettigede og etter godkjenning av kommunestyrene. Ved oppløsning
hefter kommunene for de økonomiske forpliktelser som Lofotrådet har påtatt seg i
samme forhold som de dekker rådets drift.

Ikrafttreden
§28. Disse vedtekter gjelder med virkning fra og med 20.02.2013 og erstatter tidligere
vedtekter vedtatt av rådet 02.10.98

Disse vedtektene er vedtatt av kommunestyret i den enkelte medlemskommune slik:
…………. Den ………..(kst.sak …/…) Forts. …………………
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