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Vestregionens generalforsamling 15. juni 2017 
Sak 5:          Endring av vedtektenes punkt 7.1 og 7.2 
 

Forslag til vedtak:  Generalforsamlingen slutter seg til foreslått ny ordlyd for vedtektenes  
                                 punkt 7.1. og 7.2.     

 
Bakgrunn 
Vestregionens vedtekter framgår det at valg av leder og nestleder skal finne sted i styringsgruppens 
(styrets) første møte etter oktober måned i år med kommune- eller stortingsvalg. Det er ikke anledning 
til å ta gjenvalg i de respektive funksjonene. Valgperioden for leder og nestleder er to år. 
 
Vestregionens styringsgruppe vedtok den 05.06.2014, sak 27/2014, valgprosedyre for ledelse av 
samarbeidsalliansen. Her framgår det at styringsgruppen skal velge nytt lederskap (leder og nestleder) 
for perioden 2015 – 2017, og at nestleder overtar vervet i påfølgende periode. 
Praksis med hensyn til valg av leder og nestleder har siden 2014 avveket både fra vedtektene, og 
vedtatt valgprosedyre i juni 2014. 
 
Foreslått vedtektsendring 
Styringsgruppen behandlet i møte 08.12.2016, sak 37/2016,  forslag til endring av vedtektenes punkt 
7.1 og 7.2., og sluttet seg til forslag til ny tekst for begge punkter:      
 
Nåværende tekst: 
7.1 Valg 
I styringsgruppens (styrets) første møte etter oktober måned i år med kommune- eller stortingsvalg skal 
det velges leder og nestleder. Det er ikke anledning til å ta gjenvalg i de respektive funksjonene. 
Valgperioden for leder og nestleder er to år. 
 
 7.2 Valgkomite 
Styringsgruppens valgkomite består av de to ordførerne som er valgt for den to års      
perioden som utgår. Komiteen fremmer forslag på kandidater til leder og nestleder i      
styringsgruppen for kommende to års periode. Valgkomiteen nedsettes av         
styringsgruppen på første møte etter september måned. 
 
Forslag til ny tekst:  
7.1 Valg 
 Kommune rullerer på ansvar for lederrollen. Det velges en kommune som leder og en som vara for 2 år 
av gang. Varakommunen overtar automatisk lederansvar ved valgperiodens utløp og ny varakommune 
velges. Dersom det oppstår helt spesielle forhold knyttet til valg, kan denne ordningen fravikes. 
 
7.2 
Det nedsettes en valgkomite som består av leder og vara i styringsgruppen og leder av 
rådmannsutvalget. 
 
             

 
 


