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Vedtekter for samarbeidsalliansen Vestregionen  

(Vestregionens styringsgruppe) 

               Vedtatt av generalforsamlingen 6. mai 2010 

              Endret av generalforsamlingen 11. juni 2015 

              Endret av generalforsamlingen 15. juni 2017 

              Endret av generalforsamlingen 14. juni 2018 

 

  

 

 

  

0. Navn 

Samarbeidets/sammenslutningens juridiske navn er Vestregionens styringsgruppe. Likeledes og likestilt 

benyttes navnet Vestregionen. 

 

1. Formål 

Samarbeidet/sammenslutningen skal ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de 

kommuner og fylkeskommuner som til enhver tid er medlemmer1. 

 

2. Medlemskap 

2.1 Generelt 

Som medlem i Vestregionen opptas de kommuner og fylkeskommuner som erkjenner og føler 

tilhørighet til det funksjonelle fellesskap av kommuner og fylkeskommuner som naturlig oppleves som 

Vestregionen. Styringsgruppen kan også anbefale andre enn de nevnte som medlemmer. 

 

2.2 Om medlemskap 

Medlemskap i Vestregionen godkjennes formelt av generalforsamlingen etter innstilling og anbefaling 

fra styringsgruppen. 

Medlemskap innebærer rett til å delta i og dra fordel av alle de tiltak og aktiviteter som initieres, utvikles 

eller støttes av samarbeidet/sammenslutningen.  

Ethvert medlem plikter samtidig å bære de forpliktelser som følger av medlemskapet, herunder 

medfinansiering av de tiltak som til enhver ti gjenspeiles i vedtatt budsjett. 

Ønske om å melde seg ut av Vestregionen må varsles til styret med en frist på minst ni måneder før 

uttreden. Eventuell utmeldelse kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte. 

 

3. Vestregionens organer 

3.1. Generalforsamling 

Vestregionens høyeste organ er generalforsamlingen. 

                                                      

1 Medlemmer pr 1.1.2015 er kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Krødsherad, Lier, Ringerike, 

Modum, Nedre Eiker, Ringerike, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker, samt fylkeskommunene Akershus og 
Buskerud. 
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Generalforsamlingen fastsetter mål og strategier for samarbeidet i Vestregionen, samt årlig kontingent 

etter innstilling og anbefaling av styringsgruppen. Generalforsamlingen godkjenner framlagt og revidert 

regnskap. 

Generalforsamlingen består av medlemmenes formannskap/fylkesutvalg. 

Generalforsamlingen ledes av styringsgruppens leder. Ved leders fravær, ledes generalforsamlingen av 

styringsgruppens nestleder. Er begge fraværende, velges en møteleder av og blant de tilstedeværende 

medlemmers ordførere/fylkesordførere. 

Generalforsamlingen holdes ordinært en gang hvert kalenderår, og innen utløpet av juni måned.  

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når styringsgruppen beslutter dette, eller når et 

forslag om slik sammenkalling støttes av minst 1/3 av medlemmene. 

Generalforsamlingen holdes for åpne dører. 

 

3.2 Styringsgruppen 

Styringsgruppen er det utøvende organ for Vestregionen. 

Styringsgruppen iverksetter generalforsamlingens beslutninger, vedtar årlig budsjett for den samlede 

virksomheten, fatter selv beslutninger når myndighet er tillagt gruppen, samt ivaretar eller løpende 

Vestregionens interesser mellom hver generalforsamling. 

Styringsgruppen består av ordførerne/fylkesordførerne fra medlemskommunene/-fylkene, med 

varaordfører/fylkesvaraordfører som personlig vararepresentant. 

Styringsgruppen ledes av en styreleder, som velges av og blant gruppens medlemmer for en periode på 

to år. Samtidig velges også en nestleder av og blant medlemmene for samme periode. 

 

3.3 Styringsgruppens møter 

I styringsgruppens møter har kun ordførere/fylkesordfører eller møtende vararepresentanter tale-, 

forslags- og stemmerett. 

I tillegg til ordførere/fylkesordførere har medlemmenes rådmenn/fylkesrådmenn (personlig eller 

stedfortreder) møte-, tale- og forslagsrett. 

Leder av Vestregionens sekretariat har tilsvarende møte-, tale- og forslagsrett. 

Styringsgruppen holder møter i henhold til fastsatt møteplan. I tillegg kan det holdes møte når gruppens 

leder eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 

Styringsgruppen er vedtaksfør nå minst 2/3 av ordførerne* er representert enten personlig eller ved 

fullmakt. 

Styringsgruppens møter holdes for åpne dører. 

 

3.4 Utøvelse av fullmakt 

Styringsgruppen arbeider innenfor de fullmakter ordførerne/fylkesordførerne har. Styringsgruppen 

og/eller den enkelte ordfører/fylkesordfører må løpende vurdere hvilke saker som man mener må 

legges fram for den enkeltes kommunestyre/fylkesting for endelig behandling/godkjenning. 

 

3.5 Rådmannsgruppen 

Rådmannsgruppen består av medlemmenes rådmenn/fylkesrådmenn, eventuelt stedfortreder, og 

behandler i samarbeid og samråd med sekretariatet, de saker som framsendes styringsgruppen.  

Rådmannsgruppen eller dens leder kan i konkrete saker gis fullmakter etter vedtak i styringsgruppen. 

Rådmannsgruppen holder møter i henhold til fastsatt møteplan, denne skal tilpasses styringsgruppens 

møteplan. 

 

4. Administrativ koordinering og sekretariat 

For å ivareta nødvendig administrativ koordinering, saksbehandling og sekretariatstjenester for de 

politiske organene i Vestregionen, er det opprettet et eget sekretariat. 



   

 
 
 

Side 3 av 4  

Styringsgruppen fastsetter hvordan og hvor sekretariatet til enhver tid skal være organisert. 

 

5. Vestregionen som egen juridisk enhet 

Vestregionen er organisert som egen juridisk enhet, ref. Kommunelovens §27. I denne sammenhengen 

er styringsgruppen å betrakte som styre, med de rettigheter og plikter som følger av dette. 

Styringsgruppen leder er således styreleder, mens sekretariatets leder er enhetens daglige leder. 

 

6. Økonomiforvaltning 

6.1 Generelt 

Styringsgruppen (styret) er tillagt det løpende ansvar for og tilsyn med økonomiforvaltningen i 

Vestregionen. 

 

6.2 Finansiering av virksomheten 

Løpende utgifter til administrasjon og drift samt vedtatte felles tiltak og oppgaver dekkes av årlig 

kontingent. 

Styringsgruppen (styret) kan i  tillegg vedta at særskilte tiltak og satsinger utover dette finansieres 

særskilt. 

Vedtak om opptak av lån krever enstemmighet blant de frammøtte. 

 

6.3 Daglig økonomiforvaltning 

Styringsgruppen (styret) skal fastsette årsregnskap og avgi årsberetning etter forskrift om årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.  

Årsregnskapet skal være avlagt etter kommunale regnskapsprinsipper.  

Årsregnskap for den samlede virksomheten skal avgis til styringsgruppen (styret) senest innen midten 

av april måned i det påfølgende kalenderår. 

 

6.4 Kontroll og regnskapsrevisjon 

Løpende kontroll av virksomheten utføres av det kontrollorgan som styringsgruppen (styret) bestemmer. 

Kontrolloppdraget utføres på vegne av generalforsamlingen. 

Revisjon av årsregnskap og økonomiforvaltning utføres av den revisjonsenhet som styringsgruppen 

(styret) velger. Revisjon utføres på oppdrag av generalforsamlingen. 

 

7. Andre bestemmelser 

7.1 Valg 

Kommunene rullerer på ansvaret for lederrollen. Det velges en kommune som leder og en som vara for 

2 år av gangen. Varakommunen overtar automatisk lederansvaret ved valgperiodens utløo og ny 

varakommune velges. Dersom det oppstår helt spesielle forhold knyttet til valg, kan denne ordningen 

fravikes. 

 

7.2 Valgkomite 

Det nedsettes en valgkomite som består av leder og vara i styringgruppen og leder av 

rådmannsutvalget. 

 

7.3 Møteplan 

Styringsgruppen blir vanligvis innkalt 7 dager før møtedato. Det skal settes opp møteplan for ett år av 

gangen. 
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7.4 Vedtekter 

Styringsgruppens (styrets) vedtektskomité er sammenfallende med gruppens valgkomité. Komiteen 

fremmer forslag til endringer av vedtektene. 

Forslag om vedtektsendringer må framsettes for styringsgruppen slik at denne rekker å legge 

endringsforslaget fram i generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta endring av vedtektene 

dersom det er samstemthet om dette. Oppnås ikke enighet, avgjøres spørsmålet ved votering. Forslag 

til endring av vedtektene må ha støte fra minst ¾ av de avgitte stemmene for å bli vedtatt. 

 

7.5 Oppløsning 

Samarbeidsalliansen kan oppløses av generalforsamlingen. Forslag om oppløsning må ha minst ¾  av 

de avgitte stemmene for å bli vedtatt. 

Dersom oppløsning vedtas, skal ordførerne i medlemskommunene behandle revidert sluttoppgjør og 

regnskap.  

 

 

 

 

 

 
* Merknad: 

Begrepet kommune innbefatter både kommune og fylkeskommune, og begrepet ordfører  både ordfører og fylkesordfører. 


