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Reglement for Regionråd Dalane

1. Regionråd Dalane

Regionråd Dalane er et samarbeids- og koordineringsutvalg for deltakende Dalane-
kommuner.

Regionråd Dalane kan ikke forplikte kommunene utover det som den enkelte kommune selv 
avgjør i den enkelte sak.

2. Sammensetning av Regionråd Dalane

Regionråd Dalane består av ordførere, varaordførere og rådmenn i de deltakende 
kommuner.

3. Leder og sekretariat for Regionråd Dalane

Ordfører og varaordfører i den kommunen som har sekretariatsfunksjonen er henholdsvis 
leder og nestleder i Regionrådet. For perioden 2014-2015 ivaretar Bjerkreim kommune 
sekretariatsfunksjonen. Deretter overtar Lund kommune i perioden 2016-2017, Sokndal 
kommune 2018-2019, Eigersund kommune 2020-2021, osv. 

Sekretariatet sender ut innkallinger og referater fra møtene i regionrådet. 
Sekretariatet forestår arkivering av inn- og utgående dokumenter fra regionrådet.
Kommunen med sekretariatsansvar velger selv hvordan den vil løse oppgavene knyttet til 
sekretariatet for regionrådet. Normalt kan det ikke påregnes større saksutredninger m.m. fra 
sekretariatet. 

4. Antall møter, møteplan, møteoffentlighet og bevertning

Regionrådet vil ha 4 møter per år, ett møte i hver kommune. 

Regionrådet vedtar møteplan for kommende år på det siste høstmøtet.

Møter i regionrådet er åpne for tilhørere med mindre regler om lovbestemt taushetsplikt, 
personvern eller tungtveiende offentlige interesser tilsier lukking av møtet i enkeltsaker.

Den enkelte kommune dekker selv utgifter til enkel servering og møtelokaler i forbindelse 
med møtene.

5. Innmelding av saker og utsending av innkalling

Medlemmene i regionrådet kan melde inn saker til kommende møte innen 14 dager før 
møtedato.

Møteinnkalling og eventuelle tilleggsdokumenter sendes kun elektronisk til medlemmene av 
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regionrådet. Møteinnkalling sendes ut minst 8 dager før møtedato.

6. Faste poster i regionrådsmøtene

Regionråd Dalane har følgende faste poster i sine møter:

- Godkjenning av referat fra forrige møte
- Eventuelle saker til behandling

7. Avstemminger i regionrådet

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre 
saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. 

Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett, men deltar ikke ved avstemminger i 
regionrådet.

8. Referat 

Referat fra møtet sendes kun elektronisk til medlemmene av regionrådet.

9. Arkiv

Sekretariatskommunen har arkivansvaret for sin periode.

Dokumenter til og fra regionrådet inngår i kommunens sak-/arkivsystem (WebSak) i 
saksarkivdelen (Det opprettes ikke egen arkivdel, men det opprettes noen egne maler). 
Dokument til behandling i regionrådet går via kommunens møtebehandling i sak-
/arkivsystemet, der regionrådet er lagt inn som REGD – Regionråd Dalane. 

Sakskart/innkalling med dokumenter og møteprotokoll blir produsert og lagt ut på 
sekretariatskommunens hjemmeside under Politikk – Møteplan og saklister. 

Fysisk møtebok (på papir) blir også opprettet, og ved eventuell nedleggelse av regionrådet, 
vil de fysiske møtebøkene overføres til arkivdepot hos Interkommunalt Arkiv i Rogaland.

10. Innmeldelse, utmeldelse og oppløsning av Regionråd Dalane

En kommune kan innvilges medlemskap i Regionråd Dalane, dersom dette godkjennes av 
minst to tredjedeler av medlemmene i Regionrådet. 

Den enkelte medlemskommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt medlemskap i 
Regionråd Dalane. 

Dersom alle medlemskommunene er enige om dette, kan Regionråd Dalane oppløses med 
øyeblikkelig virkning.


