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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune melder seg ut av Regionrådet Vest. Utmeldingen gjøres, ihht vedtektenes § 7,
gjeldende fra 01.01.16.

SAMMENDRAG
Formannskapet har bedt rådmannen legge fram sak og kommunens engasjement i Regionrådet
Vest.
Etter snart 5 års drift mener rådmannen at det, for Askøy sin del, er riktig å avsluttet det
formaliserte samarbeidet i Regionrådet Vest og heller samarbeide fra prosjekt til prosjekt med
kommuner som på dette tidspunkt har samme tema og problemstillinger på dagsorden.
Avgjøres av:
Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Videre saksgang:
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok 09.12.09, sak 115/09:
Kommunene Øygarden, Fjell, Sund og Askøy går sammen og etablerer Regionrådet Vest.
Basis for organiseringen er kommuneloven § 27.
Vedtektene for regionrådet godkjennes slik de foreligger.
Askøy formannskap vedtok i sak 104/13 om kommunestruktur:

Formannskapet ber Rådmannen legge frem sak vedrørende Regionrådet i Vest. Her må
fremkomme hva Askøy kommune har fått ut av dette. Kostnader vedrørende
Regionrådet/Tinget må fremkomme i saken.
Regionrådet Vest har nå vært i funksjon i snart 5 år.
Rådet er sammensatt av 4 kommuner: Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.
I vedtektene pkt 1 heter det:
“Regionrådet Vest er eit rådgjevande og koordienerande organ for kommunane Askøy, Fjell,
Sund og Øygarden. Regionrådet skal fremja forpliktande samarbeid mellom kommunane og
videreutvikling av regionen”
Beslutningsmyndighet
Regionrådet har en løs struktur der medlemskommunene er selve rådet og avgjør i fellesskap all
virksomhet. Rådet har ingen myndighet. Myndigheten som utøves er ordførers myndighet gitt i
eget kommunestyre og rådmanns myndighet gitt i eget kommunestyre – kommunens
delegasjonsreglement. All beslutningsmyndighet som utøves utover dette gjøres i egen
kommune på vanlig måte.
Ledelse
Ledelsen i Regionrådet går på omgang - 2 år om gangen.
De to første årene hadde Øygarden kommune lederskapet, de to påfølgende har Sund hatt
lederskapet. Deretter overtok Fjell lederskapet for 2 år for så å overlate det til Askøy.
Det er samtidig blitt en ordning etter vedtektene at ansvaret for sekretariatet følger med til
kommunen med lederansvaret.
Kostnader
Kostnadene for sekretariatet dekkes av kommunen som har lederansvaret for sekretariatet,
dvs.at denne kostnaden går på omgang. Møtene går på omgang og vertskapskostnaden for
møtevirksomheten fordeles således på samtlige i tur og orden.
Når det gjelder kostnadene for øvrig til Regionrådets virksomhet angis fordelingen av disse i
vedtektene. Her heter det:
“Medlemskontingent vert utrekna etter ein modell med 50% flatt og 50% etter innbyggjartal”.
Samarbeidstemaene er ofte av en slik art at overliggende myndigheter stimulerer til aktivitet og
samarbeid ved å tilby søknadsordninger om tilskudd. Dette har for en stor del vært tilfelle med
den virksomheten som har blitt drevet i Regionrådet Vest. I realiteten er således brorparten av
prosjektvirksomheten i Regionrådet Vest finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i
Hordaland.
Det har således ikke vært praktisert innbetaling av medlemskontingent, men enten dekning av
prosjektkostnader ved tilskuddsmidler – hovedsakelig fra Fylkesmannen, eller ved fakturerte
kostnader for et prosjekt fra ansvarlig kommune, dvs. kommunen som har initiert prosjektet.
Tinget Vest består av formannskapsrepresentanter, og møtene foregår på dagtid.
Det betales ut tapt arbeidsfortjeneste etter krav. (siste år er det mottatt krav fra to
representanter).
Når det gjelder aktivitet/prosjekt, både pågående prosjekt og avsluttede prosjekt, vises det til
vedlagte oversikt utarbeidet av sekretariatet for Regionråd Vest.
Utmelding
I de vedtatte vedtektene for Regionrådet Vest heter det bl.a:
Utmelding fra regionrådet kan finne sted pr.01.01. hvert år og vil bli gjort gjeldende fra
01.01.påfølgende år.

Vurdering:
Det er uten tvil endel aktivitetsområder man med fordel kan samarbeid med andre kommuner
om, med reduserte kostnader som resultat. Gjennom samarbeidet i Region Vest har vi fått til
mye innenfor områdene kultur, helse, arealforvaltning(strandsone) og teknisk sektor, noe den
vedlagte listen over prosjekt og samarbeid viser.
Samarbeidstemaene har som nevnt ofte vært av en slik karakter og omfang at de har utløst
statlige midler, noe som selvfølgelig har vært positivt for samtlige av de fire kommunene.
Vi står nå foran arbeidet med kommunereformen. Rådmannen vil ikke spå om utfallet av
denne, men ser for seg at det vil bli satt i gang et arbeid mellom de to Sotrakommunene og
muligens også Øygarden.
Askøy kommunestyre vedtok i K sak 92/13 å si nei til å delta i prosjekt om kommunestruktur og
var av den oppfatning at dette prosjektet berørte kommunene på Sotra og ikke Askøy.
Samarbeid er bra og nyttig i mange typer saker, men det kan da være like naturlig og riktig å ha
samarbeid fra prosjekt til prosjekt, og med kommuner som ikke nødvendigvis ligger vest for
oss.
Politisk har vi forøvrig Bergensalliansen som et nyttig samarbeidsorgan.
Folkehelseperspektiv:
-
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