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§ 1 OMRÅDE  

Innherred interkommunalt politisk råd (Innherred regionråd) er et politisk samarbeidsorgan for 

kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger 

§ 2 FORMÅL   

Innherred regionråd skal arbeide for å styrke Innherred som et regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. 

Innherredsregionen skal fremstå samlet og være en tydelig stemme. Innherred regionråd vil bidra til 

verdiskaping og bosetting i regionen gjennom å ivareta regionens og den enkelte kommunes fortrinn 

og muligheter.  

Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen. Rådet skal ta opp og 

fronte de viktigste sakene som angår Innherred.   

Rådet er et politisk organ hvor konsensusprinsippet legges til grunn for å oppnå felles løsninger, eller 

uttale seg i overordna politiske og strategiske spørsmål.   

Rådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv som også 

gir uttalelser i politiske spørsmål/saker som angår Innherred.   

Regionrådet skal være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling, og et 

bindeledd mellom politikk, næringsliv, og andre regionale og statlige styringsorgan.   

Rådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon. Rådet kan ikke treffe 

enkeltvedtak, men kan forvalte tilskuddsordninger i henhold til kommunelovens § 18-1.  

Rådet kan initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres.   

§ 3 ORGANISERING   

Innherred regionråd er et selvstendig politisk organ legitimert gjennom kommunelovens kapittel 17, 

Interkommunalt samarbeid, og kapittel 18, Interkommunale politisk råd.  

Innherred regionråd er ikke et eget rettssubjekt.   

Rådets representantskap består av tre representanter fra hver av kommunene. Rådet velger selv 

leder og nestleder med funksjonstid 2 år. 

Representantskapet kan selv oppnevne arbeidsutvalg dersom det er behov for det. 

Kommunedirektørene kan møte i representantskapsmøtene som observatører, det samme gjelder 

statsforvalteren, fylkeskommunen og KS. 

Den daglige virksomheten ivaretas av en daglig leder.  

Det inngås avtale om vertskommunesamarbeid for å ivareta funksjonen som daglig leder med en av 

eierkommunene. 
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§ 4 EIERANDEL OG ØKONOMISK FORDELING  
Eierandelen for den enkelte kommune i Innherred regionråd er slik: 
 
Snåsa      5 %  
Steinkjer  35 % 
Inderøy   10 % 
Verdal    20 % 
Levanger  30 % 
 
Driften av Innherred regionpolitisk råd finansieres av medlemskommunene ved årlig fordeling av 

utgifter etter eierandel i rådet. 

§ 5 UTTREDEN  

Den enkelte kommune kan innen 31.12 si opp sitt deltakerforhold og kreve seg utløst av rådet pr. 

31.12. året etter. 

§ 6 OPPLØSNING  

Dersom 1 av deltakerkommunene trer ut, eller minst 3 av kommunene er enige, vil Innherred 

regionråd oppløses.  

Det enkelte kommunestyre gjør selv vedtak om det.  

Steinkjer kommune overtar ansvaret for regionrådets arkiv etter oppløsninga.  

§ 7 REVISJON AV SAMARBEIDSAVTALEN  

Forslag til endringer i samarbeidsavtalen skal behandles av Innherred regionråd før behandling i den 

enkelte kommune. Samarbeidsavtalen trer i kraft når alle kommuner har gitt sin tilslutning.  

 

 

 


