Vedtekter for Listerrådet
(Vedtatt av Listerrådet i møte 24.11.2000. Justert i Listerrådet i møte 27.08.07,
03.12.12 og 07.12.15)

§1. DELTAKERKOMMUNER
Listerrådet består av kommunene: Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal og
Hægebostad.

§2. FORMÅL
Listerrådet skal være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene. Rådet
skal ta opp og forsøke å løse spørsmål og oppgaver som er nærmere spesifisert i § 7. Rådet
skal ivareta regionens og kommunens interesser overfor fylke, stat og andre organer på
region-, fylkes- og/eller riksplan.

§3. VALG AV MEDLEMMER TIL LISTERRÅDET
Rådet velges for en kommunestyreperiode, og valget skjer i forbindelse med konstituering av
kommunestyrene. Hver kommune har rett til 2 representanter i rådet. Den ene av disse skal
være ordføreren. Den andre representanten og personlige vararepresentanter blir valgt blant
medlemmene i kommunestyrene. Ellers følges vanlig valgregler.
Vest-Agder fylkeskommune har rett til to representanter i rådet som observatører med tale
og forslagsrett.
Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for to år om gangen.
Leder velges blant ordførerne.

§ 4. RÅDSMØTENE
Lederen i Listerrådet kaller inn til møte når han/hun finner det nødvendig, eller når en av
kommunene ber om det. Rådet skal ha minst 4 møter i året. Innkalling til møte skal skje
skriftlig med minst 7 dagers varsel og med saksliste vedlagt. Møte kan i spesielle tilfeller
kalles sammen på annen måte. Vedtak i Listerrådet treffes med alminnelig flertall. Ved likt
stemmetall er møteleders stemme avgjørende (dobbeltstemme). Møtene i Listerrådet blir ledet
av lederen eller nestlederen dersom lederen har forfall. Dersom ingen av disse møter, velger
rådet en møteleder. Rådet kan gjøre vedtak når minst 2/3 av representantene er tilstede, og alle
deltakerkommunene er representert. Rådmennene (eller dens stedfortreder) i
deltakerkommunene kalles inn til møtene og har tale og forslagsrett. En representant fra
administrasjonen i VAF kalles inn til møtene og har tale og forslagsrett. En representant fra
LO-Lister og en representant fra NHO-Agder inviteres til møtene og har tale og forslagsrett.

§ 5. ARBEIDSUTVALG OG KOMITEER
Listerrådet kan selv velge sin arbeidsform ut fra behov og saksomfang. Listerrådets
arbeidsutvalg skal bestå av deltakerkommunenes ordførere og kan benyttes til forberedende
saksarbeid. Listerrådet kan delegere oppgaver og myndighet til arbeidsutvalget.
Listerrådet kan også oppnevne aktuelle komiteer (fagkomiteer og/eller ad hoc utvalg) ved
behov. Minst en ordfører skal være representert i komiteene. Øvrige medlemmer kan
oppnevnes fra Listerrådets medlemmer og/eller deltakerkommunenes administrasjon og
kommunestyrene.

§ 6. PROTOKOLL
Det skal føres protokoll fra møtene hvor alle saker som blir drøftet og vedtak som blir fattet
skal føres inn. Protokollen skal sendes til alle medlemmene og varamedlemmene i rådet og til
deltakerkommunene. Møtelederen er ansvarlig for at protokollen blir ført og utsendt.

§ 7. ARBEIDSOPPGAVER
Listerrådet skal:
 Fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng
 Ta opp saker av felles interesse for regionen
 Ta initiativ til å samordne og/eller gjennomføre utvikling/planlegging og organisering
som har regional karakter
 Fremme god markedsføring av regionen for å stimulere til næringsetablering og
bosetting
 Arbeide for at innbyggerne, næringslivet og kulturlivet får en felles regionidentitet
 Stimulere til økt samarbeid mellom etater og institusjoner i regionen.

§ 8. SEKRETARIAT
Sekretariatsfunksjonen for rådet tillegges den kommunen som til enhver tid har ledervervet i
rådet. Listerrådet kan inngå avtale om kompensasjon med den aktuelle kommunen dersom
arbeidsomfanget tilsier det.

§ 9. UTGIFTER
Utgifter til administrasjon, informasjonsmateriell, innhenting av råd/konsulenttjenester og
andre felles omkostninger fordeles på deltakerkommunene etter «50-50» regelen (50 % likt
beløp og 50% etter folketall) med faste årlige overføringer. Vedtak om størrelse på beløpene
må fattes i Listerrådet og i deltakerkommunene. Større bevilgninger til felles tiltak fremmes
og behandles i deltakerkommunene på vanlig måte etter henvendelse fra rådet.

§ 10. INNMELDING/OPPLØSING/UTMELDING
Utvidelse av rådet kan først skje etter godkjenning fra samtlige deltakerkommuner.
Dersom en kommune ønsker å gå ut av Listerrådet, må kommunestyret fatte vedtak om dette.
Kommunen kan da gå ut av rådet ved første årsskifte etter at vedtaket er fattet. En kommune
som går ut av rådet hefter for det økonomiske ansvaret som rådet måtte ha på det tidspunkt
kommunen går ut av rådet.
Ved oppløsing eller omorganisering hefter de kommunene som har vært med i Listerrådet for
økonomisk ansvar som rådet har etter samme fordeling som for driftsutgiftene.

§ 11 ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtektsendringer foreslås av Listerrådet og behandles av deltakerkommunene.
Endringsforslag er godkjent når 2/3 av kommunene har gjort positive vedtak.

