ORGANISERING OG DRIFT AV

PARTNERSKAP OFOTEN
Vedtatt av Ofoten Regionråd i møte 27.03.09

§1 Deltakere i Partnerskap Ofoten
Hovedpartnere i Partnerskap Ofoten er Ofoten Regionråd (kommunene i Ofoten) og
Nordland fylkeskommune.
I tillegg til hovedpartnerne inviteres utviklingsaktører i Ofoten til å delta i partnerskapet.
Partnerskapet er i utgangspunktet åpent for alle, men spesielt inviteres:
•

Næringsliv og næringsselskap

•

Høyskole, videregående skole, forsknings- og kompetanseinstitusjoner

•

NAV

•

Kulturinstitusjoner

•

KS, NHO

•

Interkommunale selskap i Ofoten

§2 Formål
Partnerskap Ofoten skal sammen med Nordland Fylkeskommune og øvrige partnere i
Ofoten:
•

Målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet i Ofoten.

•

Styrke samhandlingen i regionen gjennom samordning av tiltak

•

Få til vekstkraft gjennom regionalt samarbeid i Ofoten

•

Videreutvikle partnerskapets innhold og felles utviklingsstrategier for regionen

•

Bredt samarbeid om gjennomføring av hovedsatsningene i Strategisk
Næringsplan for Ofoten

•

Samordne innsatsen fra ulike aktører og i egen regi utføre prosjektrettede
fellesoppgaver.

§3 Organisasjon
Partnerskap Ofoten er en integrert del av Ofoten Regionråd sin virksomhet, med
Regionrådet som høyeste myndighet.
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Regionrådet oppnevner partnerskapsstyre (styringsgruppe) for Partnerskapet.
Partnerskapsstyret skal bestå av 4 politikerne fra Regionrådets Arbeidsutvalg (AU)
supplert med 3 personer fra henholdsvis næringsliv, kultur/frivillig sektor og
FoU/utdanning. Disse 3 oppnevnes etter forslag fra Partnerskapet.
Den femte ordføreren i AU som ikke har fast plass skal være første vara for de politiske
plassene i styret. I tillegg velger Regionrådet tre politiske vararepresentanter i
nummerert rekkefølge. For de 3 øvrige representantene oppnevnes personlige
vararepresentanter.
Det skal tilstreves minst 40 % representasjon av hvert kjønn i partnerskapsstyre.
Partnerskapsstyre oppnevnes for valgperioden. Dog skal det oppnevnes ny representant
for representanter som ikke lenger innehar den funksjonen som de hadde da de ble
valgt. Regionrådets sekretariat er sekretariat for Partnerskapet og ansetter koordinator
for Partnerskapet i samråd med regionrådets AU.
Partnerskapets virksomhet skilles fra Regionrådets øvrige virksomhet med eget
regnskap, årsrapport og møteprotokoller.

§4 Årlig Partnerskapsmøte
Minst en gang i året gjennomføres møte med partnerskapets deltakere. Møtet innkalles
og ledes av Ofoten Regionråd. Til møtet inviteres partene som berøres av det omforente
utviklingsarbeidet samt andre viktige aktører som kan bidra i arbeidet med å utvikle
Partnerskap Ofoten og partnerskapsprogrammet for regionen.
På møtet skal følgende tas opp:
a) Orientering om status i forhold til vedtatt handlingsplan
b) Utviklingstrekk i Ofoten-regionen
c) Justering av mål og tiltak i Partnerskapsprogram og forslag til handlingsplan for
påfølgende år.
d) Forslag til medlemmer i partnerskapsstyret.

§5 Partnerskapsstyre
Partnerskapsstyret møtes ved behov. Styret ledes av Regionrådets leder, evt. nestleder.
Partnerskapsstyret skal:
a) utarbeide årlige handlingsprogram og budsjett for partnerskapet som framlegges
for partnerskapsmøtet og for Regionrådet til godkjenning,
b) forvalte tiltak og prosjekter i samsvar med vedtatt program og budsjett,
c) arrangere årlige partnerskapsmøte i henhold til § 4,
d) utarbeide årsrapport som framlegges for Regionrådet og Nordland
fylkeskommune,
e) oppnevne arbeidsgrupper/prosjektstyrer for deloppgaver/prosjekter etter behov.
Partnerskapets koordinator forbereder sakene til styringsgruppa og deltar i gruppas
møter.
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§6 Endring av disse regler
Endring av reglene for organisering og drift av Partnerskap Ofoten kan gjøres av
Regionrådet etter innstilling fra styringsgruppa. Ordinære stemmerettsregler for
Regionrådet gjelder.

§7 Avslutning av Partnerskap Ofoten
Dersom ikke annet avtales avsluttes Partnerskap Ofoten ved utgangen av 2011.
Partnerskapsstyret oppløses når alle igangsatte prosjekter/aktiviteter tilhørende
Partnerskapets virksomhetsområde er avsluttet eller overtatt av andre aktører. Ved
avslutning tilfaller partnerskapets eiendeler og forpliktelser til Ofoten Regionråd.
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