Kommunberedning – Region Halland

Uppgifter
1§
Kommunberedningen i Region Halland är ett organ för information, samråd och
samverkan mellan Region Halland och Falkenbergs kommun, Halmstads kommun,
Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun samt Varbergs kommun i
frågor som är av gemensamt intresse och som anges nedan.
Kommunberedningens uppgifter är
- att samordna de regionala utvecklingsprocesserna med de kommunala processer
som har ett regionalt intresse,
- att initiera kommunal samverkan för att utveckla och effektivisera kommunal
verksamhet samt diskutera frågor inom hälso- och sjukvården som inte kan eller
ska lösas lokalt, såsom avtals- och policyfrågor,
- vara ett forum för kommunal omvärlds- och intressebevakning.
Obligatoriska frågor för kommunberedningen är regionalt utvecklingsprogram,
länstransportplan, kollektivtrafik, regionalt tillväxtprogram, folkhälsopolicy,
regionala kulturpolitiska strategier, fysiska planeringsfrågor av gemensamt intresse
och gemensamma EU-frågor. Andra frågor kan väckas av Region Halland och
kommunerna.
Sammansättning m m
2§
Kommunberedningen ska bestå av sexton (16) ledamöter, fyra ledamöter utses
av regionstyrelsen och två utses av respektive kommun. Om inte annat beslutas vid
utseendet sammanfaller mandattiden med utseende organs mandattid.
Regionstyrelsens ordförande är ordförande för beredningen. Kommunerna utser
tillsammans en vice ordförande.
Kommunberedningen är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen.
Kommunberedningen kan adjungera sakkunniga. Adjungerad sakkunnig har
närvaro- och yttranderätt.
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Samarbetsformer, beslut m m
3§
Kommunberedningen sammanträder minst sex gånger per år. Sammanträde
skall därtill hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär
detta.
Ordföranden svarar för kallelse.
Kallelse skall vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som
avses behandlas och åtföljas av de handlingar ordföranden bestämmer. Kallelse
till kommunberedningen ska skickas ut senast 14 dagar innan sammanträdet.
Kommunberedningen kan besluta om rekommendationer till regionkommunen
och kommunerna men inte fatta formella beslut som binder medlemmarna. För
beslut i kommunberedningen gäller motsvarande regler som för kommunal
nämnd.
Vid sammanträde med kommunberedningen skall föras protokoll som
undertecknas av tjänstgörande ordförande och justeras av en utsedd ledamot.
Protokoll från kommunberedningen expedieras till Region Hallands nämnder
och till kommunstyrelsen i samtliga kommuner som ingår i kommunberedningen och protokollsutdrag till den som berörs av ärende.
Personuppgiftsansvarig är kommunberedningen.
För kommunberedningen skall reglerna i tryckfrihetsförordningen och
sekretesslagen tillämpas.
Ekonomi m m
4§
Region Halland svarar för sekreterarfunktion, arkiv och administrativa
kostnader för kommunberedningen.
Kostnaderna för kommunberedningens verksamhet fördelas på kommunberedningens medlemmar. Fördelningen grundas på den fördelning av
medlemsavgiften som fastställdes vid samverkansorganet Region Hallands
bildande 2003. Avgiften till kommunberedningen uppräknas årligen enligt
nettoprisindex och löneindex för landsting.
Ändringar av denna överenskommelse
5§
Denna överenskommelse gäller tillsvidare. Ändringar i denna överenskommelse
förutsätter enighet mellan deltagande medlemmar.
Medlem kan när som helst frånträda sitt medlemskap i kommunberedningen. Vid
sådant förhållande skall denna överenskommelse för samtliga upphöra att gälla och
särskilt överenskommas om fördelning av upplupna och kvarvarande kostnader.
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