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HØRINGSNOTAT

UTKAST TIL SAMARBEIDSMODELL OG PARTNERSKAPSAVTALE

MELLOM KOMMUNENE OG INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune sender herved høringsnotatvedlagt utkast til
partnerskapsavtale på høring til kommunene og regionrådene i Hedmark og Oppland. De
respektive regionråd får også saken tilsendt med mulighet for felles, samordnet
tilbakemelding. I høringsnotatet gis det en enkel beskrivelse av bakgrunnen og prosessen
fram til nå, samt noen aktuelle drøftingspunkter og nærmere utdypinger til enkelte punkter i
avtalen.

Høringsfristen er satt til 30. juni.

Bakgrunn

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at landet skal ha elleve fylker fra 1.1.2020; 10 fylkeskommuner
og Oslo kommune med fylkeskommunale oppgaver. Stortinget har også besluttet å overføre
nye oppgaver som skal styrke fylkeskommunene som regionale samfunnsutviklere.

Regionrådsarbeidet har stått sentralt når kommuner og fylkeskommuner landet over har
håndtert samarbeidsspørsmål og politikkutforming på tvers av kommunegrensene. Siden
tidlig på 1990-tallet har Hedmark og Oppland fylkeskommuner utviklet et nært samarbeid
med kommunene i regionrådene.



Kommuneregionene/Regionrådene i Innlandet er i dag inndelt slik:

Fylkestingene i Hedmark og Oppland og Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune er
opptatt av å videreføre det gode samarbeidet, men også videreutvikle samarbeidet med
kommunene og regionrådene når de to fylkene slås sammen fra 2020. Dette begrunnes ut
fra blant annet:

• Generelt behov for å styrke koordinering og samarbeid, både politisk og faglig, på
tvers av kommunegrenser og mellom forvaltningsnivåer

• Et større geografisk område, med 46 kommuner, stiller den nye fylkeskommunen
overfor både politiske, faglige, økonomiske og administrative/praktiske utfordringer

De to fylkeskommunene har ønsket god dialog med alle kommunene i prosessen med å
etablere den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda for etablering av Innlandet
fylkeskommune har derfor initiert et arbeid for å etablere en ny samarbeidsavtale og -modell
mellom den enkelte kommune og Innlandet fylkeskommune. Det er viktig for begge
forvaltningsnivåene å ha en felles møtearena hvor samfunnsutviklingstemaer kan behandles.

Fylkeskommunene har vært opptatt av å synliggjøre at kommunene er deres viktigste
samarbeidspartnere. Dette var bakgrunnen for at fellesnemda i juni 2018 vedtok å opprette
en egen referansegruppe bestående av regionrådslederne og to representanter fra
fylkeskommunen, for å kunne være en (sitat): «…drøftingsarena for å diskutere



samfunnsutviklerrolla og samhandling mellom kommunene og den nye fylkeskommunen.
Gruppa er ikke et vedtaksorgan, men innspillene legges ved saken som behandles i
fellesnemnda».

Referansegruppens mandat er å gi råd i saken og bidra i utviklingen av den nye
samarbeidsmodellen. Det ble også oppnevnt et administrativt sekretariat som skulle følge og
bistå arbeidet.

Prosess med utvikling av ny modell

Etter uttrykt ønske fra flere ordførere i Innlandet ble det 22. mars 2018 holdt et dialogmøte
der 32 av 48 kommuner deltok. Dette ble fulgt opp med fellesnemndas vedtak om å
opprette en referansegruppe. Referansegruppen har hatt fire møter siden oppstarten av
arbeidet i august 2018.

Av de mest sentrale problemstillinger som er drøftet i referansegruppen nevnes:

- Ambisjonene for det regionale samarbeidet
- Innholdet i samfunnsutviklerrollen
- Gjensidig forventings-og rolleavklaring
- Regionrådenes organisering og drift pr. i dag
- Politisk organisering
- Administrativ organisering
- Økonomi / finansiering
- Foreløpig utkast til ny samarbeidsmodell (regionråd)
- Status i sammenslåingsprosessen og politisk organisering av den nye fylkeskommunen

I tillegg til møtene i referansegruppen har regionrådene drøftet arbeidet underveis. Noen
regionråd har også kommet med konkrete skriftlige innspill. Disse er tatt med videre i
arbeidet.

I løpet av høsten 2018 ble det også gjennomført to fagsamlinger med de administrative
lederne i regionrådene (regionrådgivere/daglige ledere) for bla. å utarbeide et faglig
grunnlag for videre behandling. I tillegg har det vært kontakt mot KS, der også deler av KSs
strategikonferanse 8. februar 2018 var viet dette temaet. Fra denne konferansen ligger det
også et bredt materiale med innspill fra kommunene.

Partnerskapsmodell –grunnleggende forutsetninger

Regionråd er en politisk samarbeidsarena hvor fylkeskommunen og kommunene møtes for å
drøfte saker av felles interesse. Regionrådene rundt om i landet er organisert på mange ulike
måter og fungerer også ulikt. Samarbeidet avspeiler de lokale utfordringene.

De 10 regionrådene i Hedmark og Oppland er forskjellige. Dette gjelder både
organisering/vedtekter, antall kommuner som inngår i samarbeidene, økonomi,
prosjektportefølje og hvilke saker som behandles. Det er blant annet ulik finansieringsmodell
og organisering av arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte.



Siden 2003, og deltakelsen i det nasjonale forsøksprosjektet «Fritt Fram», har Oppland
fylkeskommune hatt en partnerskapsavtale med kommunene/regionrådene i fylket.
Avtalene innebærer en gjensidig forpliktelse til å bidra med økonomiske og administrative
ressurser til regionråd, men også en tilsvarende forpliktelse til å gjennomføre tiltak i tråd
med vedtatte mål, strategier og handlingsplaner. Gjennom dette har fylkeskommunen
delegert ansvaret for bruken av en årlig pott på 2,5 mill. kr i utviklingsmidler til det enkelte
regionråd, i tillegg til å bevilge 0,45 mill. kr til 50 pst. finansiering av daglig leder. Dette
beløpet er holdt likt for de seks regionrådene. Den fylkeskommunale andelen gis under
forutsetning av at kommunene bevilger sin ramme i henhold til partnerskapsavtalen.

Erfaringene fra Oppland viser at modellen har gitt gode muligheter til å følge opp
utviklingsarbeid og prioriterte satsinger med et forutsigbart og langsiktig perspektiv. Dette er
også en av konklusjonene i Østlandsforsking sin evaluering av arbeidet (2014). Også
Hedmarksregionene har signalisert ønske om at den nye modellen for Innlandet bør bygges
på partnerskapsprinsippene.

I forslaget til avtale legges det til grunn at en viderefører samlet øremerket bevilgningsnivå
til regionrådene. Dette utgjør om lag 23,7 mill. kr. Med en forutsetning om at Innlandet
fortsatt vil ha 10 regionråd, og at det etableres en finansieringsløsning for
Hadelandsregionen hvor en deler kostnaden 50/50 med Viken, gir det en ramme på 2,5 mill.
kr til hvert regionråd.

Det legges videre til grunn at det enkelte regionråd kan dekke inntil 50 pst. av kostnaden til
daglig leder for det enkelte regionråd innen denne rammen. Restbeløpet stilles til
disposisjon som utviklingsmidler.

Det forutsettes at det enkelte regionråd minimum bevilger 1 mill. kr til regionrådets arbeid.

De ansatte ved regionrådskontorene i Hedmark er ansatt i fylkeskommunen. Det åpnes for
at dette kan videreføres. Dekning av lønnskostnader for dette skjer ved avkorting av den frie
rammen som fordeles til regionrådet.

For Innlandet fylkeskommune er det viktig å etablere regionrådene som en god og
hensiktsmessig møteplass med kommunene. En partnerskapsmodell, som legger
likeverdighet og gjensidige forpliktelser til grunn, gir en god ramme for felles målrettet
arbeid og koordinering av innsatsen på tvers av kommunegrensene og mellom de to
forvaltningsnivåene. Med en slik modell er det viktig for fylkeskommunen å vise sitt eierskap
og engasjement på denne arenaen. Fylkeskommunen må løfte samfunnsutviklerrollen og gi
tydelig uttrykk for hvilke forventninger man har til hva arenaen skal brukes til.

Innlandet fylkeskommune forplikter seg til å prioritere bruken av arenaen, bl.a. for tidlig
drøfting og forankring av faglige og politiske prosesser som involverer kommunene. Typisk
vil dette gjelde planprosesser, høringer og fortløpende dialog med kommunene.



Sakenes strategiske karakter innebærer at det bør fylkespolitikere i regionrådsmøter. For
best mulig kobling og oppfølging mellom politikk og administrasjon, oppnevner
administrasjonen en fylkeskommunal administrativ kontaktperson for det enkelte regionråd.

Det forutsettes at konsensusprinsippet legges til grunn for regionrådets arbeid og oppfølging
av partnerskapsavtalen. Dette betyr at de strategiske valgene, og bruken av virkemidler i
henhold til avtalen, skal ha tilslutning fra alle deltakerne i samarbeidet. Enkeltkommuner kan
stå utenfor tiltak eller satsinger, der dette er naturlig og har tilslutning fra de øvrige
deltakerne.

Strategisk grunnlag for samarbeid

Partene er enige om at regionrådsarenaen må utvikles ytterligere for å definere hva
utfordringene krever og hva samarbeidet skal brukes til. Spesielt gjelder dette koordinering
av strategisk arbeid. Strategiske planer som tar utgangspunkt i fylkets og regionenes
utfordringer, fortrinn og muligheter har et stort potensial ved et sterkere samarbeid.
Gjennom årlige handlingsplaner kan vedtatte tiltak ses i sammenheng med økonomiske
ressurser og overordnede planer på tvers av kommunegrensene.

Administrativt ansatte

Pr. i dag er det i alt 6,8 årsverk i faste administrative stillinger knyttet til de fire
regionrådskontorene i Hedmark. Alle disse stillingene er formelt og økonomisk knyttet til
sentraladministrasjonen i Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune dekker i
tillegg også øvrige driftskostnader for regionkontorene. I og med at disse medarbeiderne er
ansatt i Hedmark fylkeskommune er de også omfattet av «Omstillingsdokumentet» på lik
linje med alle andre fast ansatte i Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Dette betyr i
praksis at de har jobbgaranti som en del av sammenslåingsprosessen.

I Oppland stiller fylkeskommunen med et tilskudd på kroner 450.000,- pr regionråd som
fylkeskommunens bidrag til administrativ ressurs/ledelse av kontoret. I Oppland er de faste
administrative stillingene (6 årsverk) formelt og økonomisk knyttet enten til
administrasjonen i en vertskommune eller til et eget utviklingsselskap. Disse ansatte er ikke
omfattet av jobbgarantien som ligger i «Omstillingsdokumentet».

Arbeidsgivers oppgaver og ansvar overfor de ansatte, i henhold til lov og avtaleverk, skal
ivaretas på en god måte i denne omstillingsprosessen. For de fylkeskommunalt ansatte i
regionrådene i Hedmark betyr dette at det er fylkesdirektøren i Hedmark fylkeskommune
som ivaretar og utøver dette ansvaretfram til 31.12. 2019.

På sikt kan det være fornuftig å ha en mest mulig enhetlig løsning for arbeidsgiveransvaret
for de fast ansatte ved regionrådskontorene. Kommunene gir på sin side uttrykk for at de er
godt fornøyde med hvordan dette er løst i dag. De ansatte ved regionrådskontorene i
Hedmark er ansatt i fylkeskommunene. Det åpnes for at dette kan videreføres.

Ny kommunelov



I juni 2018 sluttbehandlet stortinget regjeringens forslag til endringer i kommuneloven
(prop46 L). Lovendringene innebærer at §27 om interkommunalt samarbeid opphører.

Det er samtidig kommet inn en ny bestemmelse (§18-1) om Interkommunalt politisk råd, -
spesielt med tanke på regionrådene. Av denne bestemmelsen følger det at to eller flere
kommuner eller fylkeskommuner kan opprette et interkommunalt politisk råd for å
behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene.

Det er kommunestyrene og fylkestingene som kan vedta å opprette et slikt råd. Et
interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan
likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å
forvalte tilskuddsordninger

I § 31-2 er det gitt overgangsregler for interkommunale samarbeid som pr. i dag er
organisert som interkommunalt styre etter tidligere §27. Disse må være omdannet til et
interkommunalt politisk råd etter § 18-1 eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1
senest fire år etter at de nye bestemmelsene i loven trer i kraft.
De av våre regionråd som er organisert etter eksisterende lovs § 27, har følgelig 4 år på seg
til å organisere seg i samsvar med § 18-1.

Anbefaling fra Innlandet fylkeskommune

På bakgrunn av det som er beskrevet i notatet, anbefaler Innlandet fylkeskommune at det
inngås partnerskapsavtaler med kommunene med virkning fra 1. januar 2020.

Behandlingsform - endelig godkjenning

Avtalen legger til grunn noen hovedrammer for samarbeidet. Innenfor denne rammen, er
det muligheter for det enkelte regionråd å gjøre sine lokale tilpasninger til hvordan
samarbeidet skal organiseres og driftes. I avtaleutkastet er det satt av rom for å ta inn
eventuelle særskilte forhold knyttet til det enkelte regionråd.

Fylkeskommunene legger derfor opp til at den endelige partnerskapsavtalen skal behandles
av de nye kommunestyrene og fylkestinget etter valget, høsten 2019. Bakgrunnen for dette
er at partnerskapsavtalen i sterk grad styrer hva regionrådet skal beskjeftige seg med og
hvilke føringer som legges for samarbeidet. Etter etableringen av nye Innlandet
fylkeskommune og vedtak om partnerskapsavtaler med den enkelte kommune, vil det derfor
være behov for å gjennomgå vedtektene for det respektive regionråd. Bestemmelsene i ny
kommunelov om Interkommunalt politisk råd tilsier også behov for gjennomgang og
revidering av aktuelle vedtekter. Dette er et ansvar som ligger i det respektive regionråd, og
omhandles ikke spesielt i denne saken om etablering av partnerskapsavtale med den enkelte
kommune.

Vedlegg:

• Saksframlegg og protokoll fra arbeidsutvalget 07.03.2019
• Utkast til partnerskapsavtale


