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Høring - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Gran kommune slutter seg til hovedintensjonene i forslag til organisering.  
2. Gran kommune understreker at dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer 

regional utvikling må de økonomiske rammene økes betydelig.  
3. Gran kommune slutter seg til et fortsatt forpliktene samarbeider mellom kommune 

Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for partnerskapsavtaler med Viken og 
Innlandet. 

4. Gran kommune anbefaler at navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – 
Interkommunalt politisk råd.   

5. Gran kommune anmoder det neste valgte regionrådet om å initiere en prosess for å 
utrede ny organisering i henhold til overgangsreglene i kommuneloven på 4 år.  

6. Gran kommune ber regionrådet jobber vider med å fremforhandle en tilsvarende 
avtale med Viken fylkeskommune.   
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Høring partnerkspasmodell Ja 
Høringsnotat partnerkspasmodell Ja 
Utkast til partnerskapsavtale Ja 
Vedtak partnerskapsmodell Ja 
 
 

Oppsummering 
Fellesnemnda for Innlandet fylkeskommune har sendt ut høringsnotat med utkast til 
partnerskapsavtale mellom kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. Høringsfristen 
settes til 30. juni 2019. Det legges opp til behandling i fellesnemndas møte 19. september 2019, og 
sluttbehandling i nytt fylkesting den 11.-12. desember 2019. 
 
Rådmannen mener Gran kommune fortsatt må arbeide for et forpliktende samarbeid mellom 
Hadelandskommunene. Rådmannen anbefaler at Gran kommune slutter seg til intensjonene i 
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avtalen, ber om at rammene økes, og at det gjøres nødvendige endringer i tråd med ny kommunelov. 
Rådmann anbefaler at regionrådet arbeider med å få til en tilsvarende avtale med Viken. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Bakgrunn  

Fylkestingene i Hedmark og Oppland og Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune er opptatt av å 
videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med kommunene og regionrådene når de to 
fylkene slås sammen fra 2020. Innlandet fylkeskommune har derfor initiert et arbeid for å etablere 
en ny samarbeidsavtale- og modell mellom den enkelte kommune og Innlandet fylkeskommune.  

Fylkeskommunene er opptatt av å synliggjøre at kommunene er de viktigste samarbeidspartnere. 
Dette var bakgrunnen for at fellesnemnda i juni 2018 vedtok å opprette en egen referansegruppe i 
arbeidet med å videreutvikle et partnerskap med kommunene. Gruppen består av regionrådslederne 
og representanter for fellesnemda. Referansegruppen har hatt fire møter i perioden august 2018 til 
februar 2019. Det legges opp til at referansegruppen opprettholdes fram til 2020.  

Prosessen har gått over relativt lang tid og har involvert regionrådene og kommunene ved flere 
anledninger. I tillegg til referansegruppas arbeid er det gjennomført to store samlinger med 
kommunene (22. mars 2018 og 8. februar 2019), og det er holdt egne fagsamlinger med 
regionrådenes administrative ledere.  

Høringsfristen settes til 30. juni 2019. Det legges opp til behandling i fellesnemndas møte 19. 
september 2019, og sluttbehandling i nytt fylkesting den 11.-12. desember 2019. 

De 10 regionrådene i Hedmark og Oppland er ulike. Det er blant annet ulik finansieringsmodell og 
organisering av arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte.  

Siden 2003 har Oppland fylkeskommune hatt en partnerskapsavtale med kommunene/regionrådene 
i fylket. Avtalene innebærer en gjensidig forpliktelse til å bidra med økonomiske og administrative 
ressurser, men også en tilsvarende gjensidig forpliktelse til å gjennomføre tiltak i tråd med vedtatte 
mål, strategier og handlingsplaner. Erfaringene viser at modellen har gitt gode finansielle muligheter 
til å følge opp utviklingsarbeid og prioriterte satsinger med et forutsigbart og langsiktig perspektiv. 
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, herunder 17,7 mill. kr som pr. i dag fordeles i 
Oppland og 6 mill. kr som benyttes til lønn/adm. i Hedmark. 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.  
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Konsensusprinsippet ligges til grunn for hvert regionråds arbeid og oppfølging av 
partnerskapsavtalen. Enkeltkommuner kan stå utenfor tiltak eller satsinger, der dette er naturlig og 
har tilslutning fra de øvrige deltakerne. Regionrådsarenaen skal gjennom partnerskapsavtalen 
fremstå som en politisk og strategisk samarbeidsarena.  

Innlandet fylkeskommune forplikter seg til å bruke regionrådene bl.a. til tidlig drøfting og god 
forankring av faglige og politiske prosesser med kommunene. Typisk vil dette gjelde planprosesser, 
høringer og fortløpende dialog med kommunene.  

Fylkeskommunen vil møte med fylkespolitikere i regionrådsmøtene. I tillegg vil det utpekes en 
administrativ kontaktperson i fylkeskommunen for hvert regionråd. Administrasjonen vil ha 
møterett.  

Regionrådet for Hadeland har tidligere vedtatt følgende innspill til organisering:  

Regionalt utviklingsarbeid og partnerskap 

Hadelandsregionen har lange tradisjoner for regionalt utviklingsarbeid og samhandling. Regionrådet 
vedtar satsninger og prioriteringer som administrasjonen følger opp i det daglige. Regionen har et 
spesielt godt samarbeid mellom de ulike aktørene i det lokale virkemiddelapparatet. Kommunens 
samfunnsplanleggere, næringsrådgivere, felles etablererveileder, Hadelandshagen og 
regionadministrasjonen jobber kontinuerlig sammen for å fremme vekst og utvikling. Samtidig har vi 
et godt utviklet samarbeid med andre regioner gjennom konkrete prosjekter, arenaer og 
organisasjoner. Regionadministrasjonen har også en rolle som koblingspunkt mot øvrige 
virkemiddelapparat som utdanningsinstitusjoner, Innovasjon Norge, Regionalutvikling, SIVA. 
Regionalt forskingsfond, grønn fremtid og andre utviklingsaktører. Gjennom denne arbeidsformen 
skaper vi godt grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling i regionen.      

Partnerskapsmodellen i Oppland har gitt oss finansielle muligheter til å følge opp prioriterte 
satsninger og gitt rom for tildeling av utviklingsmidler til interne og eksterne prosjekter. I Innlandet 
fylkeskommune er det en forventing om at «partnerskapsmodellen» med frie midler vil bli videreført 
gjennom avtaler som følger valgperioden til fylkestinget. Dette er nedskrevet i dokumenter som vil 
bli behandlet i løpet av 2019. De samme dokumentene har åpnet for at Hadeland skal bestå som 
egen region og kommunikasjonen mellom Innåndet og Viken er etablert for å finne frem til en mulig 
finansieringsdeling. Dermed er det sannsynlig at Hadelandsregionen kan få tilgang til 
partnerskapsmidler i fremtiden.   

Kommunikasjon, påvirkning og synliggjøring 

«Hadeland-  nært og naturlig» er regionens hovedsatsing og jobber for å gjøre Hadeland mer kjent. 
Satsingen har hovedfokus på markedsføring av regionen. Prosjektet jobber med synliggjøring av det 
Hadeland kan by på for beboere, besøkende og etablerere. Gjennom satsningen jobbes det også 
målrettet med stedsutvikling, arrangementsutvikling og næringsutvikling for å gjøre regionen mer 
attraktiv for innbyggerne, tilflyttere, talenter og bedrifter. 

Prosjektet kjører jevnlig målrettede kampanjer som formidler muligheten for jobb og bolig nært 
naturen og nært Oslo. Her synliggjøres også Hadelands sentrale plassering i forhold til regionene 
rundt. Disse kampanjene forteller historier som bekrefter det jordnære verdivalget ved å flytte til 
Hadeland og i arbeidet med innholdsproduksjon retter prosjektet seg mot egne innbyggere og 
etablerere for å bygge stolthet og identitet samt fremme våre fyrtårn og suksesshistorier.  



 

4 
 

For Hadeland - nært og naturlig er det vel så viktig å få kompetanse og talenter til å bli som å tiltrekke 
seg nye. Prosjektet fokuserer derfor på opplevelser i hverdagen og synliggjøring av disse for egne 
innbyggere for slik å skape ambassadører. Dette aspektet har vi utvidet til et dagsturisme-fokus som 
understreker nærheten til Oslo for å løfte frem lokale aktører som har en god historie å fortelle. 
Gjennom dagsturisten søker prosjektet å skape enda flere ambassadører.  

Hadelandsregion er også en del av Osloregionens profileringsarbeid og deltar aktivt i organisasjonens 
styre, administrative koordineringsgruppe og faggruppe for underbygge Hadelandsregionens 
synlighetsmål. Osloregionen har mange kvaliteter når det gjelder næringsutvikling, livskvalitet og 
gode opplevelser. 

For å gjøre regionens fortrinn bedre kjent, har Osloregionen som mål å gi slagkraft til internasjonal 
profilering. Et tydelig og attraktivt bilde av Osloregionen og Norge er en forutsetning for å beholde og 
tiltrekke seg kompetanse, investeringer og tilreisende. Etter et omfattende arbeid og bred 
involvering vedtok Osloregionens styret i 2015 en internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen. 
Den internasjonale profileringsstrategien, The Oslo Brand Management Strategy, handler om å bygge 
vår identitet og finne vår egen unike stemme. Vi vil synliggjøre Oslos verdier gjennom å målrette og 
ikke minst samkjøre ulike tiltak. Oslo Brand Partners (OBP) er et samarbeid om internasjonal 
profilering av osloregionen. Et tydelig og attraktivt bilde av Osloregionen og Norge er en forutsetning 
for å beholde og tiltrekke seg kompetanse, investering og tilreisende. OBP skal jobbe konkret og 
praktisk med å styrke Osloregionens internasjonale posisjon gjennom et koordinert 
profileringsarbeid. 

Hadelandsregionen benytter i hovedsak sitt medlemskap i Visitt Innlandet som redskap for 
profilering og markedsføring av reiselivet i regionen. Vi jobber aktiv for å løfte frem våre fyrtårn og 
bidra til produktutvikling og etableringer av nye bedrifter og satsninger. Samtidig har 
administrasjonen utviklet eget reiselivsrelatert profileringsmateriale for å komplementere regionens 
behov.   

Gjennom regionrådets reglement er det synligjort hvilken rolle man skal ha i det kontinuerlige 
påvirknings og lobbyarbeidet. Hadelandsregionen bør også i fremtiden fremme regionens interesser 
overfor fylkeskommunene og statlige organer. Gjennom en slik strategi skal man skape gode levekår 
og utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i regionen samtidig som man skal fremme 
regionens interesser i reform- og utviklingsprosesser. Regionrådet kan på den måten fortløpende 
påvirke prosesser som kan ha innvirkning på Hadeland sine utviklingstrekk.  

Hadelandsregionen vil også i fremtiden ha behov for kontinuerlig påvirkningsarbeid for å fremme 
våre interesser innenfor infrastruktur, vei og jernbane.    

Plan og prosess 

Regionrådet vil også i fremtiden være den viktigste arena for høringer, fortløpende dialog og 
forankring mellom forvaltningsnivåene. Viken og Innlandet fylkeskommuner har uttrykt at det blir 
enda viktigere med samhandling gjennom regionrådene når fylkeskommunene blir større. 
Østlandsforskning sin evalueringsrapport fra 2015 avdekker at regionrådene fremmer 
regionalutvikling og skaper mer konsensus rundt planer, som igjen kan føre til mindre konflikter og 
innsigelser mellom forvaltningsnivåene. Dermed blir regionråd en viktig arena for regionalt strategisk 
planarbeid.  

Kommunene Lunner, Jevnaker og Gran utgjør en viktig vekstregion, med sentral beliggenhet nær 
Oslo. Dette fører til et stort behov for gode overordnede strategier og fremtidsrettet planlegging. 

http://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Profileringsstrategi_del12_Engelsk.pdf
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Dersom regionen fortsatt skal utvikle seg i pakt med naturen og utvikles som et bærekraftig samfunn 
trenger vi felles sømløs planlegging. Regionrådet for Hadeland har forpliktende planer og er den 
eneste kommuneregionen i Innlandet som har en regional plan som gir føringer og er forpliktende for 
partene. Man bør fortsatt ha en ambisjon om at regional plan for Hadeland skal gi strategiske 
føringer for samfunnsutviklingen i regionen innenfor de temaene planarbeidet konsentrerer seg om.  

Skal kommunene på Hadeland være attraktive for bosetting og næringsutvikling er en avhengig av å 
finne gode fellesløsninger på tvers av kommunegrenser. Avstanden mellom tettstedene og 
utviklingsområdene i regionen er små og arealdisponeringene og etableringer i en kommune vil 
kunne få konsekvenser for nabokommuner. Mange utfordringer kan ikke løses innenfor rammene av 
kommunal planlegging, men krever løsninger hvor kommunale og regionale planmyndigheter finner 
frem til felles løsninger.    

Regionreformen vil føre til en omfattende planstrategiprosess etterfulgt av utarbeidelse av nye 
regionale planer som deretter skal på høringsrunder til samfunnslivet. Viken og Innlandet signaliserer 
at forankring mot kommunene bør løses gjennom regionrådene.   

Regioninndeling 

I saksframstillingen til arbeidsutvalget reises spørsmålet om Innlandet har en hensiktsmessig 
geografisk inndeling av dagens regionstruktur. I den sammenheng påpekes viktigheten av at 
eventuelle strukturendringer har en god forankring i kommunene, at det pr. i dag ikke synes som tida 
er moden for å endre regioninndelingen. Videre heter det at i den grad det blir aktuelt med 
sammenslåing av regionråd bør det vurderes ordninger som ikke oppleves som for ugunstige, 
eksempelvis ved å sikre at det sammenslåtte regionrådet i en periode beholder de opprinnelige 
tilskuddene.  

Ny kommunelov  

I ny kommunelov er det kommet inn en egen bestemmelse (§18-1) om Interkommunalt politisk råd, - 
spesielt med tanke på regionrådene. I loven er det gitt overgangsregler for interkommunale 
samarbeid som i dag er organisert som interkommunalt styre etter tidligere §27. 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. Det ligger til det enkelte regionråd å forberede aktuelle endringer i egen 
selskapsorganisering og egne vedtekter. 

Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen videreføres, 
men i endret form. 

Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap eller 
interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS eller SA) 
senest fire år etter at kommuneloven har trådt i kraft. 

Det er fortsatt noe usikkert når enkelte deler av kommuneloven trer i kraft. 

Det er kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene som selv må treffe vedtak om 
omdanning til ny selskapsform og vedta ny samarbeidsavtale (eller selskapsavtale om man velger 
omdanning til IKS). 
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Om kommunalt oppgavefellesskap (kapittel 19) 

Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste eierorganet i et oppgavefellesskap, 
representantskapet. Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og varamedlemmer til 
representantskapet. 

Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet, og det er 
fastsatt enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. 

Representantskapet kan også selv bestemme å opprette «andre organer til styring av rådet». Det vil i 
praksis si at representantskapet kan opprette et styre. 

Deltakerne vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets forpliktelser, 
tilsvarende som for IKS. 

Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig rettssubjekt, hvilke 
oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte deltakers eierandel og 
ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av oppgavefellesskapet. 

Det er dermed fortsatt viktig å legge ned et grundig arbeid i å få en god samarbeidsavtale, som ikke 
bare inneholder det den nye kommuneloven krever, men som på en god måte regulerer øvrige 
forhold mellom deltakerne. 

Det vil nok fortsatt være slik at IKS-loven har en mer omfattende regulering og flere bestemmelser 
som vil kunne bidra til en løsning dersom det skulle oppstå uenighet mellom deltakerne. 

Om interkommunalt politisk råd (kapittel 18) 

For det som tidligere ble kalt regionråd vil det i all hovedsak gjelde de samme regler som for 
kommunale oppgavefellesskap. Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste 
eierorganet i et interkommunalt politisk råd, representantskapet. 

Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Det er 
krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i det politiske rådet, og det er også her 
enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. 

Deltakerne vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets forpliktelser, 
tilsvarende som for IKS. 

Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig rettssubjekt, hvilke 
oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte deltakers eierandel og 
ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av oppgavefellesskapet. 

«§ 18-1.Interkommunalt politisk råd 

«To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk 
råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene 
og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd. 
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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. 

Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. 

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale 
politiske råd. 

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved 
oppstart av valgperioden 2019-2023.»  

Økonomi: 

Det fremstår som urimelig at man ikke har inkludert utviklingsmidler fra Hedmark i 
beregningsgrunnlaget, kun midler til lønn og administrasjon. Spesielt vises det til at de to 
fylkeskommunene har ulik praksis for støtte til kunnskapsparkene samt at Hedmark også har en 
ordning som åpner for at regionene kan søke fylkeskommunen om støtte til spesifikke satsinger. 
Gran kommune er derfor kritisk til at den økonomiske rammen reduseres med ca. kr 500 000 
sammenlignet med det regionene i Oppland disponerer pr. i dag, en ramme som over tid allerede er 
betydelig redusert som følge av manglende prisjustering. Regionrådet mener at den økonomiske 
rammen som avsettes til regionene må økes betydelig dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få 
til mer regional utvikling. 

 

  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak og høringsuttalelse sendes etter vanlige rutiner 
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


