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NOTAT  

 

Organisering av det regionale samarbeidet på Hadeland.  

 

Bakgrunn:  

Hadeland har en lang historie med regionalt samarbeid mellom kommunene og jevnlige 

møter mellom ordførere og rådmenn samt regionrådsmøter. Helt siden generalplanarbeidet 

på 60-tallet har kommunene samarbeidet om felles utfordringer og oppgaveløsning.  

 I regionen er det mange interkommunale samarbeidsordninger og et godt etablert 

samarbeid gjennom regionrådet for Hadeland. Fra 2003 har regionrådet hatt en fast ansatt 

administrativ leder og årlige budsjetter finansiert av kommunene og fylkeskommunen. I dag 

består administrasjonen av tre ansatte samt prosjektledere finansiert gjennom eksterne 

midler.   

 Regionrådet for Hadeland er en del av Opplandsmodellen for partnerskap. Denne modellen 

er utviklet som et resultat av det statlige forsøksprosjektet «fritt frem» fra 2003. 

Partnerskapsmodellen var en politisk, - virkemiddel, - og partnerskapsreform. Partnerskapet 

reguleres gjennom en 4 åring avtale som skal sikre likeverdige partnere. Hadelandsregionen 

tildeles årlige bevilgninger fra fylkeskommunen på 2 500 000,- mot at kommune bidrar med 

minimum 1 000 000,-. Driftsmidler kommer i tillegg. Avtalen regulerer også 

beslutningsmetodikken som stadfester at avgjørelser skal fattes gjennom konsensus. 

Med regionreformen 1.1.2020 som fører til nye fylker og at Hadelandskommunene deles 

mellom Innlandet og Viken, er det viktig å jobbe frem en modell for det videre regionale 

samarbeidet på Hadeland. 

Regionrådets vedtak 26.10.2018:   

 «Regionrådet ber administrasjonen om å utrede følgende:   

• Hva skal et fremtidig regionalt samarbeid inneholde   

• Hvordan kan et fremtidig regionalt samarbeid organiseres og finansieres  

• Herunder mulige fremtidsscenarier:  

Et fortsatt regionråd for Hadeland.  

Hadelandsregionen utvikling»  
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Regionrådet vedtok 14.12.18 følgende fremdriftsplan: 

 Utarbeide brev til nabokommuner/regioner som vedtas på regionråd i desember.  

 Presentere fremdriftsplan i regionrådet i desember 

 Utrede innhold i samarbeidet. Høringsnotat fremmes på regionrådsmøtet i februar.  

 Utrede organisering. Høringsnotat til regionrådet i februar.  

 Finansieringsmodell – høringsnotat i regionrådet mars 2019   

 Ferdig sak sendes kommunene i april/mai.   
 

Kommunene signaliserte på møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 

11.03.19 behov for ytterligere interne avklaringer, noe som har forsinket 

fremdriftsprosessen.     

Innlandet fylkeskommune har kommet langt i sitt arbeid med å finne nye former for 

partnerskap mellom Innlandet og de nye kommuneregionene. Det har vært gjennomført 

forankringsmøter med regionrådsledere og representanter for fellesnemnda, alle 

kommunene har hatt møte med Oppland fylkeskommune samtidig som det har vært 

gjennomført møter mellom Daglig ledere og fylkeskommunenes administrative ledelse.  

Innlandet har opprettet en politisk referansegruppe og en administrativ arbeidsgruppe som 

har jobbet frem et utkast til nye samarbeidsformer som skal behandles i løpet av 2019. Det 

er således naturlig å følge rammene for Innlandet sin arbeidsform og innhold.  

Viken har gjennomført et dialogmøte med kommuneregionene bestilt en utredning om 

Kommuneregioner og regionråd i Viken. Oppdraget er utført av NIVI Analyse.  

Rapporten inneholder en analyse av funksjonelle regioner og regionråd i Viken fylke, som 

etableres fra 1.1.2020. Prosjektet har sin bakgrunn i at fellesnemnda for Viken 

fylkeskommune har vedtatt prosess for utarbeidelse av regional planstrategi for det nye 

fylket. Planprosessen stiller krav til mer kunnskap om fremtidig inndeling av Viken i faste 

kommuneregioner og regionrådenes rolle som samarbeidsorgan mot fylkeskommunen 

Regionrådssamarbeid bør også i fremtiden være et verktøy for å styrke felles strategisk 

innsats med et tydelig regionalt fokus på samfunns- og næringsutviklingen.  

Organisering i dag:  

Regionrådet for Hadelandsregionen består av 3 politikere fra hver av de 3 kommunene i 

regionen, i tillegg 2 fylkespolitikere fra Oppland fylkeskommune sin administrasjon. 

Regionrådsleder er en av ordførerne i regionen og alternerer mellom kommunene hvert år 

med foregående års leder som nestleder. Regionrådet ledes administrativt av Daglig leder 

som har kontor på rådhuset i Gran kommune.  

Oppland Fylkeskommune og kommunene på Hadeland har inngått en partnerskapsavtale og 

fordeler årlig partnerskapsmidler der Regional Plan for Hadeland er førende for det 

langsiktige arbeidet mens Regional handlingsplan for Hadeland er det styrende for den årlige 

tildelingen. 
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Partnerskapsavtalen mellom Gran, Lunner, Jevnaker og Oppland fylkeskommune regulerer 

samarbeidets innhold og form.   

Partnerskapsavtale mellom samarbeidende kommuner og Oppland fylkeskommune 2016-

2019  

Oppland har vært et foregangsfylke for tett samarbeid mellom fylkeskommune og 

kommunene i fylket. På bakgrunn av drøftinger og høring med kommunene og vedtak i 

fylkestinget er det ønske om å fortsette partnerskapsinstituttet.  

Samarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og den enkelte kommune i Oppland 

formaliseres gjennom denne avtale, som er lik for alle kommunene i Oppland:  

1. Partnerskap som arbeidsform:  

Partnerskapet er en arbeidsform mellom likeverdige parter basert på felles mål. 

Partnerskapsavtalen fornyes hvert 4. år i forbindelse med valget. Partnerskapet bygger på 

enighet om å legge til rette for aktivt og forpliktende samarbeid om regional utvikling av 

regionen. Partene møtes i regionrådene.  

2. Plangrunnlaget for partnerskapet:  

Partnerskapsarbeidet bygger på Planstrategi for Oppland, Regionalt handlingsprogram, 

regionale planer og regionenes strategiske styringsdokument og årlige handlingsplaner. 

Regionens strategiske styringsdokument skal gjelde for avtaleperioden og skal være en 

overordnet plan med et tydelig fokus på næringsutvikling med utgangspunkt i regionens 

fortrinn og muligheter.  

3. Det regionale partnerskapet har følgende likeverdige parter:  

Oppland fylkeskommune som den ledende aktør for regional utvikling i Oppland og ansvarlig 

for strategisk planlegging i fylket, jf plan- og bygningsloven (PBL). Fylkeskommunen har det 

politiske ansvaret for hele bredden i det regionale samordnings- og utviklingsarbeidet.  

Samarbeidende kommuner i hver region som viktigste initierende og utøvende myndighet 

for regionale utviklingsoppgaver og tjenesteproduksjon lokalt.  

Øvrige samarbeidspartnere. For å utnytte alle muligheter som samarbeid om regional 

utvikling skal det fra begge parter legges til rette for samarbeid med næringsliv / frivillig 

sektor.  

4. Mål for partnerskapet:  

Samarbeidet skal målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet gjennom 

systematisk og jevnlig dialog. Planene jmf avtalens pkt 2 danner grunnlaget for de felles 

satsingene som partnerskapet arbeider med gjennom bruk av partnerskapsmidler som 

begge parter har lagt inn i partnerskapet. Partene bør ha ambisjon om å utvikle større 

samarbeid over regiongrensene.  
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5. Representasjon:  

Oppland fylkeskommune deltar i regionrådene med to politiske representanter fra 

fylkesutvalgsnivå, en fra posisjonen og en fra opposisjonen (likeverdighet i representasjon). 

Det møter også en fast administrativ representant. Øvrig administrativ representasjon 

vurderes i forkant av hvert møte.  

Samarbeidende kommuner deltar i regionrådene minimum med ordfører og en politisk 

representant i tillegg. Administrativ deltagelse av rådmann vurderes av den enkelte 

kommune.  

Næringslivet skal være representert i regionrådet med en fast møtedeltager som gis talerett. 

Regionen avgjør selv hvordan representanten velges og varighet på valgperioden.  

6. Vilkår i avtalen:  

 Partene følger opp i henhold til avtalt basisfinansiering i partnerskapsinstituttet, og 

regionkoordinatorfunksjon og avtale om regionkoordinatorfunksjonen.  

 Politisk og administrativ deltagelse i det regionale utviklingsarbeidet.  

 Det forutsettes at partene involverer seg både i planlegging og gjennomføring av 

tiltak og prosjekter.  

 Foreslåtte prioriterte samarbeidsområder i Regionalt handlingsprogram (RHP) må 

synliggjøres og prioriteres i regionenes handlingsplaner og budsjetter.  

7. Prinsipper for bruk av regionale partnerskapsmidler:  

Det er et mål å sikre tilnærmet lik praksis når det gjelder finansiering av 

utviklingsprosjekter/tiltak:  

 Partnerskapsmidlene skal brukes til utviklingstiltak/prosjekter som gir merverdi for 

regionen som helhet.  

 Bruk av partnerskapsmidlene krever konsensus. Dette betyr at regionrådet må søke å 

oppnå enighet i beslutningsprosessene omkring bruken av midlene.  

 Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til 

enkeltbedrifter.  

 Partnerskapsmidler skal ikke brukes som egenandel i 

prosjektsøknader/basisfinansiering til OFK, med mindre kommunen(e) selv bidrar 

med ytterligere finansiering.  

 I initierende faser av større prosjekter som involverer flere kommuner/regioner, skal 

det være en avklaring mellom partene før partnerskapsmidler benyttes.  

8. Rapportering:  

Rapportering skal skje i henhold til vedtatte prinsipper for økonomirutiner og rapportering 

av regionale partnerskapsmidler (gjeldene rutiner følger årlig tilsagn for partnerskapsmidler)  
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9. Godkjenning og revidering: 

Avtalen er regulert og godkjent av de organer som etter kommuneloven er bemyndiget til å 

forplikte partene. Det er en forutsetning at avtalen er behandlet og godkjent av 

kommunestyret / formannskapet til de deltagende kommunene. Avtalen revideres hvert 

fjerde år i forbindelse med kommune og fylkestingsvalget. 

 

Avtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner omkring ansvar og 

roller i forbindelse med daglig leder i regionrådet. 

 Hver region skal ha en administrativ daglig leder. Formell tittel varierer i den enkelte region. 

Administrasjon i regionene for øvrig varierer. Daglig leders oppgave er å følge opp 

samarbeidet mellom regionrådet og Oppland fylkeskommune (OFK), slik det går fram av 

partnerskapsavtalene.  

 Denne avtalen klargjør ansvar og roller.  Avtalen bygger på partnerskapsavtalen, 

fylkesbudsjett og regionens strategiske styringsdokument og årlige handlingsplan. Avtalen er 

å se på som en arbeidsform og fornyes sammen med partnerskapsavtalen hvert 4. år (i 

forbindelse med valget).   

 Oppland fylkeskommunes roller og ansvar  

 Daglig leder skal være et bindeledd mellom OFK og regionen, og OFK kan benytte 

deler av daglig leders tid til utvalgte oppgaver av betydning for regionen.   

 OFK refunderer inntil kr 450 000 pr år som skal dekke deler av daglig leders lønn og 

sosiale utgifter.  

 
Organiserer minst to faglige samlinger pr halvår.  

 Oppnevner en fast administrativ representant med regionalpolitisk kompetanse som 

bindeledd mellom OFK / fagenhetene og daglig leder / regionene. 

 
samtale i året med daglig leder.  

 Arbeidsgivers roller og ansvar 

 Arbeidsgiveransvar – det formelle ansvaret for daglig leder. 

 Oppfølgingsansvar - gjennomføre medarbeidersamtale og oppfølgingssamtale 

inkludert årlig lønnsforhandlinger.   

Kommunenes / regionrådets roller og ansvar 

 Regionrådets øverste politiske leder er bindeledd mellom ordførere og daglig leder. 

 Planlegger og organiserer møter i samarbeid med daglig leder. 

 Forankre regionrådets arbeid i kommunestyrene.  

 Daglig leders roller og ansvar  

 Pådriver for regional utvikling. 



6 
 

 Administrativt bindeleddet mellom fylkeskommunen og kommunene/regionrådet, 

OFKs representant i regionen og kommunenes representant i OFK.  

 Sekretariat for regionrådet. 

 Sikre god dialog mellom aktørene i partnerskapet.  

 Gi faglige innspill til administrasjon/politikere OFK og kommunene. 

 Sikre gode prosesser i regionrådsarbeidet. 

 Rapportere aktivitet og resultater i tråd med rutinene som er bestemt. 

 Prioritere samarbeidsarenaer.  

 Bidra til å orientere kommunestyrene om partnerskapsarbeidet. 

 

Reglement for Regionrådet for Hadeland:  

1. Samarbeidsorgan. 

Regionrådet for Hadeland er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Gran, Jevnaker og 

Lunner og Oppland Fylkeskommune. 

2. Sammensetting. 

Rådet består av tre folkevalgte representanter fra hver av kommunene. Ordfører skal være 

en av representantene. Valg av representanter, med vararepresentanter, skjer etter 

forholdstallsprinsippet i den enkelte kommune. 

Rådmennene i de tre kommunene møter i rådet med samme rettigheter som i 

kommunestyrene. 

Fylkesmannen inviteres til møtene med rett til å uttale seg. 

Som beskrevet i partnerskapsavtalen mellom kommunene er regionrådet også et 

beslutningsorgan for partnerskapsavtalen. Derfor deltar Oppland Fylkeskommune i 

regionrådene med to politiske representanter fra fylkesutvalgsnivå, en fra posisjonen og en 

fra opposisjonen. Det møter også en fast administrativ representant. Øvrig administrativ 

representasjon vurderes i forkant av hvert møte. 

3. Ledelse. 

Regionrådet ledes av en av ordføreren. Ledelsen alternere mellom ordførerne med en 

funksjonstid på et år av gangen. Foregående års leder er nestleder. 

4. Formål. 

Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og fylkeskommunen 

og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer. 

Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et 

prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som 

bor og har virksomhet i regionen. 

Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen. 
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Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for 

kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for 

enkeltprosjekter. 

Den enkelte kommune har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i 

rådet. 

5. Sekretariat. 

Regionkoordinator har ansvaret for regionrådets sekretariat og skal sørge for at saker som 

legges fram for regionrådet er tilstrekkelig forberedt samt å utarbeide innstilling til vedtak. 

I viktige saker skal innstillingen være drøftet i felles rådmannsmøte. Er det uenighet i 

rådmannsgruppa skal dette synliggjøres i saksframlegget. 

Kommunene skal bistå med saksforberedelse når dette vurderes som hensiktsmessig. 

Når ikke annet er nevnt har regionkoordinator ansvaret for å følge opp vedtak som er fattet. 

Innenfor de rammer som er stilt til disposisjon har regionrådets sekretariat et ansvar for å 

være orientert om problemstillinger som er aktuelle for regionen og i samarbeide med leder 

avklare aktuell behandling. 

Når vedtaksfrist på høringsinnspill ikke samsvarer med vedtakspunkter i regionrådet, gis 

ordførerne mulighet til å uttale seg på vegne av regionen. Referat med mulighet til 

endringsinnspill vedtas i første mulige regionråd. 

Høringsuttalelsene sendes med kopi til regionrådets medlemmer. I tvilstilfeller sendes utkast 

på høring til regionrådets medlemmer, og ved uenighet vurderer regionrådsleder behov for 

ekstraordinært møte, eller om regionrådet ikke skal gi noen uttalelse.  

6. Delegert myndighet til bevilgning av mindre beløp fra partnerskapsavtalen med Oppland 

fylkeskommune. 

Leder av regionrådet er delegert myndighet til å foreta mindre bevilgninger fra 

partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune. 

Retten er begrenset til enkeltbevilgninger på inntil 25 000 kr. 

Årlig ramme for slike bevilgninger kan ikke overstige 100 000 kr og er begrenset til 50 % av 

avsatt reserve. 

Slike bevilgninger skal legges fram som referatsak på påfølgende møte i regionrådet. 

7. Møtene. 

Møtene ledes av regionrådets leder. 

Regionrådet kan vedta eget reglement for møteavvikling. 

8. Møteplan – Frist for utsending av dokumenter. 

Det utarbeide årlig møteplan. 
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Møteplanen, samt regionrådets møter, offentliggjøres på samme måte som øvrige politiske 

møter i kommunene. 

Møteinnkalling og saksdokumenter sendes medlemmene seinest en uke før møtet. 

9. Felles formannskapsmøte. 

Det gjennomføres et felles formannskapsmøte eller «Hadelandsting» årlig. Dette innarbeides 

i møteplanen. I et «Hadelandsting innkalles formannskapsmedlemmene og relevant 

administrasjon i tillegg til representanter fra næringslivet blir invitert. 

På møtet tas det opp ulike temaer/ utfordringer for regionen og man ser på framtidige 

prioriteringer. 

10. Handlingsplan – Årsmelding. 

Det utarbeides en årlig handlingsplan for regionrådets virksomhet som regionrådet selv 

vedtar. Handlingsplanen kan senest vedtas på første møtet i året. 

Årsmelding for regionrådets virksomhet utarbeides innen 15. feb. hvert år. Årsmeldingen 

oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune. 

11. Lokalisering. 

Regionrådets sekretariat har lokaler i Gran rådhus. Utgiftene ved dette reguleres gjennom 

egen avtale. 

12. Økonomiske forhold. 

Økonomiske bidrag ut over hva som er beskrevet i pkt. 11må avtales særskilt. (Jf. pkt. 6.) 

Regionrådet har ikke anledning til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakende 

kommuner framtidige økonomiske forpliktelser. 

13. Utmelding. 

Dersom en av kommunene ønsker å melde seg ut av regionrådet kan dette skje med en frist 

på ett års skriftlig varsel. 

14. Kommuneloven. 

Ut over hva som er beskrevet over gjelder kommunelovens § 27 om interkommunalt 

samarbeid.  

Prosjekter 

Regionrådet for Hadeland har noen faste satsinger, mange korte eller langsiktige prosjekter 

og noen fokusområder som prosjektlederne jobber sammen om på tvers av prosjektene. 

Regionen støtter også flere lokale initiativtakere som bidrar aktivt til å øke attraktiviteten i 

regionen når det gjelder sportslige arrangement, kulturliv og langsiktig stedsutvikling. 
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Bærekraft er et nøkkelord for den økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen av 

regioner. Med landets tre første grønne energikommuner, ønsker Hadeland å være i front på 

energieffektivisering, fornybar energi og reduksjon av klimagassutslipp. Miljøfokuset skal 

gjøre regionen til et attraktivt sted for økologisk landbruk, bio-økonomi, grønt byggeri og 

innovative anskaffelser. 

Smarte steder som skaper gode møteplasser og opplevelser i hverdagen både for innbyggere 

og besøkende er viktig for å være en attraktiv region nær Oslo. Hadeland er en region med 

høy aktivitet av kulturliv, naturopplevelser og frivillighet for alle livets faser. Regionen har 

stort rom for utvikling som skaper gode forutsetninger for at tradisjon og innovasjon kan 

møtes. 

Hadeland - nært og naturlig 

Hadeland skal bli den mest attraktive bo- og etablererregionen på Østlandet for den som vil 

leve i takt med naturens bæreevne. Hadeland nært og naturlig er regionens hovedsatsing og 

jobber for å gjøre Hadeland mer kjent. Satsingen har hovedfokus på markedsføring av 

regionen. Vi jobber med synliggjøring av det Hadeland kan by på for beboere, besøkende og 

etablerere. Vi jobber også med stedsutvikling, arrangementsutvikling og næringsutvikling for 

å gjøre regionen mer attraktiv for innbyggerne, tilflyttere, talenter og bedrifter. 

Prosjektleder, Janka Stensvold Henriksen 

Klimapådriver 

Klimapådriveren skal inspirere og være en pådriver for at kommunene når målsettingene 

som er vedtatt i klima- og energiplanene. Prosjektleder har en unik rolle i Norge som 

regional klimapådriver. Prosjektet har som målsetting å drive holdningsskapende arbeid 

blant befolkningen gjennom å henvende seg til skoler, bedrifter og kommunene. Det er et 

mål å drive kompetanseheving, tilrettelegge for bærekraftig energibruk og forbruk og være 

en pådriver for innovative løsninger som kommer befolkningen til nytte. Det arbeides for 

langsiktig og bærekraftige løsninger for energieffektivisering, energiomlegging og reduksjon 

av klimagassutslipp i kommunene. Prosjektleder, Kristin Molstad 

Pådriver for bærekraftig ATP 

Dette er et prosjekt for bærekraftig og attraktiv stedsutvikling i kommunene Gran og Lunner. 

De har etter initiativ fra regionens Klimapådriver opprettet et eget prosjekt som kan følge 

opp stedsutviklingsprosjekter og ATP-prosesser i kommunene. Det overordnede målet er å 

skape attraktive og funksjonelle sentrumsområder som gjør det lettere og mer attraktivt for 

folk å bo, reise, arbeide og leve på en bærekraftig måte som reduserer energibruk, 

transportbehov og klimagassutslipp. Samtidig skal arealutviklingen ivareta biologisk 

mangfold, friluftsliv, produktive jordressurser og kulturlandskap, kulturminner og andre 

stedskvaliteter. Prosjektet har to pådrivere som vil veilede kommunene ved å stille offensive 

kvalitets-og miljøkrav til arealbruk, transport og infrastruktur og oppfordre kommunene til å 

bruke offentlige anskaffelser, fortetting, samlokalisering og samordnet ATP som aktive 

virkemidler for å oppnå klimavennlig stedsutvikling. Pådrivere,Emilie Helgesen Grud og 

Øyvind Sørlie. 
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Stor-Oslo Nord.  

Stor-Oslo Nord ble startet sommeren 2012 av kommunene Gjøvik, Nittedal, Gran, Lunner, 

Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Formålet med prosjektet er å korte 

ned reisetiden til og fra Oslo. Prosjektleder, Jarle Snekkestad.  

Medlemmer i Regionrådet 2015 - 2019 

Jevnaker: 

Lars Magnussen (AP) 

Trine Lise Olimb (AP) 

Harald Antonsen (SP) 

 Vara:Bård Brørby (AP/ SV) og Ida Beate Rasmussen (SP/H/FrP) 

Lunner: 

Harald Tyrdal (AP) 

Halvor Bratlie (SP) 

Kristin Myrås (Uavhengig) 

 Vara: Mari Svenbalrud (AP/SP/SV) og Line Jorung (H) 

Gran: 

Willy Westhagen (BL) 

Randi Thorsen (AP) 

Rune Meier (H) 

 Vara: Paul Andre Lindseth (UVH), Gunnar Schulz (BL/MDG/FrP) og Kari-Anne Jønnes 
(H) 

Oppland Fylkeskommune: 

Anne Elisabeth Thoresen (AP) 

Olaf Nils Diserud (FrP) 

Næringslivsrepresentant: 

Dagfinn Edvardsen (Hadelandshagen) 
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I tillegg møter kommunenes rådmenn: 

Jevnaker: May Britt Nordli 

Lunner: Dag Flacké 

Gran: Lars Ole Saugnes  

og Regionrådets administrasjon 

Daglig leder: Sigmund Hagen  

Prosjektleder: Vibeke Buraas Dyrnes 

Prosjektleder: Janka Stensvold Henriksen  

Klimapådriver: Kristin Molstad  

Pådriver ATP: Øyvind Sørlie  

Pådriver ATP: Emilie Helgesen Grud 

Prosjektleder Stor-Oslo Nord: Jarle Snekkestad 

 

Alternative organisasjonsmodeller:  

Kommuneloven er nå revidert i Lovvedtak 81 (2017-2018) i Stortinget, den 7. juni 2018. De 

deler av den som omhandler interkommunalt samarbeid trer i kraft etter valget i 2019. En 

eventuell ny organisering må skje i medhold av den reviderte kommuneloven.   

Kommunelovens nye overordna § 17-1 om interkommunalt samarbeid, sier at dette skal 

foregå gjennom; 

 Interkommunalt politisk råd, Kommunelovens kapittel 18. 

 Kommunalt oppgavefellesskap, Kommunelovens kapittel 19 (i det vesentlige som 

§27 i dag).  

 Vertskommunesamarbeid, Kommunelovens kapittel 20. 

 Interkommunalt selskap, i medhold av Lov om interkommunale selskaper (IKS-

loven). 

 Aksjeselskap i medhold av Lov om aksjeselskaper (aksjeloven).  

 Samvirkeforetak, i medhold av Lov om samvirkeforetak (samvirkelova).  

 En forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.  

Kommunelovens kapittel 18 Interkommunalt politisk råd. 
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Det fremgår av forarbeidene at denne nye paragrafen er tatt inn i loven for å bedre ivareta 

lovreguleringen av regionråd.  

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.   

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. Representantskapet er det 

øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal være 

representert med minst ett medlem i representantskapet. Representantskapet kan selv 

opprette andre organer til styring av rådet. Når det opprettes et interkommunalt politisk 

råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet.   

Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om minimum 

kjønnsbalanse.  

Det vises til kommuneloven for ytterligere detaljer.   

Kommunelovens kapittel 19 Kommunalt oppgavefellesskap.  

Det fremgår av lovens forarbeider at denne oppdaterte paragrafen (erstatter tidligere § 27) 

er tatt inn for å bedre lovregulere et «enklere» interkommunalt samarbeid om 

«produksjonsoppgaver», eller tjenester.  Lovreguleringen (kravene) for oppgavefellesskap er 

tilsvarende som for interkommunalt politisk råd.  

Kommunelovens kapittel 20 Vertskommunesamarbeid.   

En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til å 

treffe enkeltvedtak eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så 

langt annen lovgivning ikke er til hinder for det.  

Interkommunalt selskap - IKS-loven. 

IKS-loven ble vedtatt i 1999. Den er laget for en hensiktsmessig regulering av 

interkommunalt samarbeid om tjenesteyting til innbyggerne. For interkommunalt selskap 

skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale.   

Aksjeselskap.  

Kommuner oppretter gjerne aksjeselskap når det det kommunale samarbeidet omfatter 

oppgaver som har en kommersiell karakter, og skal operere i et marked.   

Sammenligning med andre regioner.  

I forarbeidene til ny kommunelov henvises det til flere evalueringer av interkommunalt 

samarbeid. De viser at kommunelovens § 27 i dag blir brukt som ramme for både regionråd 
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og produksjonssamarbeid (samarbeid om en type oppgave, eller tjeneste får å oppnå bedre 

kvalitet og effektivitet).   

§ 27 er den mest utbredte rammen for regionråd i dag, men disse regionrådene har i 

varierende grad også fått ansvaret for visse typer oppgaver, eller tjenester.   

I noen regioner er organiseringen også todelt, ved at Regionrådet har sin lovmessige ramme, 

mens utviklingsorganet har en annen.  

Forslag til organisering på Hadeland:  

Det er naturlig at regionens samarbeid organiseres i tråd med ny kommunelovs rettslige 

regulering av regionråd - Interkommunalt politisk råd, Kommunelovens kapittel 18. Dette vil 

ivareta kommunenes behov for en enkel og fleksibel organisasjonsmodell samtidig blir viktig 

å utarbeide gode avtaler for å sikre saksbehandling, offentlighet, åpenhet og demokratisk 

deltakelse og kontroll. Ingen av regionadministrasjonens nåværende prosjekter utfører 

forvaltningsoppgaver på vegne av kommunene og dermed kan de videreføres i henhold til 

kapittel 18. Følgelig er de øvrige alternative organisasjonsmodeller ikke er å anbefale. Dette 

fordi Regionrådet ikke skal utføre lovpålagte oppgaver, fatte enkeltvedtak, drive kommunale 

tjenester, eller operere i et marked. 

Det fremgår av ny kommunelov at det øverste organet skal være et representantskap, der 

samtlige deltakere er representert med minst ett medlem. Disse velges av kommunestyrene 

og fylkestinget, med minst like mange varamedlemmer.  

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet, og velger selv hvem 

som skal delta i dette. Representantskapet vil ha instruksjonsrett over slike styrende organ, 

og kan som øverste organ, om nødvendig, omgjøre vedtak i underliggende organ. 

Det må legges til grunn at Likestillingslovens regler om kjønnsbalanse vil gjelde.    

For øvrig ligger bestemmelsene for interkommunalt politisk råd på et enkelt og fleksibelt 

nivå, jfr. lovteksten. Det må utarbeides en samarbeidsavtale mellom alle partene.  

Kommunene må ta høyde for at Innlandet fylkeskommune og/eller Viken ønsker å være 

medlem av regionrådet. Dette avklarer fylkeskommunene i løpet av 2019.  

Regionrådet drøftet følgende overordnede samarbeidsområder i møte 15.02.19: 

 Regionalt utviklingsarbeid og partnerskap  

 Kommunikasjon, påvirkning og synliggjøring  

 Plan og prosess 

Regionrådet bør dermed fortsatt jobb med følgende områder:  

 Arbeide med saker av felles interesse for kommunene.   

 Utvikle og følge opp regionale planer og strategier. 

 Fremme regionens interesser overfor overordna myndigheter og andre 

premissleverandører, og avgi felles uttalelser i saker som er viktige for regionen. 
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 Markedsføring og synliggjøring av regionen  

 Skape arenaer der næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter 

samhandler. 

 Samhandle med det øvrige lokale virkemiddelapparatet for å fremme 

næringsutvikling. 

 Forvalte partnerskapsmidler, og andre midler som tilligger Regionrådet. 

 Behandle og følger opp det årlige handlingsprogrammet og budsjettet. 

Daglig leder anbefaler at man konstituerer et interkommunalt politisk råd (IKP) for Hadeland 

som et politisk samarbeidsorgan for kommunene Gran, Jevnaker, Lunner samt Viken- og 

Innlandet Fylkeskommune.  

Rådet bør fortsatt bestå av tre folkevalgte representanter fra hver av kommunene hvor både 

posisjon og opposisjon er representert. Ordfører skal være en av representantene. 

Rådmennene i de tre kommunene møter i rådet med samme rettigheter som i 

kommunestyrene.  

Fylkeskommune anmodes om å delta med politiske representanter fra fylkesutvalgs- eller 

fylkesrådsnivå som gjenspeiler en likeverdighet i representasjon. Fylkeskommunene 

oppfordres til å møte med administrative ledere som har innsikt i organisasjonens ulike 

fagområder.  

Kommunene velger representanter til representantskapet (IPR) etter kommune- og 

fylkestingsvalget, samtidig med valg til interne og eksterne råd og utvalg. 

Likestillingslovens krav til kjønnsbalanse skal ivaretas, dvs. at kommunene velger to av hvert 

kjønn til representantskapet.  

Det interkommunale politiske rådet for Hadeland kan redusere sin møtehyppighet til 4 -5 

møter i året under forutsetning av at man viderefører delegasjonen av myndighet, slik at 

ordførerne i felleskap kan avgi høringsuttalelser. Det er da viktig å påpeke at dette kan 

medføre et demokratisk underskudd og reduserer mangfoldet i meninger.  
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Organisasjonsstrukturen anbefales å videreføres som i dag med regionråd – Interkommunalt 

politisk råd som den øverste organet med beslutningsmyndighet samt underordnede 

drøfting- og samordningsarenaer.  

 

 

Etter valget anbefales det å starte en åpen utredningsprosess i nært samarbeid med 

fylkeskommunene som skal inneholde vurderinger av størrelse på regionen, tilhørighet, 

organisasjon, lokasjon og representasjon.  

 

Interkommunalt 
politisk råd 

Rådmannsutvalg  
Ordfører - 

rådmannsmøter 
Ordførerutvalg  

Daglig leder  Regionrådsleder  
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