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HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET FOR LILLEHAMMER-REGIONEN
VEDR. PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET
Regionrådet i Lillehammer-regionen behandlet i sitt møte den 10. mai 2019 utsendte
høringsdokumenter vedr framtidig partnerskapssamarbeid mellom kommunene og
fylkeskommunen i nye Innlandet fylkeskommune. Regionrådet vedtok følgende høringsuttalelse i
sakens anledning:
Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid i Innlandet
1. Regionrådet mener det er positivt at arbeidsutvalget foreslår å videreføre et forpliktende
partnerskapssamarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, og støtter at dette bør
bygge på erfaringene fra partnerskapsordningen, slik denne er utviklet i Oppland.
2. Regionrådet stiller spørsmål ved beregningsgrunnlaget for og de strategiske
betraktningene bak det økonomiske nivået man har lagt til grunn for det videre
partnerskapssamarbeidet. 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, der Hedmark tildeler betydelige utviklingsmidler til «Klosser», samt
at Hedmark også har en ordning som åpner for at regionene kan søke fylkeskommunen
om støtte til spesifikke satsinger. Regionrådet 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 minimum må opprettholdes på dagens Opplandsnivå, men dersom en vil
synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling bør rammene økes med kr. 1 mill.
pr region.
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3. Regionrådet deler ønsket om å styrke koordinering og samarbeid, både politisk og faglig,
på tvers av kommunegrenser og mellom forvaltningsnivåer og anerkjenner
fylkeskommunens behov for tidlig drøfting og forankring av faglige og politiske prosesser,
eksempelvis planprosesser og høringer. Regionrådet understreker imidlertid at
kommunene er den formelle høringspart for Innlandet fylkeskommune, men at disse kan
velge å samordne sin kontakt med fylkeskommunen gjennom regionrådene der dette
ansees som hensiktsmessig. Regionrådet er videre opptatt av at det målsettingen med det
regionale utviklingssamarbeidet knyttet til regionenes fortrinn og muligheter må bli mer
ambisiøst og bør tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena
hvor man drøfter høringsuttalelser og planprosesser.
4. Regionrådet vurderer det som uheldig at det åpnes for å videreføre ulike
ansettelsesforhold for de ansatte ved regionkontorene i Hedmark og Oppland.
Regionrådet i Lillehammerregionen har gode erfaringer med dagens ordning med
ansettelse på kommunenivå der det operative utviklingsarbeidet som regionrådene skal
underbygge faktisk skjer. Regionrådet viser til at følgende modeller kan være aktuelle:
 Alternativ 1: Sekretariatets ansatte tilsettes av det enkelt Interkommunale Politiske
Råd, kontorsted og hvem som utøver personalansvaret mv blir en del av
avtalegrunnlaget mellom partene.
 Alternativ 2: Sekretariatets ansatte tilsettes av Fylkeskommunen,
Tjenestested/kontorplassering er det naturlig at blir lagt til den region som skal
betjenes.
 Alternativ 3: Når partnerskapsavtalen inngås – lokaliseres sekretariatet for det
Interkommunale Politiske Rådet til vertskommune i hver region. Avtalen skal og
regulere hvor mange ansatte som skal jobbe i sekretariatet.
Ved å videreføre ansettelsesforholdet til de ansatte ved regionkontorene i Hedmark inn i
det nye Innlandet fylkeskommune, vil det kunne oppstå uønskede diskusjoner om habilitet
og forfordeling av ressurser.
5. Regionrådet støtter at konsensusprinspippet skal legges til grunn i oppfølging av
partnerskapsavtalen. Det stilles imidlertid spørsmål ved hvordan formuleringen om at
«enkeltkommuner kan stå utenfor tiltak, eller satsinger, der dette er naturlig og har
tilslutning fra øvrige deltakere» skal tolkes. Det er derfor ønskelig med en presisering av
hva som legges i dette.
6. Regionrådet er enig i at det er viktig med politisk og administrativ representasjon fra
Innlandet fylkeskommune i de nye regionrådene. Det understrekes at representasjonen må
bestå av sentrale politikere og administrativt ansatte. Regionrådet understreker at
beslutningsmyndigheten er tillagt de politiske representantene, mens administrativ
representasjon vil ha møte- og talerett.
7. Regionrådet støtter at det er hensiktsmessig å videreføre dagens regioninndeling inn i
Innlandet fylket, gitt det korte tidsperspektivet fram mot sammenslåingen. Regionrådet
mener imidlertid høringsdokumentene burde synliggjort en større grad av nytenking og
visjoner for framtidig regioninndeling og regionsamarbeid i det nye fylket. Regionrådet er
av den oppfatning at framtidens regioninndeling må basere seg på en helhetlig vurdering
av intern samhandling, felles muligheter og utfordringer, og løsrive seg fra dagens regionog fylkesgrenser. Regionrådet finner det derfor underlig og uhensiktsmessig at
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arbeidsutvalget tar utgangspunkt i gamle region- og fylkesgrenser og velger å uttale seg
om regioninndelingen i ett enkelt område i det nye fylket.

Med hilsen
Anne Kirsti Ryntveit (sign.)
regionkoordinator

