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Anne Marie Sveipe, tlf. +47 61289399
Til regionrådene i Oppland og Hedmark
v/ regionrådsleder

Informasjon om utvikling av ny samarbeidsmodell mellom kommuner og
Innlandet fylkeskommune
Oppland og Hedmark fylkeskommuner står midt oppe i en regionreform, der samarbeidet med kommunene er
en viktig del. Dette er også stadfestet gjennom oppretting av referansegruppe for arbeidet med å utvikle en ny
samarbeidsmodell mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune. I saksutredningen for opprettelsen av
referansegruppen er det beskrevet en rapportering til fellesnemnda innen utgangen av 2018. Det er avholdt to
møter i referansegruppa, hvor det har vært gode drøftinger.
Det er flere regionreformprosesser som er i oppstartsfasen i forbindelsen med byggingen av Innlandet
fylkeskommune. For å sikre god koordinering av arbeidet med visjon, satsingsområder og planstrategi, samt å
bidra til en helhetlig innspillsprosess fra blant annet kommunene er det ønskelig å bruke litt lenger tid før
vedtak fattes i fellesnemnda om samarbeidsmodell mellom kommuner og Innlandet fylkeskommune. Andre
dag av KS sin strategisamling 7.-8. februar 2019 vil benyttes til å få innspill.
Det utarbeides nå en prosessplan fram til vedtak for den nye samarbeidsmodellen, som behandles i
fellesnemndas arbeidsutvalg 20. desember i år. Denne planen koordineres opp mot øvrige prosesser overfor
kommunene.
Oppland og Hedmark fylkeskommuner håper på forståelse for at vi ønsker å gi dette arbeidet mer tid, og der vi
gir rom for en mer helhetlig innspillsprosess.
Eventuelle spørsmål kan rettes til
ass. fylkesrådmann Hjalmar Nørstebø-Solbjør i Oppland fylkeskommune
Mobil: 911 99 797
Epost: hjalmar.solbjor@oppland.org

Med vennlig hilsen

Tron Bamrud
Prosjektleder for etableringen av Innlandet fylkeskommune

Postadresse
Interne enheter

Besøksadresse

Telefon

E-post

Foretaksregisteret

2 av 2

Klikk her for å skrive inn tekst.

Likelydende brev sendt til
GAUSDAL KOMMUNE
GRAN KOMMUNE
NORD-AURDAL
KOMMUNE
NORD-FRON KOMMUNE
VÅGÅ KOMMUNE
ØSTRE TOTEN KOMMUNE
EIDSKOG KOMMUNE
ENGERDAL KOMMUNE
STANGE KOMMUNE
TYNSET KOMMUNE
Kopi til daglig ledere og
regionrådgivere
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Vestringsvegen 8
Rådhusvegen 39
Postboks 143

2651 ØSTRE GAUSDAL
2770 JAREN
2901 FAGERNES

Nedregata 50
Edvards Storms veg 2
Postboks 24
Postboks 94
Engerdalsveien 1794
Postboks 214
Torvgata 1

2640 VINSTRA
2680 VÅGÅ
2851 LENA
2231 SKOTTERUD
2440 ENGERDAL
2336 STANGE
2500 TYNSET

