HØRING - PARTNERSKAPSAVTALE
VK
Vang kommune mener at utviklingen i Innlandet må bygge på regioners fortrinn og muligheter,
utviklingsarbeidet må ha lokal forankring og innsatsen må være samordnet. Forpliktende samarbeid
mellom likeverdige parter på felles arena gir utvikling.
· Vang kommune slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende samarbeid
mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en partnerskapsavtale.
· Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør klargjøres og
tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter
høringsuttalelser og planprosesser.
· Kommunestyret ber rådmannen initiere en prosess som sikrer at framtidig organisering av
regionrådet er i tråd med ny kommunelov.
· Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på dagens
Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling må
rammene økes med minst kr. 1 mill. per region.
· Kommunestyret gir ordføreren fullmakt til å undertegne partnerskapssavtalen.

VSK
KS- 050/19 Vedtak:
- Vestre Slidre kommune mener at utviklingen i Innlandet må bygge på regioners fortrinn og
muligheter, utviklingsarbeidet må ha lokal forankring og innsatsen må være samordnet. Forpliktende
samarbeid mellom likeverdige parter på felles arena gir utvikling.
- Vestre Slidre kommune slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende
samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en partnerskapsavtale. Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør klargjøres og
tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter
høringsuttalelser og planprosesser.
- Kommunestyret ber rådmannen initiere en prosess som sikrer at framtidig organisering av
regionrådet er i tråd med ny kommunelov.
- Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på dagens
Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling må
rammene økes med minst kr. 1 mill. per region.
- Vestre Slidre kommune gir ordføreren fullmakt til å undertegne partnerskapssavtalen.

ØSK
Øystre Slidre kommune mener at utviklingen i Innlandet må bygge på regioners fortrinn og
muligheter, utviklingsarbeidet må ha lokal forankring og innsatsen må være samordnet. Forpliktende
samarbeid mellom likeverdige parter på felles arena girutvikling.
Øystre Slidre kommune slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende
samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en partnerskapsavtale.
Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør klargjøres og
tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter
høringsuttalelser ogplanprosesser.
Kommunestyret ber rådmannen initiere en prosess som sikrer at framtidig organisering av
regionrådet er i tråd med ny kommunelov.
Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på dagens
Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling må
rammene økes med minst kr. 1 mill. perregion.
Utviklinga i Innlandet skjer ute i kommunane og regionane. For å ha ressursar til vidareutvikling i
utkantregionene, bør desse regionane ha dobbel økonomisk støtte frå fylkeskommunen i høve til
regionane kring Mjøsa.
Øystre Slidre kommune gir ordføreren fullmakt til å undertegne partnerskapssavtalen.

NAK
Nord-Aurdal kommune mener at utviklingen i Innlandet må bygge på regioners fortrinn og
muligheter, utviklingsarbeidet må ha lokal forankring og innsatsen må være samordnet. Forpliktende
samarbeid mellom likeverdige parter på felles arena gir utvikling.
· Nord-Aurdal kommune slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende
samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en partnerskapsavtale. ·
Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør klargjøres og
tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter
høringsuttalelser og planprosesser.
· Kommunestyret ber rådmannen initiere en prosess som sikrer at framtidig organisering av
regionrådet er i tråd med ny kommunelov.
· Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på dagens
Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling må
rammene økes med minst kr. 1 mill. per region.
· Nord-Aurdal kommune gir ordføreren fullmakt til å undertegne partnerskapssavtalen.

EK
Etnedal kommune mener at utviklingen i Innlandet må bygge på regioners fortrinn og muligheter,
utviklingsarbeidet må ha lokal forankring og innsatsen må være samordnet. Forpliktende samarbeid
mellom likeverdige parter på felles arena gir utvikling.

• Etnedal kommune slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende
samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en partnerskapsavtale.
• Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør klargjøres og
tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter
høringsuttalelser og planprosesser.
• Kommunestyret ber rådmannen initiere en prosess som sikrer at framtidig organisering av
regionrådet er i tråd med ny kommunelov.
• Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på dagens
Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling må
rammene økes med minst kr. 1 mill. per region.
• Etnedal kommune gir ordføreren fullmakt til å undertegne partnerskapssavtalen

SAK
KS- 036/19 Vedtak: · Sør-Aurdal kommune mener at utviklingen i Innlandet må bygge på regioners
fortrinn og muligheter, utviklingsarbeidet må ha lokal forankring og innsatsen må være samordnet.
Forpliktende samarbeid mellom likeverdige parter på felles arena gir utvikling.
· Sør-Aurdal kommune slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende
samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en partnerskapsavtale. ·
Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør klargjøres og
tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter
høringsuttalelser og planprosesser.
· Kommunestyret ber rådmannen initiere en prosess som sikrer at framtidig organisering av
regionrådet er i tråd med ny kommunelov.
· Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på dagens
Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling må
rammene økes med minst kr. 1 mill. per region.
· Sør-Aurdal kommune gir ordføreren fullmakt til å undertegne partnerskapssavtalen.

