Vår dato
08.02.2019

Medlemmer av referansegruppa

Referat - Referansegruppa for samarbeidet mellom kommunene og Innlandet
fylkeskommune
Møte Scandic Hotel, Ringsaker
Fredag 8. februar 2019
Tid: kl 13.30 – 15.00
Det ble holdt fellesmøte for referansegruppas medlemmer og øvrige inviterte fra de to fylkene.
Tilstede:
(24)
Fra referansegruppa:
Region Oppland:
Deltager:
NordIselin Vistekleiven
Gudbrandsdalen
Vågå

Region Hedmark:
Fjellregionen

Deltager:
Merete Myhre Moen
Tynset

MidtGudbrandsdalen

Rune Støstad
Nord-Fron

Sør-Østerdal

Arnfinn Uthus
Elverum

Lillehammerregionen

Espen Granberg Johnsen
Lillehammer

Kongsvinger

Kamilla Thue
Eidskog

Gjøvikregionen

Ola Tore Dokken
Nordre Land

Hamar-regionen

Nils Røhne
Stange

Valdres

Inger Torunn Klosbøle
Nord-Aurdal

Gran

Willy Westhagen

Fellesnemnda,
Innlandet
fylkeskommune

Olaf Nils Diserud
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Regionrådenes administrasjon:
NordFrode Damstuen
Gudbrandsdalen
MidtIrene Teige Killi
Gudbrandsdalen
LillehammerHanne Mari Nyhus
regionen
Gjøvikregionen
Tore Jan Killi
Valdres
Jørand Ødegård Lunde
Hadeland
Sigmund Hagen
Fjellregionen
Rune Jørgensen
Sør-Østerdal
Terje Røe
Kongsvinger
Anne Huse
Hamar-regionen
Fredrik Skjæret
Fra fylkeskommunene:
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune/
Oppland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune

Tron Bamrud
Prosjektleder
Wibeke Børresen Gropen,
Sjef avd. for
Samfunnsutvikling
Anne Marie Sveipe, rådgiver
Bjarne Højsgaard
Christiansen, rådgiver

Olaf Nils Diserud åpnet møtet og gjorde kort rede for agendaen.
Deretter fikk prosjektleder Tron Bamrud ordet og han gikk raskt over til å presentere
fylkeskommunenes/Innlandet fylkeskommune sine foreløpige vurderinger for den framtidige
innretningen og organiseringen av det videre samarbeidet med kommunene/regionrådene.
Han viste til at det i mars vil bli sendt et forslag ut på høring i alle kommuner og regionråd.
Målet er å kunne fatte noen beslutninger på fellesnemdas møte i juni.
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Tron Bamrud presenterte følgende hovedtrekk:
-

Økonomi
Nivå og modell for fordeling:
De økonomiske rammene (faste fylkeskommunale-tildelinger til regionrådene) er pr. i dag
totalt ca. 22 mill. i de to fylkene.
Innlandet fylkeskommunen får 4% mindre i inntekter som følge av Lunner og Jevnaker sin
overgang til Viken.
46 kommuner, men fortsatt 10 regioner. I dette ligger en sannsynlig avtale om 50/50-spleis
med Viken for å kunne videreføre Hadelandsregionen etter dagens struktur.
Dette gir 9,5 regionråd fra 2020.
Ved å benytte den enkleste modellen, med lik fordeling for alle regionråd, basert på dagens
faste økonomiske tildelinger, en tildeling til det enkelte regionråd på kr 2.455.000,-.
En mer komplisert modell kan tenkes med et fatsledd og et variabelt ledd (befolkningstall).

-

Administrasjon / arbeidsgiveransvar:
Omstillingsdokumentet for sammenslåing av de to fylkeskommunene skal sikre de ansattes
rettigheter. De daglige lederne i Oppland har ansettelsesforhold i kommunene (Valdres har
lagt dette i et eget selskap).
I Hedmark har de ansatte sitt tilsettingsforhold i Hedmark fylkeskommune.
Forslag til løsning:
Arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte i Oppland endres ikke.
Regionrådene/kommunene overtar arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Hedmark
I juni må prosjektledelsen ha gjort seg opp en mening om modell, organisering og
fylkeskommunal finansiering.

-

Samarbeidsmodell/ Partnerskapsavtale:
Hva skal den overordnede målsettingen med samarbeidet og organet være?
Fokus på innbyggerne, - sømløse overganger gjennom livet til folk.
Finne felles løsninger på regionale problemstillinger, - kompetansepolitikken blir viktig.
Aktiv gjennomføring av felles satsinger.
Møteplass for å få innspill til fylkespolitikk (med lokalt perspektiv)
Regionrådet bidrar til felles samordning mellom kommunene, så langt det er mulig.

-

Forankring
Medlemmene i regionrådene sine fullmakter fra eget kommunestyre inn i arenaen er viktig.
Sikre god ryggdekning i prosesser. Dette må det finnes praktiske og gode løsninger på.

Innlandet fylkeskommune skal opprettet en egen avdeling for Samfunnsutvikling og er opptatt av å
utvikle det regionale samarbeidet. Hele ledergruppa vår er opptatt av dette.
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Innspillene fra KS-samlinga tar vi nå med oss videre. Vi tar også imot nye innspill underveis.
Vi lager nå et utkast til høring. Dette tas innom arbeidsutvalget for Innlandet før det sendes ut.
Høring i kommunene og regionrådene fram til mai.

Innspill i drøftinga som fulgte etter Bamrud sin innledning:
-

Det ble vist til sist møte i referansegruppa (18.1.). Flere av anbefalingene fra referansegruppa
er ikke godt nok synliggjort i det som nå presenteres. Det gås vel fort fram.

-

Flertallet av regionrådene (referansegruppa) mener at tilsettingsforholdet til de adm.
ansatte bør videreføres i den nye fylkeskommunen.

-

Vi må ikke overfokusere på ansettelsesforholdet. Vi finner nok gode løsninger på dette
uansett hvilken modell vi velger.

-

I Oppland er ordførerne «kurssettere» for den ansatte adm. leder. Den stedlige rådmannen
har ikke en slik rolle. Tilsettingsforholdet oppleves ikke som problematisk på noen måte.

-

Partnerskapsmodellen har fått bred tilslutning.
Valdres (Regionstyret) har sendt inn et eget innspill/forslag til organisering/modell, og
oppfordrer andre til å gi konkrete innspill.

-

Det er brukt mye tid og det har vært mange møtepunkter underveis siden april i fjor.
Det har vært en åpen og inkluderende prosess, og det er lagt et godt grunnlag for god dialog.
Viktig at alt underlag blir med videre.

-

Viken er ikke i nærheten av å være så langt og godt i inngrep med regionrådene.

-

Regionrådet som interessepolitisk arena.

-

Fylkeskommunen må også definere hva vi ønsker å bruke arenaen til. Hva er målet og hva
skal vi oppnå? Regionene er en del av noe større.

-

Det er på tide å «lande» modellen. Muligheter for å justere undervegs.

-

Fortsatt mulighet til å komme med innspill til arbeidet. Fortrinnsvis skriftlig.

-

Viktig å få til en god regelmessig, faglig kontakt mellom fylkeskommunens adm. ledelse og
regionrådgivere/daglige ledere. Det er også viktig for å legge til rette for god politisk og adm.
dialog mellom kommunene og fylkeskommunen.
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-

Viktig at fylkeskommunen inviterer kommunene med i sine overordna målsettinger
(herunder også det internasjonale engasjementet, EU/EØS-midler.)

-

Hva er kommunenes målsetting?

-

Viktig at alle 46 kommunene kjenner seg integrert og ivaretatt i det nye fylket.

-

Viktig med langsiktige penger og oppstrøms jobbing.

-

Bør fortsatt diskuteres om det er riktig å ha like tilskudd til alle regionrådene.

-

Kommunenes bidrag, - hva er tenkt?
Viktig at kommunene blir delaktige i en dialog om dette også.

-

Regionale utviklingsmidler, - ny kommunelov.
Ta saken gjerne i en egen runde med rådmannsutvalget, for å sikre at vi har tenkt på alt

-

Diskusjoner i Trøndelag. P.t. bidrar ikke fylkeskommunen med penger til regionrådene. De er
heller ikke klare til å bidra til arbeidet i Fjellregionen.

Oppsummering og avslutning
v/ Tron Bamrud
Fylkeskommunene har ønsket å bruke noe mer tid på prosessen med kommunene.
Jobber parallelt med
- Planstrategi
- Mål og visjon
Vi har et stort planverk (mange planer), - vi må bli bevisst på hvilke planer vi faktisk trenger.
Vi må bli gode på å samkjøre planarbeidet med kommunene, - gode innspillsrunder og høringer.
Ansettelsesforholdene: Man er i Oppland godt fornøyde med dagens ordning, - likedan i Hedmark.
Fylkeskommunene tar med oss alle innspillene, også fra dette møtet, og lager nå et utkast som går
via AU før høring i kommunene. Det gås ikke nye runder med referansegruppa før
høringsdokumentet går til AU.
Neste innspillrunde blir i høringa.
Møtet hevet
Ref
Bjarne Højsgaard Christiansen og Anne Marie Sveipe

