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Medlemmer av referansegruppa
Administrative medarbeidere

Referat fra referansegruppa for samarbeidet mellom kommunene og Innlandet
fylkeskommune
Møte 13.08.2019
Fylkeshuset, Hamar
Tid: kl 11 – 14
23 tilstede:
Fra IFK, adm.: Tron Bamrud, Hanne Varhaug Søberg, Randi Sletnes, Wibeke Børresen Gropen,
Anne Marie Sveipe og Bjarne H. Christiansen.
Regionrådsledere, Oppland:
Rune Støstad, Iselin Jonassen Vistekleiven, Inger Torunn Klosbøle, Willy Westhagen, Espen Granberg
Johnsen, Ola Tore Dokken
Regionrådsledere, Hedmark: Nils Amund Røhne, Merete Myhre Moen.
Fra regionrådskontorene (adm):
Oppland: Frode Damstuen, Jørand Ødegård Lunde, Tore Jan Killi, Eirik Haagensen (vikar fra
Lillehammer-regionen)
Hedmark: Rune Jørgensen og Mariann Streitlien, Anne Huse, Terje Røe, Fredrik Skjæret.
Trond Bamrud ønsket velkommen
Anne Marie Sveipe presenterte hovedelementene i innkomne høringsuttalelser (utdelt i møte).
Under møtet ble følgende spesielt nevnt/drøftet:
Samarbeid og ambisjoner
 En evt. endring av regionstrukturen burde vært vurdert i en større sammenheng, herunder
også på tvers av den tidligere fylkesgrensa.
 Relasjoner på tvers av regionale grenser (andre fylker + Sverige).
 Bedre dialog og kommunal medvirkning i saker som er viktige, - mellom kommuner og
fylkeskommuner, som for eksempel regionale plansaker,
samferdselsspørsmål/samferdselsforum mv.
 Strategiplaner og utviklingsplaner er viktige for å nå målene sammen. Langsiktighet og
tillitsbygging er viktig. Behov for bedre dialog og kommunal medvirkning.
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Lokale/regionale fortrinn, - Fylkeskommunens ambisjoner om å kunne utvikle de enkelte
regionenes fortrinn må bli tydeligere.
Kommunenes egne ambisjoner og egne virkemidler på vegne av regionen.
Hva kan regionene bidra med for å utvikle en enda sterkere og bedre fylkeskommune.
Konsensusprinsippet trenger en presisering.
Viktig med gode arenaer og flinke folk også ute i regionene (med god lokalkunnskap)
Kommunene/ref.gr. ønsker videre dialog med IFK i det videre arbeidet med avtalen.
Referansegruppa bør videreføres.

Om økonomi og administrasjon:
 Ønske fra regionene om muligheter til å søke prosjektmidler, i tillegg til
partnerskapsmidlene.
 Totalvurdering av den samla virkemiddelbruken er viktig, - for eksempel ansvaret for
næringsparkene.
 Økte ambisjoner og sterkere virkemidler, - styrke fylkeskommunens innsats overfor
regionrådene (økte økonomiske rammer).
 10 millioner til utvikling av modeller og samarbeid mellom regionene?
 Kommunenes økonomiske egenandeler blir veldig ulike (pr. innb.)
 Fylkeskommunenes usikre/uavklarte inntektsrammer fra 2020. Antakelig ingen endelig
avklaring før statsbudsjettet i oktober.
 Ulike erfaringer og primære ønsker vedrørende arbeidsgiveransvaret for de administrativt
tilsatte. Ligger an til å videreføre dagens ulike tilknytninger.

Saken bearbeides videre av prosjektleder. Det legges opp til videre dialog med rådgiverne/daglige
ledere. Det legges frem en sak for fellesnemnda 19.9.
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