Fylkestingets behandling av sak 2/2020 i møte den 04.02.2020:
Vedtak:

MDG spørsmål til fylkesordfører:
1. I hvilken grad gjelder vedtak fattet i henholdsvis Oppland og Hedmark
fylkeskommune for Innlandet?
2. Hvilke tiltak vil fylkesordføreren gjennomføre for å sørge for at alle
representanter får saksfremlegg som er tilstrekkelig belyst?
3. Hva vil fylkesordføreren gjøre når saker viser seg å ikke ha vært tilstrekkelig
belyst i etterkant av saksbehandling?

Forslag framsatt i møtet:

Behandling:
Fylkesordførers besvarelse:
Til det første spørsmålet: Stortinget vedtok med hjemmel i inndelingslova 8. juni 2017
sammenslåing av flere fylkeskommuner, inkludert Hedmark og Oppland, med virkning fra 1.
januar 2020. Som en følge av stortingsvedtaket ble det 22. februar 2018 kunngjort forskrift om
sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Forskriften består av kun fire
paragrafer, og inneholder ingen begrensninger eller retningslinjer for sammenslåingen.
Inndelingslova for øvrig gir ingen klare retningslinjer for hva den enkelte fylkeskommune med
bindende virkning kan fatte i forkant av sammenslåingen.
I etterkant av Stortingets vedtak forhandlet Hedmark og Oppland fylkeskommuner seg frem til
en omforent avtale for sammenslåingen. Avtalen ble vedtatt av to enstemmige fylkesting 15.
januar 2018. Avtalen regulerer navn på den nye fylkeskommunen, politisk organisering,
størrelse på fylkestinget, lokalisering av sentraladministrasjonen, målform, forholdet til de
ansatte, reglement for fellesnemnda, økonomi, oppgaver og forholdet til staten og forholdet til
kommunene. I tillegg er det fastsatt visjon og verdier for sammenslåingsprosessen. Videre ble
det i avtalen nedfelt økonomiske retningslinjer for disponering fram til sammenslåingen. Avtalen
regulerer ikke virkningen av et vedtak som er fattet, men hvilken disposisjonsrett den enkelte
fylkeskommune har. Vedtak som ikke er i strid med denne avtale er gyldige vedtak.
Ved sammenslåing av fylkeskommuner vil alle rettigheter og plikter som tidligere påhvilte
fylkeskommunene transporteres til den nye fylkeskommunen. Dette innebærer at alle gyldige
vedtak som er fattet i de gamle fylkestingene fremdeles er gjeldende for den nye
fylkeskommunen. Vedtak som er fattet i tidligere Oppland og Hedmark er dermed gyldig frem til
nytt vedtak blir fattet i Innlandet fylkeskommune.
Til det andre spørsmålet: Fylkesordfører har i tråd med formannskapsmodellen tillit til at
fylkesrådmannens administrasjon utreder og framstiller sakene ut fra de faktiske forhold på en
god og tilfredsstillende måte. Innstilling til vedtak gjøres i samsvar med tidligere politiske vedtak
slik at man sikrer en helhetlig forvaltning.
Til det tredje spørsmålet: For det tilfelle at fylkesordfører blir gjort oppmerksom på at et vedtak
bygger på et feilaktig grunnlag vil forvaltningslovens regler om saksbehandling, omgjøring og
klage kunne komme til anvendelse. Fylkeskommunen er underlagt forvaltningslovens regler, og

ved en eventuell mangelfull saksbehandling basert på et feilaktig faktum må det tas stilling til
hvorvidt vedtaket skal omgjøres som følge av feilen. Det er naturlig at det gjennomføres en
vurdering av om den mangelfulle informasjonen har virket inn på vedtaket og om det er
grunnlag for en ny behandling.
Under gitte vilkår er det også i kommuneloven kapittel 27 mulig å kreve lovlighetskontroll.
Lovlighetskontroll innebærer en vurdering av om vedtaket har et lovlig innhold, er truffet av et
organ som har myndighet til å treffe slikt vedtak eller har blitt til på en lovlig måte.
Gode vedtak er et resultat av samhandling mellom politikk og administrasjon. I det store og hele
er det vårt ansvar som folkevalgte å fatte politiske beslutninger på bakgrunn av den
informasjonen som legges fram i saksframstillingen.

