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Partnerskapsavtaler med kommuneregionene- generell del
Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
1.

Det tilsluttes til at partnerskapsavtalene mellom Viken fylkeskommune og
kommuneregionene, generell del, minimum skal si noe om avtalepartnere,
avtaleperiode, formål med avtalene, forankring og gjennomføring.

2.

Partnerskapsavtalene skal utarbeides i dialog med kommuneregionene slik at
innspill fra kommuneregionene vil bli innarbeidet.

3.

Det legges til grunn at de enkelte avtalene vedtas av de ulike kommunestyrene.

21.04.2020
Halvard Ingebrigtsen
Fungerende fylkesråd

Bakgrunn for saken
Fylkesrådet behandlet sak «Organisering av kommuneregionene» på sitt møte 30.01. og var
enige i at partnerskapsavtaler med kommuneregionene skal utformes med en generell del
og en spesiell del. Det fremmes i denne saken forslag til innholdet i generell del.

Fakta
Kommuneregionene er positive til at samarbeidet mellom Viken fylkeskommune og
kommuneregionene formaliseres i en partnerskapsavtale. Kommuneregionene har ytret
ønske om å være med i utformingen av både generell og spesiell del.
Generell del vil være lik for alle kommuneregionene, og etter behandling i fylkesrådet legges
det opp til en dialog med kommuneregionene før saken igjen fremmes for fylkesrådet med
konkret forslag på innhold og tekst.
Spesiell del som vil være ulik fra kommuneregion til kommuneregion vil være mye mer
arbeidskrevende, både ved omfattende intern medvirkning fra alle rådsområder i tillegg til
tett dialog med hver kommuneregion. Det legges opp til politisk behandling av spesiell del i
løpet av høsten.
Det har vært ulike samarbeidsavtaler, partnerskapsavtaler eller tilsvarende mellom hver av
de tre tidligere fylkeskommunene og kommuneregionene. Disse avtalene er så ulike i form
og innhold at de bør erstattes av nye avtaler mellom Viken fylkeskommune og hver
kommuneregion. Det må også ryddes i økonomiske forpliktelser de tre tidligere
fylkeskommunene har inngått med kommuneregionene. Avvikling av avtaler med
økonomiske forpliktelser legges fram for fylkesrådet til behandling.

Problemstillinger og alternative løsninger
Partnerskapsavtalens generelle del skal være likelydende for alle kommuneregionene. Det
betyr at den må være relativt overordnet.
Under følger forslag til punkter som generell del bør omhandle. Disse punktene er ikke
utfyllende, men viser fylkesrådet nivået på avtalene. Kommuneregionene vil være med i
utformingen og gi mer innhold på disse og evt øvrige punkter som fremkommer i dialogen.

Avtalepartnere
Partnerskapavatalen inngås mellom Viken fylkeskommune og regionrådet/ interkommunalt
politisk råd. Avtalen er først gyldig når den har vært oppe til polisk behandling i fylkestinget
og i regionrådet.

Avtale periode
Avtaleperioden er fram til 01.01. 24

Formålet med avtalen
Partnerskapsavtalen skal bidra til utvikling av hele Viken i et bærekraftig perspektiv. I
felleskap skal Viken utvikles til et velfungerende samfunn hvor det er godt å bo, leve og
jobbe.
Partnerskapsavtalen skal legge til rette for samarbeid innenfor alle Vikens rådsområder.
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Forankring
Avtalen er basert på nasjonale føringer og skal legge FN`s bærekraftsmål til grunn sammen
med regional planstrategi og øvrige vedtatte planer og strategier.

Gjennomføring
Viken fylkeskommune er representert i hver kommuneregion med 2 representanter valgt av
Vken fylkesting og en representant fra fylkesrådet.
Vikens representanter har møte,- tale- og forslagsrett i regionrådet.
Partnerskapsavtalen følges opp administrativt fra regionrådet ved at regionrådet utpeker en
som er ansvarlig for oppfølging av avtalen.
Partnerskapsavtalen følges opp administrativt fra Viken fylkeskommune ved at
fylkesrådsleders kontor er ansvarlig for oppfølging av avtalen. Det er utarbeidet en intern
struktur slik at alle rådsområder i Viken har eierskap til partnerskapsavtalene med
kommuneregionene.

Vurdering
Å ha dialog med kommuneregionene om utforming av også den generelle delen av
partnerskapsavtalene gir et godt grunnlag for videre samarbeid og gjør at det er eierskap til
partnerskapsavtalen.

Konsekvenser
Viken fylkeskommune har i vedtak og i flere sammenhenger omtalt at samarbeidet med
kommuneregionene vil reguleres i partnerskapsavtaler mellom to likeverdige partnere. En 4årig partnerskapsavtale vil gi begge parter forutsigbarhet.

Vedtakskompetanse
Fylkestinget vedtar partnerskapsavtalene på vegne av Viken fylkeskommune, både generell
og etter hvert spesiell del. For at avtaler med hver kommuneregion skal være gyldig må de
vedtas i kommunestyrene i de ulike kommunene, ikke bare i kommuneregionenes styrende
organer.
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