
SAK 41/20  INNSPEL TIL PARTNARSKAPSAVTALE GENERELL DEL MELLOM VIKEN   
  FYLKESKOMMUNE OG REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL.  
 
Saksopplysning:   
Regionrådet har hatt partnarskapsavtale med fylkeskommunen sidan 2004. Vedlagt ligg utkast til 
den første partnarskapsavtala med Viken fylkeskommune.  
 
Formålet med ei partnarskapsavtala er å få til ei felles forankring og ein felles ambisjon for dialog, 
samarbeid og ønska retning for samarbeidet mellom regionråd/interkommunalt politisk råd og 
Viken. 
 
Partnarskapsavtala består av ein generell del som er lik for alle kommuneregionar med 
partnarskapsavtale med Viken, og ein spesiell del som skal omhandle aktuelle samarbeidsområde 
og arbeidsform mellom Viken fylkeskommune og det einskilde regionråd.  
 
Det har vore to møte på administrativt nivå i Viken, og no ber Viken om innspel på den generelle 
delen og på prosessen vidare, med frist 15. sept. 
 
Vurdering:  
Avtaleutkastet byggjer på den samarbeidsmodellen regionrådet hadde med Buskerud 
fylkeskommune, og er såleis lett å kjenne att. FN sine bærekraftsmål, nasjonale føringar og 
regionale planer og strategiar ligg til grunn for avtala. Dagleg leiar vurderer det slik at det ikkje er 
naudsyn å endre på vedlagte avtaleutkast. 
 
Når det gjeld prosess vidare har Viken skissert 3 moglege løysingar: 
1. Generell partnarskapsavtale til politisk behandling 

Kort prosess – kan starte no, vedtak i oktober/november 
2. Behandle generell og spesiell del samtidig 

Lengre prosess- kan no, vedtak på slutten av året/starten av 2021 
3. Spesiell del etter vedtak om generell del 
 Avhengig av når de politiske vedtak er fatta, men prosessen kan starte no. 
  
 
 
Forslag til vedtak  

1. Regionrådet ønskjer ikkje gjera endringar på vedlagte avtaleutkast. 
2. Regionrådet ber om at det blir fatta vedtak på generell del før spesiell del, men ber om at 

arbeidt med spesiell del startar opp så snart som råd.  
 
 
Vedlegg: Utkast til partnarskapsavtale generell del.  
  
Hallingdal, 24. aug. 2020  
  
Jan Olav Helling 
Dagleg leiar  
 

 



PARTNERSKAPSAVTALE 

2020-2024 

Generell del 

mellom 

 interkommunalt politisk råd for x 

og 

Viken fylkeskommune 

1. Avtalepartnere

Partnerskapsavtalen inngås mellom interkommunalt politisk råd (IPR) for x kommuner og Viken 

fylkeskommune. 

IPR x er et selvstendig folkevalgt organ med ansvar i henhold til sin vedtatte interkommunale 

samarbeidsavtale. 

Avtalen er først gyldig når den er godkjent av kommunestyrene i x kommuner og fylkestinget i Viken. 

2. Formål og form for partnerskapsavtalen

Formålet med partnerskapsavtalen er å formalisere samhandlingen mellom kommuneregionene og 

Viken fylkeskommune. Dette gjøres gjennom formaliserte partnerskapsavtaler mellom IPR x og Viken 

fylkeskommune. Gjennom dialog og godt samarbeid forankret i en partnerskapsavtale ønsker 

kommuneregionene og Viken fylkeskommune å samhandle for i fellesskap  å utvikle Vikensamfunnet til 

å bli et godt sted å bo, leve og jobbe. Det forutsettes at samarbeidet skal gi alle avtalepartnere en 

merverdi for eget arbeid, og oppleves som positivt og ønskelig. 

Partnerskapsavtalen er et uttrykk for en felles ambisjon om samarbeid, og ønsket retning for 

samarbeidet mellom interkommunalt politisk råd x og Viken fylkeskommune. 

Denne partnerskapsavtalen består av en generell del som er lik for alle kommuneregioner med 

partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune, og en spesiell del utarbeidet for det enkelte IPR som 

redegjør nærmere for både aktuelle samarbeidsområder og arbeidsformer. 

3. Samarbeidsområder

For partnerskapsavtalen legges FNs bærekraftmål og nasjonale føringer til grunn sammen med 

vedtatte regionale planer, kommuneplaner og øvrige overordnede strategier.  
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Partnerskapsavtalen skal legge til rette for samarbeid og dialog innenfor Viken fylkeskommunes 

ansvarsområder. De konkrete samarbeidsområdene mellom IPR x og Viken fylkeskommune beskrives 

nærmere i partnerskapsavtalens, spesielle del.  

Ved inngåelse av denne partnerskapsavtalen legges handlingsplanen for global utvikling, Agenda 2030, 

til grunn som ambisjon for samfunnsutviklingen i Viken. IPR x og Viken fylkeskommune ønsker i 

felleskap å jobbe for å oppfylle FNs bærekraftmål, samt regjeringens nasjonale forventinger til 

fylkeskommuner og kommuner ved å jobbe for å: 

• å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 

• å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• å skape et trygt samfunn for alle 

Mangfold, klima og miljø, folkehelse vil ha et særskilt fokus som tverrfaglige temaer i samarbeidet, og 

beskrives nærmere i partnerskapsavtalens, spesielle del.  

Partene vil videre bidra til gjennomføring av regionale planer, relevante partnerskap og annet 

avtalebasert samarbeid.  

 
4. Representasjon og roller 

Samarbeidet og dialogen mellom IPR x og Viken fylkeskommune er avtalebasert. 

IPR x er representert ved rådets medlemmer slik de er oppnevnt i de respektive kommunestyrer. 
 
Fylkesrådet i Viken og Viken fylkesting velger begge representanter til hvert IPR. Fylkesrådet 
oppnevner en fylkesråd, og fylkestinget oppnevner to representanter, en fra posisjon og en fra 
opposisjon.  
De politisk oppnevnte representantene fra Viken fylkeskommune er ikke å anse som ordinære 
medlemmer av IPR, men deltar etter innkalling fra interkommunalt politisk råd med møte-, tale og 
forslagsrett (representantskap, regionting, ordinære møter) innenfor de samarbeidsområder som 
fremkommer i spesiell del av partnerskapsavtalen. 
 
I øvrige saker som behandles i IPR er det opp til hver enkelt å avklare Viken fylkeskommunes 
deltakelse. 
 
Viken fylkeskommune ved fylkesrådsleders kontor er administrativt ansvarlig for oppfølging av 
partnerskapsavtalen. IPR x oppnevner en eller flere personer som er administrativt ansvarlig for IPRs 
oppfølging av avtalen. 
 

5. Rullering, endring av avtalen 

Partnerskapsavtalen følger valgperiodene for kommunestyre/fylkesting, og rulleres i første kalenderår 
etter kommune/fylkestingsvalg. 
 
Avtalen må reforhandles dersom kommuneregionens grenser endres ved at nye kommuner inngår 
eller kommuner utgår av kommuneregionsamarbeidet. 
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Avtalepartnerne kan reforhandle partnerskapsavtalen, og en avtalepart kan si opp avtalen med 6 
måneders skriftlig varsel.  
 
I tillegg til denne generelle avtalen vil avtalepartene inngå en spesiell del som redegjør nærmere for 

aktuelle samarbeidsområder og arbeidsformer. I partnerskapsavtalens spesielle del beskrives også 

partenes forpliktelser. 
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