Sak 33/21

PARTARSKAPSAVTALE MELLOM REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL OG VIKEN
FYLKESKOMMUNE.

Saksopplysningar:
Regionrådet har hatt partnarskapsavtale med fylkeskommunen sidan 2004. 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 i Viken, og ein
spesiell del som skal omhandle aktuelle samarbeidsområde og arbeidsform mellom Viken
fylkeskommune og det einskilde regionråd.
Partnarskapsavtale – generell del, var oppe i Regionrådet i august 2020, Sak 41/20. Det vart fatta
følgjande vedtak:
1. Regionrådet ønskjer ikkje gjera endringar på vedlagte avtaleutkast.
2. Regionrådet ønskjer å behandle den generelle delen og den spesielle del samtidig.

Partnarskapsavtale – spesiell del, var oppe i Regionrådet i desember 2020, Sak 65/20. Det vart
fatta følgjande vedtak:
1. Regionrådet ønskjer å gje innspel til partnarskapsavtale -spesiell del på følgjande tema.
Fordelt på dei ulike rådsområda.
Kultur og mangfald
 Stadsutvikling. «Strategi for småbyar» ref KMD
 Frivillig arbeid. Satsing mellom fylke, frivilligheita og kommunane i Viken.
 Regionale anleggsbehov i og på tvers av kommunegrenser og mogeleg samarbeid innan idrett og friluftsliv.
Plan, klima og miljø (folkehelse)
 Bygdemiljøpakker (få meir kunnskap om dette)
 Livskvalitet med tenking Hallingdal (livskvalitet ikkje folkehelse)
 KlimaViken
 Grøn vekst Hallingdal, vidareføring
Samferdsel
 Trafikksikkerheit
 Samhandling med Statens vegvesen
 Kollektivløysing i Hallingdal (alternative kollektivløysinga)
 Samferdsel, påverknad i forhold til realisering Ringeriksbanen, Vegpakke Hallingdal, betra regularitet
fjellovergangar
Næring og tannhelse
 Arbeids- og sysselsettingsutvikling. Hallingdal sin største utfordring. Arbeidskraft Auke i arbeidsplassar særleg i
forhold til høgare utdanning.
 Hyttehallingen som ressurs – næringsutvikling og arbeidskraft
 «Sats på Hallingdal» ref. regional omstilling
 By, distrikt og fjellområder
 Vertskapsattraktivitet
 Utvikling av etablerertenesta
 Karriereveiledning
 Digitalisering (DigiViken)
 Rekruttering, bu og blilyst
 Jobb i Hallingdal
 Innovasjonssatsing i Hallingdal. Vidareføring av Innovasjonsverket
 Tannlegedekning i Hallingdal. Viken si rolle og ansvar

Utdanning og kompetanse
 Vidaregåande opplæring, fagskule, høgare utdanning innan relevante område (næringsretta kompetanse)
 Ungt Entreprenørskap, etablererteneste, yrkesmesse
 Toppidrett i skulen (arbeide for fylkeskommunal finansiering)
Finans og administrasjon
 Innkjøpsavtaler/Rammeavtaler som sikrar lokal deltaking
 Innovative anskaffelsar (enkeltprosjekter)
 Samarbeid om digital tenesteutvikling
Fylkesrådsleders kontor
 Internasjonalisering med utgangspunkt Hallingdal som region
2. Regionrådet ber dagleg leiar ta initiativ til møter med alle rådsområda Viken fylkeskommune i januar, der innspela
kan drøftast.

Det ligg no føre ein avtaletekst, ein spesiell del som langt på veg er i tråd med innspela frå
Regionrådsmøte i desember 2020. Prosessen vidare er at Regionrådet ber kommunane gje si
tilslutning til avtala og vedtek avtala med bakgrunn i vedtaka frå kommunane.
Saka går til fylkesrådet når den regionrådet og fylkeskommunen et einige om innhald i både
spesiell og generell del og så blir den sendt frå fylkesrådet til fylkestinget for vedtak.
Vurdering/drøftingsgrunnlag:
Administrasjonen i Regionrådet hatt møte med administrasjonen i alle rådsområda og fleire
møte med fylkesrådsleiars kontor. Hallingdal er først ute av regionane og derfor har det vore
drøftingar på korleis ein skal legge det opp, og kva detaljgrad ein skal legge seg på og sjølvsagt
innhald og formuleringar. På nokre område kan det vera aktuelt med ein litt meir detaljert
handlingsplan, på andre område er avtale teksten dekkande. Det har vore godt
forhandlingsklima og stor vilje frå begge partar til å få til ei god avtale.
Forslag til vedtak:
1. Regionrådet rår kommunane til å gje sin tilslutning til vedlagte Partnarskapsavtale, både
generell del og spesiell del.
2. Med bakgrunn i kommunane sin tilslutning vedtek Regionrådet «Partnarskapsavtale mellom
Regionrådet for Hallingdal og Viken Fylkeskommune»
Hallingdal, 27. april 2021
Jan Olav Helling
Dagleg leiar
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PARTNERSKAPSAVTALE
2020-2024
Generell del
mellom
Regionrådet for Hallingdal
og
Viken fylkeskommune

1. Avtalepartnere
Partnerskapsavtalen inngås mellom Regionrådet for Hallingdal og Viken fylkeskommune.
Regionrådet for Hallingdal 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 alle kommunene i Hallingdal kommuner og
fylkesrådet 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 Regionrådet for Hallingdal og Viken
fylkeskommune. Gjennom dialog og godt samarbeid forankret i en partnerskaps-avtale 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
Regionrådet for Hallingdal 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.
Partnerskapsavtalen skal legge til rette for samarbeid og dialog innenfor Viken fylkeskommunes ansvarsområder. De
konkrete samarbeidsområdene mellom Regionrådet for Hallingdal 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. Regionrådet for Hallingdal 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 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
 å tilrettelegge for nærings- og kompetanseutvikling
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.

Viken fylkeskommune vil støtte opp om lokal samfunnsutvikling gjennom et regionalt planverk som tar hensyn til
regionale forskjeller og fortrinn.

4. Representasjon og roller
Samarbeidet og dialogen mellom Regionrådet for Hallingdal og Viken fylkeskommune er avtalebasert.
Regionrådet for Hallingdal er representert ved rådets medlemmer slik de er oppnevnt i de respektive kommunestyrer.
Fylkesrådet i Viken og Viken fylkesting velger begge representanter til oppfølging av hvert IPR. Fylkesrådet
oppnevner en fylkesråd, og fylkestinget oppnevner to representanter, en fra posisjon og en fra opposisjon. Disse
representerer fylkeskommunen i møtene med Regionrådet for Hallingdal.
De politisk oppnevnte representantene fra Viken fylkeskommune er ikke å anse som ordinære medlemmer av
Regionrådet, 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 Regionrådet er det opp til hver enkelt å avklare Viken fylkeskommunes deltakelse.
Viken fylkeskommune ved fylkesrådsleders kontor er administrativt ansvarlig for oppfølging av partnerskapsavtalen.
Regionrådet for Hallingdal oppnevner en eller flere personer som er administrativt ansvarlig for Regionrådets
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.
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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PARTNERSKAPSAVTALE
2020-2024
Spesiell del
mellom
Regionrådet for Hallingdal
og
Viken fylkeskommune
Partnerskapsavtalen består av to deler, en generell del og en spesiell del, som må ses i
sammenheng.
Avtalen er et uttrykk for en felles ambisjon om samarbeid, og ønsket retning for samarbeidet
mellom Regionrådet for Hallingdal og Viken fylkeskommune. Formålet med
partnerskapsavtalens spesielle del, er å redegjøre nærmere for aktuelle, og mer konkrete,
skreddersydde samarbeidsområder og arbeidsformer.
Gjennom dialog og godt samarbeid forankret i en partnerskapsavtale – herunder spesiell del –,
ønsker Hallingdal 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 avtalepartnerne
en merverdi for eget arbeid, og oppleves som positivt og hensiktsmessig.
Partnerskapsavtalen mellom Regionrådet for Hallingdal og Viken fylkeskommune, bygger på
forutsetningen om likeverdige parter. Bærekraftsmålene, nasjonale føringer regionale planer,
ligger til grunn for samarbeidet. Det er viktig at fylkeskommunen har forståelse for regionenes
ulikheter, og at det er dialog mellom partene før eventuelle endringer i fylkeskommunens
tjenestetilbud.
Viken fylkeskommune og Regionrådet for Hallingdal peker på at regionen skal være et attraktivt
sted å bo og leve, samt et sted for bærekraftig utvikling.
Den spesielle del av partnerskapsavtalen er del 2 jfr. punkt 2 i partnerskapsavtalen generelle del,
og partene har i så henseende inngått avtale om følgende aktuelle samarbeidsområder og
arbeidsformer:
1. Behovet for arbeidskraft:
1.1 Hallingdal som attraktivt sted å bo
o Dialog, nettverksarbeid, kunnskapsdeling og utvikling av tettsteder og grender
o Dialog om oppfølging av Livskvalitet i Hallingdal og hvordan resultatene fra
undersøkelsen konkret kan følges opp i regionen
o Samarbeide om å utrede muligheten for etablering av regionalt friluftsråd for
Hallingdal.
o Samarbeid om å styrke folkebibliotekene i Hallingdalsregionen, i tråd med Lov om
folkebibliotek og fylkeskommunens utviklerrolle.
o Samarbeid og bistand rundt utvikling av kommunale frivillighetsstrategier
o Samarbeid om regionale anleggsbehov, idrett og friluftsliv

1.2 Mangfold, inkludering og integrering i arbeidslivet og lokalsamfunnet
(bolyst/blilyst):
o Integrering
 Integrering av alle nye innbyggere i Hallingdal gjennom økt tilgjengelighet
og bedret organisering for deltakelse i fellesskapet. Både i arbeidslivet og i
lokalsamfunnet
 Se på mulige samarbeidsområder innen integrering i skole, arbeidsliv,
frivillighet og samfunnsdeltagelse
o Inkludering
 Inkludering skal øke deltakelse og utbytte av å delta og reelt påvirke
fellesskapet med utgangspunkt i menneskers egenart og likeverd, slik at
alle deltakerne i fellesskapet tar del på en likeverdig måte – faglig, sosialt
og kulturelt.
o Mangfoldsledelse i organisasjoner – samarbeid om kompetanseheving knyttet til
å:
 Forstå likestilling og mangfold
 Se potensialet i mangfoldet av ansatte
 Systematisk utvikle en organisasjonskultur der forskjellene utløser økt
effektivitet, økt trivsel, bedre forståelse av brukere og økt innovasjon.
1.3 Utdanning og kompetanse:
o Samarbeid om videregående opplæring for ungdom som ivaretar ungdommenes
ønsker og arbeidslivets behov for kompetanse i Hallingdal
 Mulige tiltak innen
- Tilbudet av utdanningsprogram i Hallingdal
- Samarbeid om å skaffe lærlingplasser
- Samarbeid for å heve status for yrkesfag
- PPT
- Helsefremmende skole: Tverretatlig samarbeid mellom
kommunene og fylkeskommunen om å gjennomføre Vikens
strategi for helsefremmende skole ved de videregående skolene i
Hallingdal.
- Toppidrett uavhengig av utdanningsprogram
o Samarbeid / partnerskap om kompetanse for voksne som ivaretar de voksnes
ønsker og arbeidslivets behov for kompetanse i Hallingdal
 Mulige tiltak innen
- Videregående opplæring for voksne
- Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole)
- Karriereveiledning
o Samarbeide om utvikling av mulig tilbud om høyere utdanning i Hallingdal.
2. Behovet for nye arbeidsplasser:
«Sats på Hallingdal», utvikle eksisterende næringer, skape nye arbeidsplasser, øke
konkurransekraften og hyttehallingen som ressurs for næringsutvikling er blant strategiske tema
for samarbeidet for nye arbeidsplasser.

2.1 Partene inngår et strategisk og varig samarbeid om næringsutviklingen i regionen, der
o
o
o
o
o

Muligheter og utfordringer identifiseres og prioriteres
Felles mål for utviklingen defineres
Felles ståsted om kunnskapsgrunnlag
Viktige satsinger og tiltak utformes
Ulike virkemidler settes i bruk

2.2 Partene samarbeider om at alle offentlige og private aktører som jobber for vekst og
utvikling til sammen er et godt verktøy for utviklingen i Hallingdal.
2.3 Partene etablerer konkrete samarbeid om
o Etablerertjenesten
o Regional omstilling - «Sats på Hallingdal»:
 Utvikle eksisterende og nye næringer
 Skape nye arbeidsplasser
 Mangfoldig og robust næringsstruktur
 Innovasjon og økt konkurransekraft.
o Andre prosjekter som er et resultat av dialogen i punkt 2.1
o Tilrettelegging for desentraliserte fylkeskommunale arbeidsplasser
3. Utvikling av kunnskapsgrunnlag
- Fylkeskommunen produserer i dag statistikk og analyse som i stor grad er tilgjengelig på
kommunenivå, til gjensidig nytte for både kommuner, regioner og fylkeskommunen. Det
er behov for samarbeide om bedre utnyttelse av statistikk og analyse, herunder hvordan
lokal kunnskap kan bidra til å styrke delregionale analyser som produseres av
fylkeskommunen.
-

Bærekraftig naturforvaltning krever et bedre kunnskapsgrunnlag og behov for kartlegging
og dokumentasjon av sårbare arter og naturtyper samt naturressurser, vilttrekk og
viltområder. Vi vil samarbeide om å kartlegge og frambringe best mulig kunnskap om
kommuneregionens naturgrunnlag.

4. Felles mobilitet- og samferdselsutfordringer.
- Strategisk samarbeid om trafikksikkerhet med formål å redusere antall drepte og hardt
skadde.
- Samhandling med Statens vegvesen
- Påvirkning i forhold til realisering av Ringeriksbanen, Vegpakke Hallingdal, bedre
regularitet fjelloverganger
- Dialog om utvikling og pilotering av kollektivtransporten
- Samarbeide om bredbåndutbygging i Hallingdal
5. Klima og miljø
- Dialog og samarbeid, herunder om å etablere medlemskap i Klima Viken for kommunene
i Hallingdal gjennom delregionalt klimanettverk.

6. Digitalisering
- Blant annet samarbeid og dialog om hvordan vi tilrettelegger for én digital offentlig
sektor, utvikling av 5G, samarbeid om innsamling og strukturering av relevante stordata,
GDPR og de deler av Vikens systemportefølje som har betydning for kommunenes
innbyggere, fortrinnsvis gjennom DigiViken.
7. Anskaffelser
- Deltakelse på fylkeskommunale rammeavtaler
- Samarbeid og dialog om innovative anskaffelser, klima og Viken-modellen.
8. Internasjonalisering:
- Samspill om internasjonalt kommunenettverk i Viken som kompetansehevende tiltak, og
for å utforske potensialet til internasjonalt samarbeid i regionen.
- Utforske EU -programmene og mulig prosjektdeltakelse i samarbeid med Fjellnettverket
og Euromontana for å bidra til å løse samfunnsutfordringer i fjellregioner.
9. Tannhelse:
- Fylkeskommunens samfunnsoppdrag på tannhelsefeltet er å organisere forebyggende
tiltak, og gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til prioriterte grupper i
befolkningen.
- Som leverandør av en offentlig tjeneste er det viktig å benytte ressursene på en effektiv
og bærekraftig måte, samt samhandle og ha dialog med kommunene ved endringer og
utviklingstrekk som kan ha betydning for tannhelsetilbudet til befolkningen.

