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Tilbakemelding på forslag til tilleggsavtale - partnerskapavtale
Vi viser til e-post fra Regionrådsleder for regionrådet i Fjellregionene til fylkesordfører datert
4.mai, hvor hun etterlyser svar på tidligere henvendelser til fylkeskommunen, herunder brev
av 6.desember 2019 og 3. mars 2020.
Innlandet fylkeskommune ønsker et godt samarbeid om utvikling i fjellregionen, og vil bidra til
å finne gode løsninger på de utfordringer som Fjellregionen har kommunisert i brev og
møter. Innlandet fylkeskommunen v/Samfunnsutviklingssjefen, redegjorde i et brev av 3.
mars 2020, sendt til samtlige regionråd i tidligere Hedmark, for situasjonen knyttet til
regionrådgiverne og støttetjenester til regionrådene i inneværende år, samt fra og med 2021.
Når Regionrådet for Fjellregionen etterlyser tilbakemelding på forslag til tilleggsavtale, ser vi
at brevet sendt i mars, ikke er forstått som tilbakemelding på henvendelse knyttet til
tilleggsavtalen. Vi beklager at vi ikke har sendt skriftlig tilbakemelding på selve
avtaleutkastet.
Nedenfor kommer konkrete tilbakemeldinger på hvert av punktene i forslaget til tilleggsavtale
fra Fjellregionen:
1. Denne avtale er i dag inngått mellom Innlandet fylkeskommune, Os, Tolga, Tynset,
Folldal, Alvdal og Rendalen kommuner og Regionrådet for Fjellregionen under
forutsetning av at alle kommunene aksepterer forslag til Partnerskapsavtale mellom
fylkeskommunen og kommunene, som denne avtalen er et vedlegg til.
2. Innlandet fylkeskommune bidrar i 2020 med 2.500.000 kroner til arbeidet i
Regionrådet for Fjellregionen.
Kommunene bidrar i 2020 med 70 kroner per innbygger hver, totalt 1.038.000 kroner
til arbeidet i Regionrådet for Fjellregionen.
Partene bidrar med minst tilsvarende midler i 2021,2022 og 2023 om ikke annet
avtales i forbindelse med budsjettbehandlingene.
Alle midlene disponeres gjennom budsjettbehandlingene i Regionrådet for
Fjellregionen, men Innlandet fylkeskommune fakturer Regionrådet for Fjellregionen
for 50 prosent av kostnadene til lønn og sosiale kostander til daglig leder.
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Regionrådet for Fjellregionen står fritt til å søke eventuelle utviklingsmidler fra
Innlandet fylkeskommune og andre i tillegg til de midlene som her er omtalt.
Tilbakemelding til pkt. 1 og 2:
Som det fremgår i fylkeskommunens Økonomiplan 2020-2023-Årsbudsjett 2020 vedrørende
partnerskapsavtaler mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune (side: 92-93) er
partnerskapsmodellen valgt fra 2020:
«og alle regionrådene får 2,5 mill. kroner. Dette kan ikke komme i tillegg til de kostnadene
fylkeskommunen har knyttet til administrasjon/drift av regionrådene i tidligere Hedmark. For
disse regionrådene vil utbetalingen avkortes med halvlønn til regionrådgiver og husleie. Den
andre halve lønnen må kommunene dekke. I en overgangsperiode vil fylkeskommunen bistå
regionrådene med oppgaver knyttet til regnskap og økonomi i 2020 men regionrådene må
finne egen ordning fra 2021. Når det gjelder kostnader knyttet til sekretærfunksjon, vil disse
dekkes av fylkeskommunen men det forutsettes at alle regionrådene kan få bistand
merkantilt.»
Dette innebærer at Innlandet fylkeskommune fakturerer Regionrådet for Fjellregionen for 50
prosent av kostnadene til lønn og sosiale kostander til daglig leder i inneværende år, men at
dette fullt ut dekkes av regionrådet fra 1.januar 2021.

3. Regionrådgiver Rune Jørgensen og konsulent Mariann Streitlien innplasseres i
Samfunnsavdelingen i Innlandet fylkeskommune med kontoradresse Tynset.
Innlandet fylkeskommune og regionkoordinator Runa Finborud avtaler arbeidsforhold
når hennes verv som ordfører i Os kommune opphører.
Vikariat til Ørjan Lønningen som regionkoordinator i 50 prosent stilling opphører 31.
desember 2019.
Nyansettelser skal ikke skje i Innlandet fylkeskommune, men medarbeidere som
arbeider for Regionrådet for Fjellregionen kan ha samme adgang til tekniske
løsninger som regionrådgiver og konsulent.
Tilbakemelding til pkt. 3:
Rune Jørgensen og Mariann Streitlien er innplassert i Samfunnsutviklingsavdelingen, og
løser sine oppgaver fra kontor på Tynset. Mariann Streitlien bistår i inneværende år
regionrådet i inntil 50 prosent stilling, og utfører oppgaver for Samfunnsutviklingsavdelingen i
resterende 50 prosent stilling. Fra og med 1.januar 2021, arbeider hun i 100 prosent stilling i
Samfunnsutviklingsavdelingen. Som presisert i brevet fra 3.mars vil det, dersom regionrådet
ønsker å videreføre ordningen med sekretærbistand, være mulig å kjøpe sekretærtjenester
fra fylkeskommunen, ved at fylkeskommunen krever refusjon for lønn.
Fra og med 1.jauar 2021, vil det skje endringer knyttet til tekniske løsninger for
regionrådgiver og ev. andre som arbeider administrativt for regionrådet, jf. svar til pkt. 7.
4. Regionrådgiver Rune Jørgensen konstitueres som daglig leder i Regionrådet for
Fjellregionen med virkning fra 1. januar 2020. Leder og nestleder i Regionrådet for
Fjellregionen får fullmakt til å framforhandle en avtale om lønns- og arbeidsforhold.
Hans videre arbeidsforhold avklares i forbindelse med «enkel evaluering» av
Partnerskapsavtalen høsten 2020.
Tilbakemelding til pkt.4:
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Rune Jørgensen får, i likhet med de øvrige regionrådgiverne fra tidl. Hedmark, videreført sitt
ansettelsesforhold i fylkeskommunen. Stillingskode er «rådgiver». Dersom det er ønske om å
endre funksjonstittel til «daglig leder», står regionrådet fritt til å gjøre det.
Så lenge Jørgensen er ansatt i fylkeskommunen, og lønnes delvis av fylkeskommunen, er
vårt utgangspunkt at lønn forhandles internt i fylkeskommunen, men vi er åpne for å
diskutere lønn med daglig leder i regionrådet i forkant av lønnsforhandlingen.
Når det gjelder arbeidsforhold må en, så lenge Jørgensen er ansatt i fylkeskommunen,
forholde seg til de arbeidsbetingelser som gjelder øvrige ansatte i fylkeskommunen. Dette
har, slik vi ser det, så langt ikke medført noen utfordringer knyttet til gjennomføringen av
oppgaver. Dersom Fjellregionen og Rune Jørgensen ønsker endringer i arbeidsforholdet,
kan dette gjerne drøftes høsten 2020.
5. Innlandet fylkeskommune har ansvar for alle kostnader knyttet til arbeidsforholdet til
konsulent Mariann Streitlien. Hennes arbeidsoppgaver for Regionrådet for
Fjellregionen videreføres, og daglig leder har ansvar for den løpende oppfølgingen.
Andre oppgaver kan avtales i dialog mellom ledelsen i Samfunnsavdelingen, daglig
leder i regionrådet og konsulenten.
Tilbakemelding til pkt.5:
Som nevnt i kommentarene til pkt. 3, er Mariann Streitlien ansatt i
Samfunnsutviklingsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. Hennes arbeidsoppgaver for
Fjellregionen videreføres i inneværende år, og seksjonsleder for Regional plan og analyse
følger opp Mariann, og har løpende dialog når det gjelder arbeidsoppgaver for
Samfunnsutviklingsavdelingen (50 prosent stilling). Det vil ikke være verken hensiktsmessig
eller korrekt, å involvere regionrådet i de oppgavene hun utfører for fylkeskommunen. Vi
regner imidlertid med at det er dialog knyttet til oppgavene hun utfører for regionrådet. Fra og
med 1.januar 2021 vil vi, som nevnt, kunne innga en avtale om å kjøpe tjenester fra
sekretærene/konsulentene.
6. Innlandet fylkeskommune har ansvar for alle kostander knyttet til videreføring av
husleieavtaler for kontorer til regionrådgiver/daglig leder, konsulent, fellesareal og
fellesutgifter i Kompetansesenteret Aumliveien på Tynset. Disse lokalene gir
muligheter for kontorplass for fylkespolitikere og møterom kostnadsfritt (med unntak
av Auditoriet)
Tilbakemelding til pkt. 6:
Som det fremgår av brev av 3.mars 2020 sendt til samtlige regionråd i tidligere Hedmark, vil
ikke Innlandet fylkeskommune dekke utgifter til husleie for kontorer til regionrådgiver/daglig
leder, konsulent, fellesareal og fellesutgifter, utover 2020. Fra og med 2021, dekkes disse av
regionrådet. Det er heller ikke aktuelt å dekke utgifter til leie for lokaler til fylkespolitikere.
7.Innlandet fylkeskommune viderefører kostnadsfritt økonomitjenester som fakturering,
regnskap, revisjon, årsavslutning, momsoppgjør, reiseregninger/lønn, remittering,
bankavstemming, IKT(utstyr og bistand) og andre tjenester som i dag utføres av
Hedmark fylkeskommune.
Tilbakemelding til pkt. 7:
Som det fremgår av brevet sendt 3.mars 2020, vil disse tjenestene videreføres i
inneværende år, men ikke fra 1.januar 2021. Bakgrunnen for dette er ønske om en
likebehandling av regionrådene i Innlandet.
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8.Ny avtale mellom Innlandet fylkeskommune og Tynset kommune om bruk av lokaler
ved NØVGS til Tynset Studie- og høyskolesenter samt kontorplasser til UE Hedmark og
Regionrådet for Fjellregionen, videreføres fra dagens avtale mellom Hedmark
fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen.
Tilbakemelding til pkt. 8:
Når det gjelder kontorlokaler og fellesarealer knyttet til regionrådgiver og sekretær/konsulent,
så dekker som nevnt, fylkeskommunen dette ut inneværende år, men ikke fra 2021.Når det
gjelder leie av lokaler ved Nord-Østerdal videregående skole, må dette avklares med rektor
ved skolen.

Med vennlig hilsen
Wibeke Børresen Gropen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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