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SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Viken fylkeskommune har tatt initiativ til å formalisere samarbeidet med kommuneregionene
gjennom egne partnerskapsavtaler. Partnerskapsavtalene består av en generell del som er lik for
alle kommuneregioner og en spesiell del som er tilpasset den enkelte kommuneregion.
Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum har tidligere gitt sin tilslutning til et felles forslag
til partnerskapsavtalens spesielle del som grunnlag for videre administrativ dialog mellom
kommuneregionen og Viken fylkeskommune.
Tidligere behandling
Interkommunalt politisk råd 16.11.2020 sak 007/20 Arbeid med partnerskapsavtale mellom
kommuneregionen Asker og Bærum og Viken fylkeskommune.
Redegjørelse
Med bakgrunn i Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum sin behandling av sak 007/20,
ble et revidert forslag til partnerskapsavtalens spesielle del oversendt Viken fylkeskommune i
november 2020.
Det er i etterkant gjennomført to administrative møter for å diskutere innholdet i avtalen. De
administrative møtene har vært nyttige, da de blant annet har vist behovet for å avklare
forventing om avtalens detaljeringsgrad. Det må gjennomføres flere møter før administrasjonene
kan fremme et felles forslag til partnerskapsavtalens spesielle del til politisk behandling i
respektive folkevalgte organer.
Om forslaget fra Asker og Bærum
Forslag til partnerskapsavtalens spesielle del slik den har vært utarbeidet av Asker og Bærum har
lagt til grunn et avtalen skal være på et overordnet og strategisk nivå. I praksis innebærer dette at
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avtalen ikke er ment å erstatte den direktedialogen som allerede er etablert er mellom partene på
fag- og saksområder. Det er heller ikke lagt opp til at avtalen skal ha en detaljeringsgrad som i
praksis flytter saksbehandling og politiske beslutningsprosesser fra eksisterende strukturer og til
partnerskapsmøtet. Dette er særlig viktig for å ivareta eksisterende reglement og myndighet i de
respektive kommuners folkevalgte organer.
Skriftliggjøring av at direktedialogen videreføres
For å synliggjøre dette er det som resultat av den administrative dialogen foreslått å skriftliggjøre i
avtalen at partnerskapsavtalen ikke erstatter direktedialogen mellom partene på eksisterende
fag- og saksområder. Dette er vist med lilla skrift i vedlegg 1.
Detaljeringsgrad
For å imøtekomme Vikens ønske om en sterkere grad av detaljering, har det vært diskutert om
det bør utarbeides en årlig liste med aksjonspunkter for å konkretisere samarbeidet innenfor de
ulike samarbeidsområdene. En slik liste vil i stor grad kunne bygge på eksisterende fag- og
sakssamarbeid mellom partene. Listens viktigste funksjon vil være å gi enkelte tema et særlig
strategisk fokus hvert år.
Kommunedirektøren mener en slik tilnærming ivaretar partenes intensjon med avtalen.
Partnerskapsavtalens spesielle del blir på et overordnet nivå og ivaretar en strategisk retning.
Listen med prioriteringer gir anledning til å løfte særlige tema. Partnerskapsmøtene vil brukes til
dialog, orientering og koordinering, samtidig som den praktiske gjennomføringen av
partnerskapsavtalen gjennomføres på fag- og saksnivå, og besluttes i respektive folkevalgte
organer.
Forslaget er foreslått ivaretatt gjennom den nye formuleringen «Med bakgrunn i de strategiske
samarbeidsområdene utarbeides det en årlig liste som viser hva partene vil ha særlig fokus på i
inneværende år.» Dette er vist med lilla skrift i vedlegg 1.
Møtehyppighet
Viken fylkeskommune har også ytret ønske om å øke antallet partnerskapsmøter fra to til fire.
Dette er begrunnet både med praktiske og operative grunner. Til det første mener Viken fire
møter gir forutsigbarhet og rom for planlegging og oppfølging knyttet til fylkesrådsleders
kalender. De mener også fire møter gjør det lettere på å diskutere saker som dukker opp med et
kortere tidsvindu enn hvert halvår.
Asker og Bærum har i utgangspunktet foreslått to møter, ut fra en vurdering om at dette er
tilstrekkelig for å ivareta partnerskapsmøtenes funksjon for dialog, orientering og koordinering.
Dette må også sees i sammenheng med at det fra Asker og Bærum sin side er lagt opp til at
oppfølging av partnerskapsavtalen primært skal skje gjennom etablerte strukturer på fag- og
saksnivå. Videre legger forslag til avtale opp til minst to møter per år, og at partene kan be om at
det innkalles til flere partnerskapsmøter ved behov. Kommunedirektøren er følgelig av den
oppfatning at to faste møter er tilstrekkelig til å ivareta partnerskapsmøtenes intensjon, da
avtalen gir rom for hyppigere møter dersom det ikke er tilstrekkelig at saken følges opp gjennom
allerede etablerte kanaler og fora.
Antallet avtalefestede møter per år er foreløpig ikke avklart.
Andre endringer
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Viken har foreslått at samarbeid knyttet til anskaffelser og rammeavtaler innarbeides i avtalen.
Som store aktører med viktige samfunnsoppdrag vurderer kommunedirektøren det som
hensiktsmessig at dette omtales i avtalen. Det er følgelig foreslått at setningen «Herunder også
samarbeid knyttet til anskaffelser og rammeavtaler» legges til samarbeidsområdet Forskning,
innovasjon og verdiskaping. Dette er vist med lilla skrift i vedlegg 1.
Vurdering
Kommunedirektøren opplever dialogen med Viken fylkeskommune som konstruktiv. Det vurderes
som positivt at partene er enig om å skriftliggjøre at avtalen ikke erstatter direktedialogen mellom
partene på eksisterende fag- og saksområder. I den videre dialogen vurderer kommunedirektøren
det som særlig viktig at partene har en samforent forståelse og enighet om:
-

detaljeringsgrad i partnerskapsavtalens spesielle del, og eventuell konkretisering gjennom
årlig liste
møtehyppighet

Intern prosess og ekstern medvirkning
Arbeidet med partnerskapsavtalens spesielle del gjennomføres med administrativ dialog mellom
Asker kommune, Bærum kommune og Viken fylkeskommune. Når den administrative dialogen er
ferdig utarbeides et felles saksfremlegg som omhandler vedtak av partnerskapsavtalens generelle
og spesielle del. Den felles saken behandles i IPR Asker og Bærum før videre behandling i
respektive formannskap og kommunestyrer. Viken fylkeskommune vil fatte likelydende vedtak.
Konsekvenser av beslutningene
Vedtaket har ikke økonomiske konsekvenser. Administrasjonen vil legge vedtaket til grunn for
videre dialog med Viken fylkeskommune.

Vedlegg:
Vedlegg 1 Utkast til spesiell del per 21. januar 2021
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