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Spesiell del
mellom
Interkommunalt råd for Asker og Bærum kommune
og
Viken Fylkeskommune

Partnerskapsavtalens spesielle del er en konkretisering av samarbeidsområdene mellom
interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum og Viken fylkeskommune.
Formålet med partnerskapsavtalens spesielle del er å redegjøre nærmere for de aktuelle
samarbeidsområdene og arbeidsformer mellom interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum og
Viken fylkeskommune. Partnerskapsavtalen erstatter ikke direktedialogen mellom partene på
eksisterende fag- og saksområder.
Samarbeidsområder
Som beskrevet i partnerskapsavtalens generelle del legges FNs bærekraftsmål til grunn for
samarbeidet sammen med nasjonale føringer, vedtatte regionale og kommunale planer og øvrige
overordnede strategier.
Partnerskapsavtalens spesielle del har til formål å bidra til felles dialog mellom interkommunalt råd
for Asker og Bærum og Viken fylkeskommune innenfor områdene:
-

-

-

-

-

Felles plan- og arealutfordringer. Blant annet dialog knyttet til samordning av kommunale og
regionale interesser knyttet til regionalt samfunns- og arealplanarbeid, arealpolitikk,
framtidige arealløsninger og arealutnytting.
Felles mobilitet- og samferdselsutfordringer. Blant annet dialog om tiltak som bidrar til
bedre mobilitet, økt trafikksikkerhet og en helhetlig utforming av framtidens mobilitets- og
samferdselsløsninger for personer så vel som gods og logistikk.
Regional samfunnsutvikling. Blant annet dialog om de utfordringer og muligheter som
hemmer og fremmer regional samfunnsutvikling. Etablere felles regionale mål og samle
aktører på tvers av bransjer og sektorer om felles strategier og løsninger med sikte på å
videreutvikle en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. Herunder felles innsatser knyttet til
kultur, idrett og mangfold.
Videregående utdanning. Blant annet dialog om tiltak som bidrar til bedre
overgangsordninger fra grunnskole til videregående opplæring, slik at så mange elever som
mulig fullfører videregående utdanning innenfor studieforberedende program og yrkesfag,
og på den måten får mulighet til å realisere sine evner.
Prioriterte innsatser for klima og miljø. Blant annet dialog om bærekraftige og innovative
anskaffelser og utslippsfrie anleggsplasser. Videreutvikling av klimabudsjett, utvikling av

-

-

-

måleindikatorer på klima, medvirkning og klimakommunikasjon, samt omforente tiltak for å
sikre reduksjon av indirekte klimagassutslipp.
Digitalisering. Blant annet 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.
Forskning, innovasjon og verdiskaping. Blant annet dialog om forsknings- og
innovasjonspartnerskap, etablering av forskningsinstitusjoner og nye bedrifter, samt
nyinvesteringer i etablert næringsliv med mål om en konkurransedyktig, kompetansebasert
og bærekraftig verdiskaping. Herunder også samarbeid knyttet til anskaffelser og
rammeavtaler.
Internasjonalisering. Blant annet dialog og kunnskapsdeling om regionale, nasjonale og
internasjonale samarbeid og initiativ knyttet til internasjonalisering, hvor kunnskap og
erfaringsdeling kan gi merverdi for innbyggerne i kommuneregionen.

Listen over samarbeidsområder er ikke uttømmende. Partene kan også løfte andre temaer av
felles interesse.
Oppfølging av avtalen:
-

-

-

Med bakgrunn i de strategiske samarbeidsområdene utarbeides det en årlig liste som viser
hva partene vil ha særlig fokus på inneværende år.
Det gjennomføres minst to møter per kalenderår mellom partene. Disse møtene omtales i
det videre som partnerskapsmøte. Begge parter kan be om at det innkalles til flere
partnerskapsmøter ved behov.
Partnerskapsavtalens spesielle del utgjør rammene for partnerskapsmøtene.
Partnerskapsmøtene:
o er underlagt kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet.
o ledes av leder for interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum. Ved leders forfall
ledes partnerskapsmøtene av rådets nestleder.
o har ikke myndighet til å avgjøre enkeltsaker, men kan fremme forslag som følges opp
i partenes folkevalgte organer. Herunder forslag til å endre avtalens generelle og
spesielle del.
o kan opprette midlertidige utvalg for å løse bestemte oppgaver eller uttrede
bestemte spørsmål. Arbeidsutvalgets mandat og sammensetning besluttes av
partnerskapsmøtet.
o Partnerskapsmøtet fastsetter årshjul for møtevirksomheten
Begge parter kan ved behov invitere andre relevante folkevalgte eller fagpersoner til å delta i
dialogen. Informasjon om dette skal tilfalle den andre part i rimelig tid før aktuell dialog.

For øvrig følges avtalen opp i tråd med partnerskapsavtalens generelle del.
Partenes forpliktelser
Avtalepartene dekker hver for seg de økonomiske kostnader som påløper for medlemmenes
deltakelse i partnerskapsmøtene og for den administrative bistanden til disse som følge av
partnerskapsavtalen.
Dersom partnerskapsavtalen på noe tidspunkt har behov for eget budsjett, må dette tildeles
eksplisitt fra den enkelte part.

Avtalens spesielle del er undertegnet i tre eksemplarer hvorav avtalepartene beholder hvert sitt.
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