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SAMMENDRAG
Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av partnerskapsinstituttet i Oppland.
Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Oppland fylkeskommune.
Metoder som er benyttet i evalueringen er intervjuer, en spørreundersøkelse, teori‐ og
dokumentstudier. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle kommune‐ og fylkespolitikere i
Oppland, alle rådmenn og alle regionkoordinatorer/‐sjefer, samt fylkeskommunens
internkoordinatorer. Det er gjennomført case‐studier i Hadelandsregionen, Gjøvikregionen
og Midt‐Gudbrandsdal. Spørreundersøkelsen gir en breddeoversikt over partnerskapenes
fungering. Casene synliggjør ulike måter å organisere partnerskapene på, utfordringer og
gevinster ved arbeidsformen, samt resultater og effekter som caseregionene har fått frem.
Casene bidrar også til å forstå mer av resultatene fra spørreundersøkelsen.
Evalueringens hovedkonklusjon er at partnerskapsinstituttet og de regionale
partnerskapene er en god arbeidsform i det regionale utviklingsarbeidet generelt sett. For
Oppland som helhet er 70‐80 % av rådmenn, regionrådsmedlemmer og de kommunale
politikerne middels eller bedre tilfreds med arbeidet i sitt regionråd1. Det er imidlertid
store forskjeller regionene imellom: I Valdres, Hadeland, Lillehammerregionen og Midt‐
Gudbrandsdal er 80‐ 90 % middels eller mer tilfredse. Det er minst tilfredshet i Nord‐
Gudbrandsdal, hvor bare 60 % er middels eller bedre tilfredse og de har den største
andelen svært lite og lite tilfredse kommunale politikere.
Regionrådene bidrar til å etablere felles forståelse av utfordringene regionalt. Å samle
kompetanse og kapasitet i regionale partnerskap, samt å dele beslutningsmyndighet, gjør
regionene bedre rustet til å håndtere utviklings‐ og planleggingsoppgaver.
Evalueringen viser at arbeidet med partnerskapene har ført til en bedre og systematisk
kontakt mellom regionene og Oppland fylkeskommune. Undersøkelsene tyder på at det
regionale utviklingsarbeidet har blitt mer målrettet som følge av regionrådene og at
fylkestingets styring er styrket. Formannskapets og kommunestyrets styring er derimot
ikke styrket. Det er allmenn enighet om at særlig kommunestyre, men også formannskap,
er for lite involvert i det regionale utviklingsarbeidet via regionrådene.
De som har svart på undersøkelsen er godt tilfredse med regionkoordinatorens/‐sjefens
arbeid. Dette gjenspeiles i den mer detaljerte gjennomgangen av deres arbeidsoppgaver,
1

Se vedlegg i avsnitt 10.4 for nærmere innblikk i svarkategoriene og skalaene som er benyttet i
spørreundersøkelsen, og som det vises til i sammendraget og rapporten ellers.
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selv om det her er enkelte variasjoner i forhold til oppgavene. Internkoordinatorene i OFK
er generelt lite kjent for respondentene, utover de som sitter nærmest arbeidet i
regionrådene og fylkeskommunen, noe som er naturlig utfra deres arbeidsoppgaver. Når
det gjelder gruppen medlemmene av regionrådet, er 70 % av disse respondentene middels
eller bedre tilfredse med deres arbeid.
Regionrådene fører til at en i stor til middels grad har fått en arena for å drøfte løpende
felles saker for regionen. Det vil si at regionrådene fungerer som en arena også for saker
utover det som er direkte relatert til partnerskapsmidlene. Et eksempel kan være at det gis
en felles uttalelse fra regionen i ulike saker. Videre mener vel 80 % av respondentene at en
har fått flere interkommunale satsinger som følge av regionrådet.
Undersøkelsen viser også at en i stor grad søker konsensus i saker. Det er ikke
overraskende, ettersom konsensusprinsippet er grunnleggende for regionrådet.
Regionrådet har ført til at en i større grad ser regionen som en helhet. Videre mener vel 70
% av respondentene at regionrådet har ført til at en ser regionens ressurser som en helhet
og er blitt stoltere av regionen.
Oppfatningene er mer delt når det gjelder hvor vidt regionrådet har bidratt til færre
konflikter mellom kommunene, og om man er blitt mer åpen for
kommunesammenslåinger. Det er også delte oppfatninger omkring hvor vidt man er blitt
mindre åpen for samarbeid med andre regioner. Med unntak av de som har svart for
Valdres, så er man i de fleste regioner åpne for å vurdere regiongrensene, og dette gjelder i
særlig grad for Midt‐Gudbrandsdal.
Partnerskapsinstituttet, inklusive de regionale partnerskapene, er flernivåstyring mellom
kommuner og fylkeskommunen med sammensatte mål innenfor det store feltet som kalles
regionalt utviklingsarbeid. Partnerskapet er konstruert og etablert for å skape regional
handlingskapasitet og evne innenfor et komplekst felt med mange overlappende
organisasjonsstrukturer og interesser på regionalt nivå. Derfor vil partnerskapsinstituttet
og de regionale partnerskapene uvegerlig også møte problemer, og vi skal se at det finnes
forbedringspunkter og utviklingsmuligheter. Det er viktig å merke seg at det er relativt
store ulikheter mellom de regionale partnerskapene, både mht. organisering, arbeidsmåte,
omfang og vurdering av resultat.
Generelt må det regionale partnerskapet som virkemiddel anses å være vellykket.
Utfordringene en ser i de regionale partnerskapene knytter seg i hovedsak til:


Manglende politisk forankring og tilbakekopling av regionrådets arbeid i det
enkelte kommunestyre.



At regionrådet ikke er direkte politisk valgt og dermed havner i en mellomposisjon
med indirekte representasjon.



At avgjørelser om fordeling av partnerskapsmidler må skje via konsensus, hvor
motstand fra en kommune kan stoppe forslag om bruk av midler.
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At ordfører – rådmannsmøter kan avgrense den reelle debatten i regionrådet, selv
om møtene er rasjonelle utfra at vedtak om midler må baseres på konsensus.



At det bør bli større kontakt mellom medlemmer av fylkesting og kommunestyrer.



Selv om deltakelsen fra sentrale fylkespolitikere i regionrådene har økt, så er det
ønsker om større involvering fra slike politikere med makt og myndighet.



At fordelingen av fylkets partnerskapsmidler regionene i mellom blir mer
differensiert.



Få nok midler til langsiktig arbeid – særlig fra kommunene.



Skape en forståelse for langsiktig strategisk utviklingsarbeid.



Øke interessen blant kommunestyremedlemmer for strategisk arbeid på regionalt
nivå.



Øke møteplasser der ulike typer aktører kan møtes.



Manglende policy på fylkesnivå om hvordan den regionale planleggingen skal
utvikles, nedfelles og praktiseres innenfor partnerskapsinstituttet.
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN
Innledningsvis vil vi gjøre rede for bakgrunnen for denne evalueringen. Det gjør det
nødvendig å peke på noe historikk og formålet med å opprette regionale partnerskap. Til
slutt vil vi si hva evalueringsoppdraget vårt går ut på og hvilke problemstillinger som
drøftes i evalueringen.

1.1 Om regionale partnerskap i Oppland
Vi ser det som nødvendig i starten med en oppklaring av begrepet region. Begrepet
benyttes på ulike måter, både i lovverket, av forvaltningen og av politikerne. I denne
sammenhengen er begrepet region først og fremst knyttet til det som kalles de regionale
partnerskapene og det geografiske området som disse definerer. I Oppland vil det si at region er
definert som områdene Hadelandsregionen, Gjøvikregionen, Valdresregionen,
Lillehammerregionen, Midt‐Gudbrandsdal og Nord‐Gudbrandsdal, med de kommunene
som inngår i disse partnerskapene (se Figur 1 på neste side). Oppland som geografisk
område kalles fylke. Begrepsproblemet starter med ordvalget i den nye Plan‐ og
bygningsloven (PBL, 2008). Fylkeskommunen er stadig under press og ny PBL tok dermed
i bruk begrepet region i stedet for fylke. Eksempler på dette er at loven sier den regionale
planmyndigheten, som altså er fylkeskommunen, regional planstrategi er en planstrategi for et
fylke osv. Plan‐ og styringsdokumenter på fylkesnivå og på regionalt nivå, vil dermed hete
regionale alle sammen. Det ber vi leseren holde i mente ut over i denne teksten.
Etter at sykehusene ble overført til staten 1. januar 2002 ble fylkeskommunens rolle som
regional utviklingsaktør forsterket (Higdem, 2007). Sentrale dokumenter for denne
omleggingen er St.meld. nr. 31 (2000‐2001) Kommunen, fylket, stat – en bedre oppgavefordeling
og St.meld. nr. 19 (2001‐2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå
(Kommunal‐ og regionaldepartementet, 2001, 2002).
På bakgrunn av dette startet Oppland fylkeskommune forsøksprosjektet Fritt Fram som ble
godkjent som et forsøk med oppgavedifferensiering (Kommunal‐ og
moderniseringsdepartementet, 2003). Det mest sentrale i dette forsøksprosjektet var for det
første at det ble overført virkemidler fra enkelte departementer til disposisjon for et samlet
partnerskap i fylket. For det andre at det ble inngått regionvise partnerskapsavtaler med
kommunene hvor virkemidler ble overført til regionene på grunnlag av vedtatt plan for
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regional utvikling2. Hensikten var å øke tilfanget av virkemidler regionalt og å kunne
skreddersy løsninger med utgangspunkt i regionens egne utfordringer. Ordningen ble
prøvd ut gjennom forsøk med Lillehammerregionen fra 2002. Fra 2003 ble det inngått
partnerskapsavtaler med alle regioner. Fra 2004 ble det etablert en ordning der alle
regionene i fylket får 2.5 millioner kroner i tilskudd via fylkeskommunen. Samarbeidende
kommuner i hver enkelt region bidrar med minimum 40 % av dette beløpet i tillegg. Dette
er lik dagens ordning.

Figur 1: Kart over regionene i Oppland

Før partnerskapsavtalene ble inngått forholdt fylkeskommunen seg i stor grad til
kommunene enkeltvis, og det var ingen samlet strategi for utviklingsarbeidet i forhold til
regionene. Oppland var den første fylkeskommunen som inngikk slike regionvise
partnerskapsavtaler. Ifølge Oppland fylkeskommune3 førte disse partnerskapsavtalene til

2

Som en del av partnerskapsarbeidet ble det også inngått partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen
og ulike statlige aktører knyttet ti det sentrale partnerskapet i fylket.
3
Høringsuttalelsen Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune uttrykker at Fritt
Fram har gjort Oppland til et foregangsfylke.
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en vesentlig vitalisering av arbeidet i regionrådene rundt om i fylket. Fylkeskommunen
fikk også en forsterket rolle som regional utviklingsaktør.

1.1.1

Fritt Fram

I 2005 la Gjertsen (2005) fram en underveisevaluering av Fritt Fram. En hovedkonklusjon
var at en først og fremst fant de positive effektene av forsøket i partnerskapsbyggingen
mellom fylkeskommunen og fylkets regioner. Det var derimot betydelige utfordringer av
institusjonell art når det gjaldt samarbeidet mellom fylkeskommunen og de regionale
statlige etatene. Higdem (2007) fant også at staten sentralt ikke ønsket å være partner, men
styrte gjennom regler og retningslinjer. I denne studien kom det også fram at regional stat
kunne være en partner dersom det dreide seg om regional stats egne prosjektoppgaver.
Dessuten fant hun at i den grad næringslivet deltok i partnerskapsarbeidet var dette
knyttet til konkrete prosjekter i den enkelte region.
Fritt Fram er her klassifisert som et offentlig – offentlig partnerskap med politikkutvikling
gjennom planlegging, og styring ved avtaler (og kontrakter). Utfordringen for
fylkeskommunen er karakterisert ved dilemmaet mellom å styre (regionalpolitisk) og å
dele (makt) med regionene (Higdem, 2007). Opprinnelig gjaldt avtalene som Fritt Fram
prosjektet var basert på fram til 31.12.2008, men disse ble forlenget til 31.12.2009.
Partnerskapsavtalene med regionene ble dermed også forlenget ut 2009.

1.1.2

De regionale partnerskapene og planlegging

Partnerskapsinstituttet er tett knyttet til regional planlegging – som en del av det regionale
utviklingsarbeidet. For å sitere daværende miljøvernminister Hareide: «Regional utvikling
er politikk, arbeidsmåten er partnerskap og verktøyet er planlegging» (Hareide, 2005). Fra
oppstarten av de formelle partnerskapene mellom fylkeskommunen og kommunene
regionalt, var det en forutsetning at det felles partnerskapsarbeidet skulle være forankret i
et felles plandokument. Oppland fylkeskommunes partnerskapsmetode kan derfor
karakteriseres som partnerskap gjennom planlegging og styring via avtaler (Higdem,
2007).
Historisk sett vet vi at Oppland har beredt grunnen for å bruke planlegging som en arena
for drøftinger og forhandlinger av løsninger mellom kommunene regionalt,
fylkeskommunen og regional stat. Dette har skjedd for eksempel ved utarbeidelse av
regionale fylkesdelplaner med tilhørende handlingsprogram, for eksempel for Nord‐
Gudbrandsdal, Hadeland og Lillehammerregionen på 1990‐tallet, og regionaliserte
fylkesplaner ut på 2000‐tallet.

1.1.3

Videreføring av partnerskapsarbeidet

På bakgrunn av at Fritt Fram‐forsøket ble avsluttet 31.12.2009, vedtok fylkesrådmannen at
partnerskapsinstituttet skulle gjennomgås og at det skulle legges fram en sak for
fylkesutvalget i april 2010. Etter en prosess, som ifølge fylkeskommunen var grundig, og
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som inkluderte regionrådslederne og regionkoordinatorene, ble det fremmet en sak for
fylkesutvalget den 14.4.2010, sak 19/10: Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland
fylkeskommune, høringsdokument til kommunene.
Utredningen om partnerskap og innovasjonsstrategi ble sendt på høring til alle kommuner,
Fylkesmannen i Oppland og en rekke regionale statlige aktører. På bakgrunn av dette står
det i saksutredningen at Fritt Fram og partnerskapsarbeidet har gjort Oppland til et
foregangsfylke. Videre at det regionale partnerskapet er godt fornøyd med resultatene fra
Fritt Fram og vil derfor videreutvikle partnerskapet for å fornye og styrke det regionale
utviklingsarbeidet i Oppland. Ingen andre fylker har tatt i bruk en slik modell med
regionkoordinator, partnerskapsmidler og representasjon i regionråd. Gjennom et regionalt
spleiselag er det ifølge saksutredningen etablert et fellesskap som gir grunnlag for felles
virkelighetsforståelse, samt en koordinert og forsterket innsats i alle regionene.
Videre har partnerskapsarbeidet bidratt til gode prosesser fram mot regionenes spissede
profiler. Arbeidet har tydeliggjort regionenes strategiske satsingsområder og det er
oppnådd bedre regionalpolitisk treffsikkerhet når det gjelder virkemiddelbruk. Oppland
fylkeskommune foreslår å videreutvikle og styrke det regionale utviklingsarbeidet og vil
derfor opprettholde tilskuddet til partnerskapsarbeidet på samme nivå som under forsøket
med Fritt Fram4.
Det ble vedtatt å videreføre partnerskapsarbeidet i tråd med anbefalingene. Videre ble det
vedtatt at erfaringene med representasjon i regionrådene skulle evalueres sammen med
fylkestingets evaluering av arbeidsformen i inneværende valgperiode.

1.2 Evalueringsoppdraget og problemstillingene
Hensikten med evalueringen er å få svar på om partnerskapet fungerer i henhold til
intensjonene som ordningen baserer seg på, og som er beskrevet i dokumentet
Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune (Konkurransegrunnlaget, s.
2). I følge partnerskapsavtalen som er inngått mellom Oppland fylkeskommune og
kommunene heter det at:
Samarbeidet skal målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet gjennom systematisk
og jevnlig dialog (Partnerskapsavtalen, s. 1).
Vi forstår det slik at hvorvidt partnerskapet bidrar til målretting og effektivisering av det
regionale utviklingsarbeidet, er hovedspørsmålet i evalueringen, og at dette handler om
hvilke resultater og effekter man kan se av det regionale partnerskapsarbeidet. Men vi er
også bedt om å belyse forhold knyttet til partnerskapenes organisering og arbeidsform og
4

Oppland fylkeskommune: gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune –
oppsummering av høringsuttalelser, saksdokument 200900569-29.
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diskutere problemstillinger knyttet til dette. Til sammen favner evalueringen nokså vidt, og
på et avklaringsmøte med oppdragsgiver den 21. januar 2014 ble vi enige om at rapporten
særlig skulle drøfte problemstillingene som er nevnt under:

Organisering


Hvordan er partnerskapsarbeidet organisert i hovedtrekk, særlig i forhold til
regionene?



Hvordan er organiseringen regionalt?
o

Hvordan er den politiske representasjon i regionrådene?

o

Hva er region – og internkoordinatorenes rolle og ansvar?

o

Hvilke beslutningsarenaer finnes regionalt (regionråd / ordfører‐
rådmannsmøter)?

Arbeidsform


Hvordan deltar ulike aktører på kommunenivå, regionalt og på fylkesnivå i forhold
til det regionale parternskapsarbeidet?



Hvordan påvirker ulike aktører på kommunenivå, regionalt og på fylkesnivå det
regionale parternskapsarbeidet (eks. regionråd/ordfører‐rådmannsmøte)?



Utvikles det en felles virkelighetsforståelse i regionen som følge av det regionale
partnerskapsarbeidet?



Hvordan er engasjementet og relasjonene mellom partene i det regionale
parternskapet?



Hvordan er regionrådets arbeidet forankret i egen kommune?



Hvilken ressursinnsats (kompetanse, penger) legges det i arbeider på fylkesnivå,
regionalt, og hvilke virkemidler brukes?

Resultater av partnerskapsarbeidet


Har det regionale parternskapet påvirket måten det arbeides på i forhold til andre
parter og samhandlingen med disse?



Hvilke mål‐ og styringsdokumenter er utviklet på bakgrunn av det regionale
partnerskapsarbeidet?
o

Hvilke satsingsområder er valgt ut i de enkelte regioner og hva ligger til
grunn for valg av satsingsområder?

o

I hvilken grad reflekterer regionale handlingsprogram fylkets planstrategi?

o

Hvordan er satsingsområdene over tid konkretisert i form av prosjekter og
bevilgninger?

o

Hvor langt i konkretisering og gjennomføring er disse prosjektene kommet?

o

Hvordan er forholdet mellom satsingen på enkeltprosjekter og de større
regionale utviklingsgrep?
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Effekter av det regionale partnerskapsarbeidet


Er det regionale utviklingsarbeidet blitt mer målrettet som følge av arbeidet med
det regionale partnerskapet?



Er fylkestingets styring av det regionale utviklingsarbeidet blitt styrket som følge
av det regionale partnerskapet?



Er kommunestyrets og formannskapets styring av det kommunale og regionale
utviklingsarbeid blitt styrket som følge av det regionale partnerskapet?

Konklusjon ‐ anbefalinger


Oppnår en målene med de regionale partnerskapene?



Utløses mulighetene i fylkets planstrategi via de regionale partnerskapene?



Hva kan bidra til at de regionale partnerskapene utløser/forbedrer mulighetene
som ligger i fylkets planstrategi?

1.3 Rapportens oppbygning
I de følgende kapitlene vil vi først redegjøre for våre forskningsmetoder. Deretter vil vi gi
et teoretisk bakteppe for satsningen på regionale partnerskap. Videre vil vi redegjøre for
plansystemet og tilhørende styringsdokumenter. Deretter vil vi presentere funn fra en
spørreundersøkelse og fra casestudier, for til slutt å diskutere funnene, trekke opp noen
konklusjoner og komme med noen anbefalinger.
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2 GJENNOMFØRING OG METODE
For å belyse problemstillingene har vi kombinert ulike metoder; dokumentstudier, en
spørreundersøkelse til personer på kommunalt nivå, regionalt nivå og fylkesnivå, samt
intervjuer av sentrale personer knyttet til tre av de regionale partnerskapene. De tre
regionale partnerskapene utgjør case i denne evalueringen.

2.1 Dokumentstudier
I dokumentanalysen har vi sett etter hvilket formål man har med de regionale
partnerskapene, og tanker man har om partnerskapets fungering, herunder organisering,
roller og arbeidsfordeling. Vi har derfor gjennomgått disse dokumentene:


Partnerskapsavtalen mellom Oppland fylkeskommune og kommunene



Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland (høringsnotat til kommunene)



Avtalen om regionkoordinatorfunksjonen

Vi har også studert hvilke mål og satsningsområder som de regionale partnerskapene
fokuserer på i planperioden 2012‐2016, og har da gjennomgått:


Regional planstrategi for Oppland 2012‐2016 (Oppland fylkeskommune)



Årlig regionalt handlingsprogram (Oppland fylkeskommune), for årene 2012, 2013
og 2014



Strategisk plan for regionrådet (der dette finnes)



Årlige handlingsplaner for regionrådet for årene 2012, 2013 og 2014 (der dette
finnes)



Årsmeldinger for årene 2011, 2012, 2013 og 2014



Samt annet relevant materiale

Når det gjelder de regionale planene så er det de tre case‐regionene sine dokumenter vi har
studert, ikke de øvrige regionenes planer.

2.2 Spørreundersøkelse
Tidlig i evalueringen gjennomførte vi en spørreundersøkelse som gikk ut til alle i de
regionale partnerskapene. Spørreundersøkelsen bidrar til et helhetsbilde over det regionale
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partnerskapet. Undersøkelsen var nettbasert hvor respondentene ble kontaktet på epost og
hvor de kunne klikke seg inn på spørreskjemaet og svare direkte i nettleseren.

Utforming
Fordi spørreundersøkelsen sentrerer om alle problemstillingene som oppdragsgiver har
formulert, og går til alle aktører i partnerskapet, gir den et godt helhetsbilde av
partnerskapenes organisering, arbeidsformer, resultater og effekter. Ettersom respondenter
har oppgitt hvilket regionalt partnerskap de inngår i, har vi kunnet sammenligne
regionene, slik at vi får frem forskjeller og likheter mellom de seks regionenes partnerskap.
Da vi utformet spørreundersøkelsen diskuterte vi om en burde spørre respondentene om
regionale partnerskap direkte, eller om denne benevnelsen ble for «fjern» og «abstrakt» for
dem, særlig for personer som var mer perifere i dette arbeidet. Vi har derfor, i samråd med
oppdragsgiver, operasjonalisert regionalt partnerskap til å dreie seg om regionrådene og
hvordan de arbeider.

Utvalget
Ifølge SSB er det 634 kommunale politikere i Oppland, av dette er det 379 menn (60 %) og
255 kvinner (40 %). Vi fikk epostadressene til 632 personer, altså nær 100 % av alle aktuelle
politikere.
Tabell 1. Utsendte spørreskjema og svarprosenter innen ulike kategorier respondenter.
Utsendt

Strøket/feil
ved e-mail

Nettoutvalg

Antall
skjema
besvart
(svarprosent)

Ordinær kommunal politiker/ medlem
av formannskap

606

-42 strøket
av ulike
grunner

564

276 (49 %)

Ordfører

26

0

26

25 (96 %)

Alle kommunale politikere som er
medlemmer av et regionråd

66

66

58 (88 %)

Fylkespolitikere, som sitter i regionråd

7

0

7

6 (86 %)

Andre fylkespolitikere

28

0

28

17 (61 %)

Regionkoordinatorer/-sjefer

6

0

6

6 (100 %)

Fylkeskommunale regionkontakter

5

0

5

5 (100 %)

Rådmenn

26

0

26

21 (81 %)

Ikke besvart kategori
Totalt utsendt

8
704

42

662

364 (55 %)

Tabell 1 viser at i forhold til et nettoutvalg på 662 respondenter så har 364 personer besvart
spørreskjemaet i større eller mindre grad. Det tilsier 55 % svar, hvilket er meget bra. Blant
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de som har krysset av for hvilken kategori de tilhører, så er det 100 % svar eller nær 100 %
svar for flere kategorier. Blant de ordinære fylkestingsrepresentantene er det 61 % som har
svart, og blant kommunestyremedlemmer (herunder formannskapsmedlemmer utenom
ordfører) er det 49 % svar.

Vårt materiale med det totale utvalget i forhold til kjønn og partitilhørighet
Som nevnt er det ifølge SSB5 634 kommunale politikere i Oppland, av dette er det 379 menn
(60 %) og 255 kvinner (40 %). Blant de kommunale politikerne som har svart på spørsmålet
om kjønn i vår undersøkelse, er det 119 menn (71 %) og 49 kvinner (29 %). Dette viser at vi i
undersøkelsen har en overrepresentativitet av menn i forhold til kvinner. Tabell 2 viser at
det også er en viss overrepresentativitet av medlemmer fra Arbeiderpartiet i materialet,
mens det er mindre forskjeller for de øvrige partier. Det er vanskelig å si hvordan de
nevnte forskjeller kan ha ført til eventuelle skjevheter i materialet.
Tabell 2. Partitilhørighet blant kommunestyremedlemmer i Oppland og hos de som har svart på dette i vår
undersøkelse. Antall og prosent.
Kommunevalget 2011
Arbeiderpartiet

6

Besvarte spørreskjema

263 (41 %)

76 (47 %)

31 (5 %)

5 (3 %)

96 (15 %)

22 (13 %)

11 (2 %)

2 (1 %)

126 (20 %)

29 (18 %)

SV

15 (2 %)

1 (1 %)

Venstre

28 (4 %)

10 (6 %)

3 (0)

2 (1 %)

61 (10 %)

16 (10 %)

634

163

Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

Rødt
Andre; De Grønne (1), Pensjonistpartiet (3), Felleslister (7), Lokale
lister (50)

Sum
Kilde: SSB og egen spørreundersøkelse. 0: Mindre enn 0,5

5

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp, nedlastet 2.4.2014. I vårt materiale
er det personer som er både kommune- og fylkespolitikere. Dersom vedkommende er fylkespolitiker så er
de ved kjøringene ikke regnet med som kommunepolitiker, hvilket medfører at det virkelige universet for
vår undersøkelse har færre kommunepolitikere enn det som framkommer fra SSB. Det kan også påvirke
universet mht kjønn og partitilhørighet. Det er vanskelig å se at det her kan være en systematisk meil, så vi
har sett bort fra den feilkilden når vårt faktiske utvalg (de som har svart) sammenlignes med universet
(antall potensielle svarere).
6

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectout/print.asp?FileformatId=2&Queryfile=2014421258343326727
48ValgTab18&PLanguage=0&MainTable=ValgTab18&potsize=27, nedlastet 2.4.2014
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Vårt materiale i forhold til region
Ser en på antall kommunestyremedlemmer i hver av de seks regionene, og sammenligner
med hvor mange av dem som har svart på spørreskjemaet, kan vi antyde noe om
representativitet. Tabell 3 viser en varierende svarprosent, der Nord‐Gudbrandsdal er
lavest med 40 % og Lillehammer er høyest med 57 %. Varierende svarprosent medfører
forsiktighet ved tolkning av data regionene i mellom. Hvor mye en i praksis kan si om en
region, vil imidlertid også påvirkes av andelen «vet ikke». Ettersom antallet personer som
har svart på de ulike spørsmålene varierer, men generelt avtar utover i undersøkelsen, så
kan representativiteten også variere mellom spørsmålene. Vi har ikke hatt anledning til å
gå inn på slike forhold for hvert av spørsmålene.
Tabell 3. Kommunestyremedlemmer i regionene og i vårt materiale. Antall og prosent.
Region

Antall i regionen

Antall i vårt materiale

Svarprosent

Nord-Gudbrandsdal

122

49

40

Midt-Gudbrandsdal

65

33

51

Lillehammer

95

54

57

Valdres

124

56

45

Gjøvik

157

68

43

Hadeland

71

34

48

Oppland

634

294

46

Kilde: Spørreundersøkelse. Fordelingen på regioner i vårt materiale forutsetter at respondenten har krysset av for
region, hvilket de fleste har gjort. Tabellen viser svarprosent i forhold til det totale antall representanter i regionen, altså
bruttoutvalget. Nettoutvalget er imidlertid lavere, men vi har ikke «regionalisert» det utvalget. Dersom svarprosent per
region hadde tatt utgangspunkt i nettoutvalget så villr det gitt en høyere svarprosent per region.

Kunnskap om arbeidet regionrådet og oppfølgingen av arbeidet der
Det er grunn til å anta at kjennskap til arbeidet i regionrådet og oppfølgingen vil påvirke
respondentenes vurderinger, og hvor mye vekt en skal legge på ulike vurderinger. Vi ser
derfor nærmere på hvordan ulike grupper oppfatter sin kunnskap om ulike tema. Fra
intervjuer og i møter med regionene hevdes det f.eks. at «vanlige kommunestyre‐
medlemmer» vet lite om det som foregår i regionrådet (informantene sier også at det er
behov for å informere mer om arbeidet). Det kan også være grunn til å anta at
medlemmene av formannskapet vet mer enn de vanlige kommunestyrerepresentantene
fordi de sitter svært sentralt i kommunenes arbeid, og fordi medlemmene av regionrådet
rekrutteres fra formannskapet. Vararepresentantene til regionrådet rekrutteres også fra
formannskapet og de får ofte sakspapirer om møtene i regionrådet.
Figur 2 viser at 80 % av fylkespolitikerne7 har middels eller bedre kjennskap til det som
skjer i regionrådene. Rådmennene har god kunnskap om det som skjer i regionrådene og
oppfølgingen av arbeidet der. Medlemmene av regionrådene har, naturlig nok, også god
kjennskap til dette arbeidet. Medlemmene av formannskapet har bedre kjennskap til
7

Se kapittel 5 for en nærmere omtale av de ulike kategoriene respondenter.
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regionrådsarbeidet enn når en ser på alle kommunale politikere som helhet. Det er ikke
statistisk mulig å dele medlemmene av regionrådene og formannskapene ned på regioner
på grunn av for få respondenter. Vi har derfor basert oss på medlemmene av
kommunestyrene, selv om disse har litt dårligere kjennskap til arbeidet i regionrådet enn
medlemmer av formannskap og regionråd. Dette medfører at de regionaliserte dataene må
vurderes deretter.
Figuren viser at medlemmene av kommunestyrene i Lillehammerregionen og
Gjøvikregionen har mindre kjennskap til det som skjer i sitt regionråd enn de øvrige
regioner. Denne tendensen ser en også ved at det i disse to regionene i forbindelse med
enkeltspørsmål ofte er en større andel «vet ikke» enn for de øvrige regioner. Det er særlig
typisk for Lillehammerregionen. Grunnen til dette for de to regionene kan være at dette er
to by‐regioner med store kommuner og at arbeidet i regionrådet dermed får mindre
betydning, eller blir mindre fremtredende, enn i andre regioner.

Oppland fylkespolitikere (N=22)
Rådmenn (N=20)
Oppland regionråd (N=60)
Oppland formannskap (N=97)
Oppland kommunepolitikere (N=283)
Hadeland (N=33)
Valdres (N=53)
Gjøvik (N=65)
Lillehammer (N=52)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=31)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=49)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Svært godt

Godt

Middels

Lite

Svært lite

Figur 2. Kjennskap til arbeidet i regionrådet og oppfølgingen av arbeidet der. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Kommunepolitikere inkluderer formannskap og danner utgangspunkt for fordelingen på
regioner. Vet ikke er unntatt. Svarene for fylkespolitikere er samlede svar for de som er spurt generelt og de som er
bedt om å svare for den regionen de sitter i som fylkeskommunal medlem av partnerskapet.

Tolking og presentasjon av data fra spørreundersøkelsen
Ved presentasjon av data fra spørreundersøkelsen presenterer vi hva medlemmene av
regionråd, formannskap og kommunestyre mener om ulike tema. I den forbindelse er det
viktig å være klar over at dette ikke er gjensidig utelukkende kategorier. Grunnen er at
formannskap også har med medlemmer av regionrådet, og at kommunestyrene samlet sett
inkluderer medlemmer av formannskap og dermed medlemmer av regionrådet. På grunn
av høy svarprosent fra medlemmene av regionrådene (og ordførere) vil deres syn dermed
påvirke de totale svar mer enn det som framkommer fra vanlige
kommunestyremedlemmer.
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Dersom medlemmer av regionrådet, på grunn av sin nærhet til beslutninger som fattes der,
har et mer positivt syn på regionrådet, så vil det føre til at kommunestyret samlet sett vil
preges av dette.
På tross av disse svakheter har vi valgt å presentere kommunestyret som helhet fordi det
øker muligheten for å presentere synspunkt fra de ulike regionene. Å ikke bruke
kommunestyret samlet, vil føre til at det blir enda færre respondenter som kunne
«regionaliseres». En annen inndeling er å undersøke synspunktene fra medlemmer av
regionråd og kommunestyremedlemmer som ikke sitter i det regionråd. Vi har gjort det i
noen få tilfeller, men det gir dårligere grunnlag for regionalisering.
I en del spørsmål er det grunn til å anta at medlemmene av regionrådene er de best
informerte, se også Figur 2. Det kan f.eks. dreie seg om de interne vurderinger av det som
skjer der, av regionkoordinator og fylkets internkoordinator mv. I en del sammenhenger er
det derfor grunn til å legge mer vekt på deres synspunkter enn de samlede svar fra
kommunestyremedlemmene. I andre spørsmål er alle kommunestyremedlemmene en
minst like relevant gruppe, og kanskje den mest relevante. Dette vil variere med
spørsmålene. Vi har derfor oftest presentert hva både medlemmer av regionråd,
formannskap og alle kommunestyremedlemmer mener, slik at eventuelle skjevheter
mellom ulike utvalg kommer fram. Dette blir kommentert ved presentasjon og diskusjon
av materialet.
Den statistiske usikkerheten øker dess færre som har svart og antall kategorier som deres
svar skal fordeles på. På grunn av dette har vi valgt å bare presentere data der kategorien, f.eks. en
region, samlet sett har 20 eller flere respondenter når «vet ikke» er trukket fra. Altså at N = 20 eller
større. Dette medfører at en del regioner ikke blir presentert under alle spørsmål, men vi
har bakgrunnsdata om dem. Materialet det ofte presenteres data fra er bl.a. Nord‐
Gudbrandsdal, Lillehammerregionen og Gjøvikregionen, mens data fra Hadeland ofte ikke
presenteres pga. for få svar.
Vi har systematisk valgt å ikke inkludert «vet ikke», men har vurdert denne i forbindelse
med hvert spørsmål. Hovedårsaken til at «vet ikke» ikke er presentert, er at materialet, og
sammenligninger på tvers av grupper og regioner, blir enklere å forstå uten «vet ikke».
Det at det er få svar fra fylkespolitikere, oftest under N=20 når «vet ikke» er utelatt, fører til
at det knapt er presentert svar fra denne gruppen. Det er andelen «vet ikke» som ofte
medfører at N faller under 20. En forholdsvis stor andel «vet ikke» fra dem, indikerer at de
vet lite om en del spørsmål. Dette sammenfaller med at de ser behov for større kontakt
mellom fylkesting og kommunestyrer, jf. Figur 10.
Når det gjelder svar som respondenten gir, er det et åpent spørsmål om synspunktene er
basert på det langsiktige bildet, eller om kontroversielle saker i nær fortid preger svarene. I
mye av materialet er misnøyen i Nord‐Gudbrandsdal påfallende i forhold til andre
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regioner. Samtidig har det der vært en del kontroversielle saker i nær fortid, blant annet
spørsmålet om skoler. Dette gir grunn til å spørre seg om det er noen saker som preger
oppfatningene som kommer frem. Altså om misnøye med enkelte saker fører til at det
bildet som tegnes blir for negativt, og at dette «slår inn» også på temaer der det kanskje er
mindre grunn til misnøye. På samme måte kan en tenke seg at positive saker preger andre
regioner og her er det påfallende at valdrisene er godt fornøyde med arbeidet der.
Ved intervjuer har en større mulighet til å trenge bak dette enn tilfellet er ved
spørreundersøkelser, altså å få et mer nyansert bilde. Muligheten til å velge bare tre
regioner har begrenset dette.

2.3 Dybdeintervjuer i tre case-regioner
I denne evalueringen gjør vi noen dypdykk i tre utvalgte regioner i Oppland. De tre
regionene er å betrakte som tre frittstående case hvor en kan få synliggjort det særegne ved
tre nokså ulike regioner. Regionene er ulike med hensyn til omgivelser, ressurser og
utfordringer, og man må anta at dette vil påvirke organisering, arbeidsform, resultater og
effekter:


Gjøvikregionen



Hadeland



Midt‐Gudbrandsdal

Nøkkelinformanter
I case‐regionene har vi gjennomført dybdeintervjuer med et utvalg nøkkelinformanter. For
å ivareta konfidensialitet opplyser vi ikke hvem vi har snakket med. Vi har til sammen
intervjuet personer som er:


Regionkoordinatorer



Internkoordinatorer i fylkeskommunen



Fylkespolitikere



Regionrådsledere



Lokale politikere (ordførere og opposisjonsledere)



Prosjektledere i prosjekter som har fått midler



Næringslivsrepresentanter

Utforming av intervjuguide og gjennomføring av intervjuene
Intervjuguiden vi har benyttet er bygget rundt de samme temaene som
spørreundersøkelsen, men er semi‐strukturert. Intervjuene har gjort det mulig å få tak i
perspektiver og meninger fra aktører i partnerskapet, men også å innhente
faktainformasjon om de regionale partnerskapene (Kvale, 2009). Fordi vi berører de samme
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temaene og spørsmålene som man gjør i spørreundersøkelsen, bidrar intervjuene til å
utfylle denne.
Vi har gjennomført grundige intervjuer hvor informanten har fått anledning til å fortelle
om sine erfaringer og syn på partnerskapet. Intervjuene er enten gjennomført per telefon,
de fleste, eller «over bordet» og har hatt en varighet av opp mot to timer. Alle intervjuer er
skrevet ned som tekst.

Tolkning og presentasjon
Utskriftene fra intervjuene er analysert i forskergruppen. Vi har vært opptatt av å få frem
hva som kjennetegner den enkelte region, derfor presenterer vi hver enkelt case‐region for
seg. Slik kommer det særegne ved regionen mer tydelig frem for leseren. Organiseringen
av funnene er gjort etter kategorier som følger hovedproblemstillingene i evalueringen.
Selve diskusjonen av problemstillingene gjøres i kapittel 7, hvor vi ser på dataene fra
dokumentstudier, spørreundersøkelsen og case‐regionene i sammenheng.
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3 TEORETISK BAKTEPPE
For å kartlegge og analysere det som skjer i forbindelse med partnerskapsarbeidet er det
nyttig å fokusere på de teoretiske perspektiver som denne typen initiativ bygger på. Disse
dreier seg i hovedsak om hvordan partnerskap blir forstått og hva slags styringsform som
kommer som en konsekvens av regionale partnerskap. Dette kalles samstyring, til forskjell
fra den tradisjonelle politisk‐administrative styringsformen vi kjenner. I en
samstyringsform gjennom partnerskap endres det offentliges rolle fra å være myndighet til
å være partner. Dette skal vi komme nærmere inn på nedenfor. I tillegg kan det være nyttig
å ta et kort tilbakeblikk på de regionale partnerskapenes bakgrunn og hvilke
sammenhenger de inngår i.

3.1 Konteksten regional utvikling
Politisk sett har partnerskap blitt sett på som statens foretrukne arbeidsform, særlig i
regionalpolitikken. Partnerskap kom for fullt inn som en arbeidsform det ble knyttet store
forventninger til på 1990‐tallet. Innenfor regional utvikling ble partnerskap sett på som en
måte å løse utviklingsoppgaver på, i et forpliktende samarbeid mellom både offentlige og
private aktører i et geografisk område. Politikkutvikling, planlegging og implementering
skulle skje mellom gjensidig avhengige aktører. Fylkeskommunene fikk rollen som node,
det vil si den som skulle etablere og utvikle partnerskapene i kraft av å være
regionalpolitisk prinsipal og nøkkelaktør (Higdem, 2007).
Oppgaven som fylkeskommunen har i regionale partnerskap benevnes på ulike måter, bl.a.
«stifinner», «regionbygger» og «utvikler av regional regionalpolitikk». Fra 2000‐tallet
oppsto det et skifte i den regionalpolitiske retorikken fra statens side (Amdam & Bukve,
2004). Regional utvikling skulle ikke lengre skje som en ovenfra‐ og ned styrt og omfordelt
likhetspolitikk regionalt, men ved at fylkeskommunene og kommunene sammen med
andre aktører skulle fremme en regional utvikling som var basert på regionenes egne
utfordringer, muligheter og ressurser. Altså en overgang fra standardiserte løsninger for
landet, til regionalt utviklede løsninger med tilhørende virkemidler regionalt.
Kommunene har på sin side et samfunnsutviklingsansvar og store planleggingsoppgaver
med tilhørende ansvar. Ekspertutvalget sin utredning (Kommunal‐ og
administrasjonsdepartementet, 2014), hevder at de fleste kommuner legger for lite vekt på
og har for få ressurser knyttet til samfunnsutviklingsoppgavene. Kommunenes
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oppmerksomhet er i stor grad rettet mot tjenesteytingen. Samtidig sier de at mindre
kommuner preges av å ha for lite kompetanse knyttet til planleggings‐ og
samfunnsutviklingsoppgavene. Både i regionalt politikkutviklingsarbeid og
planleggingsarbeid har staten lagt føringer på at kommunene skal være med på laget (jfr.
PBL, 2008). De regionale partnerskapene må sees i denne konteksten. Regionale
partnerskap kan bidra til å etablere regional kapasitet og evne (kapabilitet) til kollektiv
handling mellom aktører som kan fremme regional utvikling.

3.2 Samstyring gjennom partnerskap
Samstyring er et norsk ord for det som på engelsk kalles «governance» (Røyseland & Vabo,
2008). Samstyring brukes ofte i motsetning til styring etter «government». Med det siste
menes en styring som følger den tradisjonelle politisk‐administrative styringsformen,
gjennom hierarkiske beslutningssystemer. Samstyring betyr også styring, men er ikke
hvilken som helst form for styring. Det er snakk om en styringsform hvor også andre
aktører enn de folkevalgte er med (Saglie, 2006). I tillegg kan samstyring gjennom
partnerskap dreie seg om styring mellom etablerte forvaltningsnivåer, som for eksempel
mellom fylkeskommune, kommuner og regional stat. Dette kalles flernivåstyring
(Veggeland, 2004, 2005). I vår sammenheng, dvs. innenfor de regionale partnerskapene
snakker vi i stor grad om styring mellom kommuner og fylkeskommune, dvs. en form for
flernivåstyring. I en norsk sammenheng er begrepet samstyring forbeholdt
samstyringsformer hvor det offentlige er en av partene (Røyseland & Vabo, 2008)
Samstyring dreier seg om styring i nettverk. Dette ved at det tradisjonelle demokratiske
beslutnings‐ og styringssystemet tar andre offentlige aktører med i styringen. Det kan også
være andre aktører enn de demokratisk valgte som slik blir med i politikkutforming og
styring. Samstyringsformer kan styres på flere måter, men innenfor regionale partnerskap
etableres bindende avtaler mellom aktørene og det legges en omforent plan. Offentlig –
offentlige partnerskap benyttes gjerne for å utvikle en samlet regional handlingskapasitet
og handlingsevne for regional utvikling mellom ellers autonome aktører. Når privat
sektor, frivillige organisasjoner eller regional stat deltar i nettverket, kan kommunestyre og
fylkesting utvide sitt handlingsreportoar (Higdem, 2009).
Partnerskap er et begrep som brukes på mange ulike måter og det er utfordrende å bruke
det i en analytisk sammenheng. Å inngå i partnerskap handler først og fremst om å
etablere forpliktende koalisjoner der man har de nødvendige ressursene til å løse kollektive
problemer (Higdem, 2009; Andersen & Røyseland, 2008). I vår sammenheng er «kollektive
problemer» gjerne oppgaver som offentlig sektor har hatt hånd om og styrt gjennom en
ordinær hierarkisk (politisk – administrativ) organisering, basert på styring gjennom
kommando, delegering, mandat, regelverk mv innenfor offentlig sektor sfære, dvs.
’government’. Et partnerskap for å løse kollektive oppgaver vil nødvendigvis ha offentlig
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sektors aktører som en del av partnerskapet. Styringsformen i et partnerskap er basert på
en framforhandlet avtale mellom likeverdige parter (Higdem, 2009). Gjennom å bruke
partnerskap som arbeidsform, skjer det altså et skift i styringsform hvor den hierarkiske og
vertikale erstattes med den nettverksbaserte og horisontale formen. Gjennom avtaler
etableres og reguleres forpliktelsen og ressursutvekslingen mellom partene. Dette betegnes
som ’avtalebasert samstyring’ (Higdem, 2010).
Tabell 4 viseren forenklet oversikt fra Higdem (2011) over forskjellen mellom tradisjonell,
offentlig styring og oppgaveløsning og samstyring gjennom partnerskap:
Tabell 4: Tradisjonell offentlig styring vs. samstyring gjennom partnerskap.
Tradisjonell offentlig styring

Samstyring gjennom partnerskap

Organisasjon

Hierarki

Nettverk

Oppgaveløsning
gjennom

Vertikal kommando

Horisontal forhandling

Relasjon mellom
aktører

Oppgavefordeling

Gjensidig avhengighet

Over- underordning

Likeverdighet

Regulering av
forholdet mlm. aktører

Mandat

Avtaler og kontrakter

Hvilke aktører

Definerte offentlige aktører

Nye og private, sivile parter

Beslutningsprosess

Regulert, transparent

Uregulert

Hovedfokus

Lover, regler og retningslinjer
(input)

Resultat (output)

Typer løsninger

Standardiserte

Tilpassede (regionale/lokale)

Kvalitetssikring

Forvaltningsrevisjon

Rapportering fra partnerskapet

Kilde: Higdem (2011).

Den tradisjonelle styringsformen som vi kjenner er basert på en hierarkisk organisering
hvor det går en sammenhengende styringskjede fra staten og utover, men også innad i en
fylkeskommune eller en kommune. Det hersker et over‐underordningsforhold mellom
aktørene. Underliggende organer er delegert myndighet, de har et mandat og er knyttet til
definerte oppgaver. Styringslinjen kan gi mandat og instruksjon med hensyn til samarbeid,
koordinering og samordning mellom sektorer og nivåer. Sammen med lover, regler og
retningslinjer gir dette myndighetene legal og legitim rett til beslutninger og handlinger.
Aktørene i styringskjeden er definerte, de er offentlige og løsningene er standardiserte ut
fra et prinsipp om likhet i tjeneste eller tilbud for alle. Beslutningsprosessen er transparent,
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offentlig og det er lover som regulerer dette. Forvaltningsrevisjon skal sikre at
gjennomføring er i tråd med beslutning. I tilfellet samstyring gjennom partnerskap, blir
den vertikale styringslinjen erstattet av horisontal forhandling mellom likeverdige parter.
Det kan være både offentlige parter og ulike typer private parter.
Dette innebærer at et partnerskap består av selvstendige parter som selv bestemmer om de
vil delta eller ikke, partnerskapet er frivillig. Et partnerskap kan ikke instrueres til
samarbeid, koordinering eller samordning slik som i den hierarkiske styringsformen.
Partene må snarere komme til enighet om dette gjennom deliberasjon (samsnakking) og
forhandlinger. Offentlige myndigheter kan derimot styrke mulighetene for gode løsninger i
partnerskapet gjennom incentiver av ulikt slag. Denne formen for samhandling og
koordinering kalles i EUs terminologi «the open method of coordination», dvs. en åpen
koordineringsform Dersom en eller flere myndigheter tar i bruk instruksjon eller
kommando overfor partene, er vi over i et hierarkisk over‐ underordningsforhold og ikke
et partnerskap.
Forholdet mellom partnerne er regulert gjennom avtaler og kontrakter som sikrer
partnerskapets legalitet. Hvordan beslutninger fattes i partnerskap er det ikke
bestemmelser om. Partnerskapet henter sin legitimitet gjennom de resultatene de
produserer for samfunnet og gjennom partnerskapet blir resultatene (virkemidler, tiltak,
tjenester, typer ressurser mv.) tilpasset regionale/lokale utfordringer og behov.
Kvalitetssikringen ligger i at de enkelte aktørene får jevnlig rapportering om
partnerskapets resultater, siden partnerskapet styrer på vegne av avtaler og kontrakter.
Noen kjerneelementer er med på å bestemme om det i det hele tatt er et partnerskap vi
studerer, eller en løs type nettverk (Andersen & Røyseland, 2008): Partnere må ha status
som prinsipal, dvs. de må kunne fatte beslutninger på vegne av andre. Partnerskapet må
være av en viss stabilitet og varighet. Partnerne må bidra med ressurser, det være seg
materielle eller immaterielle ‐ som penger og kompetanse. Partnerskapet må til en viss grad
være formalisert, gjennom en organisatorisk overbygning som definerer formål,
forpliktelser og ansvarsforhold. En slik overbygning vil i mange tilfeller være
fundamentert ved hjelp av partnerskapsavtaler (Higdem, 2009).
For at parter skal motiveres til å inngå i et partnerskap og oppleve nytte av det må de være
gjensidig avhengig av hverandre i oppgaveløsningen. Partene er altså interessert i en felles
oppgaveløsning, de er prinsipaler og selvstendige enheter, men de må være villige til å
kompromisse for å komme fram til gode løsninger. Siden partnerskap kan ta ulike former
avhengig av oppgaver, interesser og parter, vil partnerskap kunne være basert på ulike
styringslogikker.
Empirien viser også at man har lett for å sette sammen partnerskapet med bakgrunn i det
tradisjonelle aktørkartet i fylket eller i regionen (Higdem, 2009). Dette er ikke noen ulempe
i og for seg, men dersom partnerskapene blir mange vil det være grenser for hvor mye
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aktører med relativt små fylkesvise staber, som KS, NHO, LO m.fl. har mulighet for å
engasjere seg fullt ut. Ulempen med sti‐avhengighet og deltakelse av «de faste partene»
med sterk gjensidig avhengighet i partnerskapet, er at det kan føre til «lock‐in» situasjoner.
Dette innebærer at partnerskapet ikke blir i stand til å kople på nye (aktuelle) aktører eller
innhente ny informasjon til nettverket. Partnerskapet kan dermed bli «satt» og lite
nytenkende.
Til sist vil vi ta fram forholdet til transaksjonskostnader8. Et økt antall partnerskap med de
samme typer av aktører regionalt, kan øke transaksjonskostnadene for alle
organisasjoner/aktører som deltar. Kostnadene knytter seg til oppmerksomhet, tid,
personell og kompetanse. Dersom aktørene agerer opportunistisk, eller har liten tillit til
hverandre, er det nødvendig å formalisere partnerskapet og oppfølgingen i avtaler og
kontrakter, samt gjennomføre en stor grad av formalisert rapportering. Dette øker også et
partnerskaps transaksjonskostnader. I tilfeller hvor det er lett å ha oversikt
beslutningsmessig og i partnerskapet, og det hersker stor tillit mellom partene, vil
transaksjonskostnadene reduseres vesentlig.
Mange av de ovennevnte faktorene er sentrale i et hvert samarbeid og for alle typer
samarbeidsløsninger som skal resultere i bedre oppgaveløsning i samfunnet. Som man vil
se er det likevel noen elementer som skiller partnerskap fra andre typer samarbeid; At
partene i et partnerskap i utgangspunktet er likeverdige, de er prinsipaler, det er frivillig å
delta (med exit‐mulighet fra partnerskapet) og at et partnerskap styrer på vegne av avtaler
og kontrakter (muntlig eller skriftlig). Det siste innebærer at partnerskapet styrer på vegne
av disse avtalene og kontaktene, og samtidig at de tradisjonelle styringsenhetene abdiserer
fra dette området så lenge avtalene eller kontraktene varer (Higdem, 2007).

3.3 Å arbeide i partnerskap
For å vurdere partnerskapet fra innsiden, dvs. den prosessuelle og faktiske samhandlingen
mellom partene i et partnerskap, kan man se på faktorer som kjennetegner partnerskapet.
Partnerskap kan oppleves på en skala mellom det harmoniske og det konfliktfylte
(Andersen, 2007, arbeidsnotat):

8

Kostnadene knytter seg eksempelvis til oppmerksomhet, tid, personell og kompetanse.
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Tabell 5: Kjennetegn ved konfliktfylt og harmonisk partnerskap
Det harmoniske

Det konfliktfylte

Samarbeid

Konkurranse

Interessefellesskap

Interessekonflikt

Dialog og deliberasjon

Forhandlinger

Gjensidig avhengighet

Ulikhet i avhengighet

Symmetri

Asymmetri

Tillit

Opportunisme

”Vinn-vinn”

”Null-sum”

Åpenhet

Lukkethet

Ansvarsavklaring

Ansvarsfraskrivelse eller uklart ansvar

Muntlige avtaler

Skriftlige kontrakter

Potensielt lave transaksjonskostnader

Potensielt høye transaksjonskostnader

Kilde: Andersen, 2007

Det harmoniske partnerskap er det ideelle et partnerskap hvor aktørene har et
interessefellesskap mellom seg, og de er gjensidig avhengig av hverandre for å løse en
samfunnsmessig oppgave. Her vil tankesettet være preget av samarbeid, og partene
inngår i dialog og deliberasjon med hverandre om forståelsen av oppgaven og hvordan
den skal løses. Slike partnerskap vil karakteriseres ved «vinn‐vinn» situasjoner på grunn av
den gjensidige avhengigheten. Partnerskap hvor partene har ulike interesser, hvor makt og
ressurser oppleves som i et asymmetrisk forhold, og hvor det eksisterer en ulik grad av
avhengighet mellom partene, vil ende i forhandlinger mellom partene, snarere enn dialog
og deliberasjon. Forhandlinger som har et slikt utgangspunkt «trigger» opportunisme hvor
hver part forhandler for den beste løsning for seg. Man har altså ikke fellesskapets behov
for øyet siden partene ikke er likeverdige, men beslutningsmakt og ressurser er tydelig
ulikt fordelt og benyttet. Dette forholdet vil også øke med vissheten om at det er et null‐
sum spill. Dersom en part skal få mer, må altså en annen avgi ressurser. For at
partnerskapet skal kunne kontrollere det samlede resultat (output) og hindre
opportunisme, er det nødvendig å inngå formelle avtaler og kontrakter mellom partene.
At partene er symmetriske innebærer at de går inn som likeverdige parter med hensyn til
likeverdighet, beslutningsressurser og makt, noe som gjerne er en forutsetning for
deliberasjon og dialog. I et ideelt partnerskap har partene tillit til hverandre. Dette
innebærer muntlige avtaler og lite formell kontroll og rapportering, noe som reduserer
transaksjonskostnadene. Tillit medfører at partene ikke handler opportunistisk for å tjene
sine egne eller sin organisasjons egne interesser, men har mulighet for gjennomtenkt
kollektiv handling. Ansvarsavklaring er sentralt i et partnerskap, siden det innebærer at
partnerskapet også er i stand til å bli ansvarliggjort for sine resultater. Uklare
ansvarsforhold kan medføre ansvarsfraskrivelse og pulverisering av ansvar.
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Åpenhet beskriver at et partnerskap i utgangspunktet ikke har noen regler knyttet til seg
med hensyn til slike ting som innsyn, saksdokumenter, beslutningsprosedyre,
offentlighetslov eller forvaltningslov. Et lukket partnerskap vil miste legitimitet. Et åpent
partnerskap vil si å lage ordninger for transparens og innsyn, men ikke minst for innspill,
åpen kritikk og tilbakemeldinger. Dette vil styrke partnerskapets legitimitet og
prinsipalenes muligheter for enkel kontroll. Et harmonisk partnerskap vil ha lave
transaksjonskostnader, mens et konfliktfylt partnerskap vil generere høye
transaksjonskostnader.
Disse faktorene kan være sentrale elementer i studier av partnerskap (Andersen, 2007). Her
vil problemstillingen mellom intensjoner og realiteter kunne komme til syne. Spørsmålet
er for eksempel knyttet til statens interesser og hvorvidt staten evner å opptre i samsvar
med idealene i partnerskap, eller hvorvidt staten forsetter en hierarkisk kontroll under et
ideologisk og begrepsmessig dekke av partnerskap (se også ovenfor). Tidligere studier av
regionale partnerskap viser at det fra statlig side i norsk sammenheng er svært vanskelig
for staten å være en reell partner (Higdem, 2007, 2009).
I regionale partnerskap finnes det et dilemma mellom «styring» og «deling» (Higdem,
2007). Fylkeskommunen har rollen som den sentrale regionalpolitiske aktøren. Det er i dag
fylkeskommunens oppgave å utmeisle en regional regionpolitikk basert på fylkets
utfordringer. I dette bildet er fylkeskommunens oppgave bl.a. å utvikle denne politikken i
samhandling med andre, som for eksempel kommunene. De regionale partnerskapenes
oppgave er i stort både utforming av regionalpolitikk for regional utvikling, knyttet både
til planleggingsoppgaver og til gjennomføring. Dette innebærer at for en stor del av
politikkutformingen og gjennomføringen må fylkeskommunen, dvs. fylkestinget, veie
forholde mellom å styre og å dele denne regionalpolitiske styringsoppgaven med andre. På
samme måte forholder det seg med kommunenes samfunnsutviklings‐ og
planleggingsansvar. De må også gjøre avveiningen mellom å styre og å dele. Et regionalt
partnerskap innebærer å dele myndighet og å styre sammen som likeverdige parter,
regulert gjennom partnerskapsavtaler, bevilgninger og planleggings‐ og
styringsdokumenter. I et partnerskap går altså offentlig sektor fra å være myndighet til å
være partner.
Der oppgaveløsningen i et partnerskap har stor betydning for offentlig politikk, interesse
og kollektiv løsning, vil man være interessert i å legge noen rammebetingelser for
partnerskapet. Disse skal sikre dimensjoner som vil være til stede dersom dette var en
oppgave i ren offentlig regi, eller en myndighets ansvarsområde. Det vil si kvaliteter som
åpenhet, transparens, rapportering og resultatmåling. I tillegg kan det legges til rette for å
skape gode prosesser og arbeidsforhold mellom partene i partnerskapet, som for eksempel
gjennom koordinatorer. Å legge slike føringer og bistå med tilrettelegging i
partnerskapsarbeidet kalles metastyring (Sørensen, 2006).
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Partnerskap er en blant flere former for samarbeid som man kan knytte til oppgaver det må
samarbeides om. Det kan være nyttig å tenke gjennom i hvilke tilfeller partnerskap er den
riktige måten, kontra andre samarbeidsformer. Partnerskap som arbeids‐ og styringsform,
knyttet til offentlig sektors oppgaver, kan være hensiktsmessig når man er avhengig av
andre aktører for å få gode løsninger på kollektive oppgaver, og hvor denne løsningen bør
være regionalt/ lokalt tilpasset og basert på regionens utfordringer. Aktørene kan være
andre autonome offentlige sektorer, myndigheter eller virksomheter, private aktører
og/eller frivillige organisasjoners ressurser. I tillegg kommer tilfeller der det er manglende
tradisjon for kollektiv oppgaveløsning mellom aktører og hvor tilliten til oppfølging fra
andre er lav. Dvs. at man bør være selektiv, bevisst og formålsorientert ved bruk av
partnerskap. Hvis man velger partnerskap som arbeidsform, bør det foreligge en gjensidig
avhengighet av partenes kompetanse, autoritet og ressurser for at partnerskapet skal
fungere (Sørensen & Torfing, 2005). At partene faktisk er gjensidig avhengig av hverandre
for å oppnå et resultat, er sentralt i et partnerskap.

3.4 Kritikk mot samstyring
Selv om det er en stor oppslutning om samstyring, så er det også en del kritiske spørsmål
til denne måten å styre på. For det første er slike nye fora ofte mindre åpne og transparente
enn tradisjonell styring etter government, fordi beslutninger ofte skjer «bak lukkede
dører». For det andre, og dette er en forlengelse av det første punktet, så har nye former for
partnerskap en tendens til å bygge «fort» rundt seg, det vil si at noen grupper og interesser
ikke har den mulighet til delta som de kan ha etter den tradisjonelle offentlige
styringsformen. For det tredje så inkluderer ikke partnerskap og andre «new government
fora» mekanismer som gjør at de må stå til rette i en demokratisk forstand (Elander &
Blance, 2001).
Hovik og Vabo (2005) skriver at den demokratiske legitimiteten i forbindelse med
partnerskap kan økes på to forskjellige måter; den første er å knytte beslutninger som fattes
i «samstyringsfora» (som partnerskapsfora) til avgjørelser som fattes av valgte organer.
Partnerskapene som skal analyseres i dette prosjektet kan være eksempler på dette. Den
andre måten, som Hovik og Vabo (2005) nevner, er å øke antall deltakere i nettverkene.
Ifølge Saglie (2006) har disse nye formene for governance ført til en spesielt økende
interesse for å evaluere partnerskap.
Higdems studie fra perioden 2003‐ 2006, viste at arbeidet i de regionale partnerskapene for
en stor del var en aktivitet for heltidspolitikerne. Forankringen tilbake til fylkesting og
kommunestyrer var ikke tilstrekkelig, slik at de politisk valgte organene opplevde å være
nokså frakoplet den regionale utviklingsaktiviteten (Higdem, 2007). Nyere studier av alle
typer interkommunale samarbeidsløsninger viser imidlertid at den politiske og
administrative ledelsen i kommunene har økende kjennskap til virkemidler som kan styre
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og kontrollere samarbeid utenfor linje. Imidlertid er ikke regionale partnerskap studert i
særlig grad (Holmen m.fl., 2013). Men, vi vet at denne oppblomstringen av ulike typer
nettverk har medført en økende kompleksitet som gjør at ansvar og beslutningsorganer er
uoversiktlig for de ansvarlige politikerne (Holmen & Hanssen, 2013) og spesielt for
deltidspolitikerne både på fylkes‐ og kommunenivå (Higdem, 2007; Higdem & Hanssen,
2013).

3.5 Oppsummering
Partnerskap er en foretrukket måte å samhandle på innenfor regional utvikling og
planlegging. Partnerskap forutsetter at aktørene er gjensidig avhengig av hverandres ulike
ressurser for å oppnå et kollektivt resultat, aktørene er likeverdige, det skal være frivillig å
inngå i partnerskap. I sammenheng med at offentlige myndigheter som kommuner og
fylkeskommuner inngår i partnerskap, endres dermed deres rolle fra å være myndighet til
å være en partner. Partnerskap har altså en annen styringslogikk enn i et tradisjonelt
politisk/administrativt styringssystem. Vertikal kommando og mandat erstattes av
horisontale forhandlingsløsninger mellom partene. Slik deler partene myndighet med
hverandre. Styringsformen kalles samstyring. Dette innebærer altså at partnerne i regionalt
utviklingsarbeid utvikler politikk i et samstyrt nettverk og sørger for å regulere
partnerskapet gjennom avtaler. Det er avtalene som styrer partnerskapets legalitet, mens
det er bl.a. hva partnerskapet oppnår som skaper deres legitimitet. Partnerskap kan, som vi
har sett ovenfor, både være preget av harmoni, men også av konflikt. Konfliktsituasjoner
kan skyldes flere faktorer, men bunner bl.a. i at selv om partene er likeverdige, vil de
kunne ha ulik makt og ressurser eller de kan være uenige i forholdet mellom arbeid for
fellesskapets beste eller sitt eget beste.
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4 PLANSYSTEMET OG SENTRALE DOKUMENTER
I det følgende vil vi beskrive noen sentrale dokumenter i partnerskapet, og løfte frem
enkelte poenger som vil være viktig i analysen av dataene våre og diskusjon av
problemstillingene. Det vi særlig tar opp er intensjonsnivået for partnerskapet. Først vil vi
se på det overordnede styringssystemet. Styringsdokumenter som inngår i partnerskapet
er viktige siden de angir formål og målsettinger som partnerskapene skal forholde seg til.

4.1 Det regionale plansystemet, planformer og bindinger
I 2008 fikk vi ny Plan‐ og bygningslov (PBL) som medførte at den regionale planleggingen
skulle bli forenklet og styrket. Gjennom innføring av Regional planstrategi som det eneste
obligatoriske elementet innenfor regional planlegging er formålet en forenkling av den
regionale planleggingen. Regional planlegging er styrket gjennom bl.a. innføring av
regional planbestemmelse. Ambisjonene til fylkeskommunens samordningsrolle er i ny
PBL like høy som tidligere (Higdem, 2012), men det er ikke lengre pålegg om å utarbeide
en samlet fylkesplan. Oppland var ett av pilotfylkene for innføringen av regionale
planstrategier og fylkeskommunen gjennomførte en prosess på dette i 2009. Den første
regionale planstrategien for Oppland ble vedtatt i 2010, og gjaldt for to år (2010‐2011). Den
neste, og gjeldende planstrategien for Oppland, er for perioden 2012‐2016.

Figur 3 illustrerer hvordan det endrede regionale plansystemet er bygd opp i forhold til
planformer, bindinger og gjennomføring etter ny PBL. Regional planstrategi er i PBL‐
forstand ingen plan, men et strategisk dokument som skal ta opp regionens sentrale
utviklingstrekk og utfordringer og ikke minst avgjøre hvilke av disse som er egnet for
vurdering og løsning gjennom planlegging. Planstrategien skal altså være en strategi for
planleggingen i kommende 4‐årsperiode. Kommuner, statlige og regionale organer skal
legge den regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i regionen (PBL,
2008). Denne forståelsen presenterer også OFK i innledningen til Regional planstrategi
2012‐2016. Med fokus på regional planlegging knyttet til de eksisterende regionale
partnerskapene, er det kun for Hadeland det er vedtatt og igangsatt arbeid med regional
plan etter PBL. De andre prioriterte planarbeidene som Regional plan for senterstruktur og
handel og Retningslinjer for areal‐ og ressursbruk, vil også ha stor betydning for regionene i
Opplands utvikling.
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Figur 3: Det regionale plansystemet, planformer og bindinger.
Kilde: Higdem, 2012

Regionalt handlingsprogram (RHP) har en historikk tilbake til Regionale utviklingsprogram
(RUP) fra slutten av 1990‐tallet. Fokus for dem var den smale regionalpolitikken, dvs.
fylkets økonomiske utvikling. Etter hvert ble RUP utvidet til å omfatte den brede
regionalpolitikken og siden synonymt med fylkesplanens 4‐ årige handlingsprogram
(Higdem, 2004), som etter hvert ble kalt Regionalt Handlingsprogram (RHP). Regionalt
handlingsprogram omfatter den brede regionalpolitikken, innenfor prioriterte områder.
Siden en samlet plan for et fylkes regionale utvikling ikke lengre er obligatorisk i PBL, vil et
Regionalt handlingsprogram være sentralt for en regionalpolitisk prioritering og
oppfølging av områder som ikke dekkes gjennom regionale planer, se Figur 4. Vi skal se at
RHP for Oppland har regionene i fokus i deler av dokumentet.
Vi har kartlagt hvilke styringsdokumenter partnerskapsinstituttet benytter og hvordan
disse er koplet med hverandre og eventuelt til det regionale plansystemet i PBL‐forstand:

Figur 4. Forholdet mellom styringsdokumenter på fylkesnivå og regionalt nivå.
Kilde: egen figur
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I Figur 4 illustrerer vi hvordan sammenhengen mellom Regional planstrategi og
styringsdokumentene som utformes på regionalt nivå kan forstås. De strategiene og
planene som utarbeides fra fylkeskommunens side, er vist som røde bokser i Figur 4, mens
de blå boksene representerer regionenes styringsdokumenter.
I Oppland er forståelsen at Regional planstrategi for Oppland skal påvirke den flerårige
strategiske planen for hver region, i figuren kalt Strategisk plan. Oppland fylkeskommune
vedtar dessuten et årlig Regionalt handlingsprogram (RHP). Regional planstrategi ligger til
grunn for RHP. Utarbeidelse av RHP og årlige handlingsplaner i regionene er parallelle
løp. Regionene kommer med innspill til hva de vil ha inn i RHP. På samme måte som for
Regional planstrategi, utformes RHP i samhandling mellom fylkeskommunen og
kommunene regionvis.
Intensjonen er at den strategiske planen for hver region er retningsgivende for
innsatsområdene, mens den årlige handlingsplanen der er styrende for de årlige
tildelingene. I tillegg kommer eventuelle Regionale planer med tilhørende
handlingsprogram for den enkelte region, som også vil ha konsekvenser for strategisk plan
for regionen, Jfr. Regional plan for Hadeland.
Hvert regionråd utarbeider en årsmelding for sin region, som er den formelle
tilbakekoplingen til de politisk valgte organene, kommunestyrer og fylkesting.
Nedenfor tar vi en rask gjennomgang av de regionale planstrategiene og det regionale
handlingsprogrammet.

Regional planstrategi for Oppland 2010‐2011: Et attraktivt og konkurransedyktig
Oppland
Dette var den første regionale planstrategien for Oppland, som var en pilot. Den ble
utviklet ved en bred prosess, som også inkluderte regionene, og fire hovedutfordringer ble
identifisert som fylkets viktigste satsingsområder. De definerte satsingsområdene skulle
vektlegges i den videre regionale planleggingen. Følgende fire satsingsområder ble valgt:


Attraktivitet



Kompetanse



Klima og miljø



Bruk og vern

Planstrategien skulle legges til grunn for Regionalt Handlingsprogram (RHP) fra 2011,
og legge premissene for politikkområdene og virkemiddelbruken.
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Regional planstrategi for Oppland 2012‐ 2016: Mulighetenes Oppland
Oppland fylkeskommune vedtok i 2012 en regional planstrategi for Oppland for 2012‐2016.
Den regionale planstrategien skulle «først og fremst peke på mulighetene som kan utløses
gjennom bedre og mer helhetlig planlegging» (s.3). Planstrategien peker ut tre satsingsområder
for å skape attraktive samfunn i Oppland:


Nærings‐ og stedsutvikling



Kompetanse



Samferdsel

Denne planstrategien inneholder også en liste over hvilke planer som skal revideres eller
igangsettes i 4‐ årsperioden.

Regionalt handlingsprogram 2010
I dette regionale handlingsprogrammet ble det lagt vekt på å konsentrere seg om et fåtall
politiske mål, som ifølge programmets innledning skulle gi en tydelig retning for en ønsket
utvikling av Opplandssamfunnet. Arbeidet med dette handlingsprogrammet gikk parallelt
med planstrategien, hvilket førte til at 2010 ble sett på som et «mellomår» når det gjaldt
utarbeidelsen av de to nye plandokumentene. Vi konsentrerer oss om RHP‐ene fra og med
2011.

Regionalt handlingsprogram 2011 og 2012
På bakgrunn av de fire hovedutfordringene fra regional planstrategi, nemlig attraktivitet,
kompetanse, klima og miljø samt bruk og vern ble det i RHP 2011 utformet tre politiske
resultatmål, som de ble kalt. Dette var folk, arbeid og næring, samt omgivelser. Disse ble
videreført i RHP 2012.
De regionale handlingsprogrammene for 2011 og 2012 omhandler ikke bare satsinger for
fylket som sådan, men også regionene. Dette er beskrevet i kapittel 6 der vi har en
gjennomgang av aktivitetene for hver case‐region og hvor vi også presenter regionalt
handlingsprogram.
Ifølge RHP 2012 er det i alle disse politikkområdene fokus på attraktivitet og
konkurransekraft. RHP viser at mye av aktivitetene handler om å tilrettelegge for et godt
tjenestetilbud til befolkningen, stimulere til utvikling av næringslivet og bidra til
vekstkraftige regioner.
Kompetanse er særlig vektlagt innenfor politikkområdene folk, og arbeid og næring.
Hovedutfordringene klima og miljø samt bruk og vern er ifølge programmet hovedsakelig
ivaretatt innen for politikkområdet omgivelser.
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Regionalt handlingsprogram 2013
Det er utformet tre politiske resultatmål som er gjengitt nedenfor, og som tematisk sett er
de samme som de strategiske satsingene i Regional planstrategi 2012 – 2016. Dette er:
næringsutvikling, kompetanse og samferdsel. Det vil si at det har skjedd en dreining av de
strategiske satsingsområdene fra tidligere RHP‐er. Klima og miljø samt bruk og vern får
som temaer mindre oppmerksomhet. Næringsutvikling og kompetanse har vært
gjennomgående satsinger over mange år i Oppland.

Regionalt handlingsprogram 2014
RHP 2014 understreker at fylket mener attraktivitet og bostedsattraktivitet er sentrale
faktorer som skaper tiltrekningskraft og regional utvikling. Å få flere til å flytte til
Oppland, blir dermed en av de viktigste oppgavene (s. 3). Næringsutvikling, kompetanse og
samferdsel er fulgt opp i RHP 2014 som de strategiske satsingene.
RHP 2014 understreker, som tidligere RHP‐er, at de regionvis prioriterte
samarbeidsområdene er viktige satsingsområder som regionen og fylkeskommunen skal
samarbeide om. RHP 2014 presenterer et nytt regionalt «grep» for å beskrive attraktiviteten
på ulikt vis innen hver region, gjennom å fortelle hver sin historie om og for regionen.
Siden vårt fokus er de regionale partnerskapene, skal vi komme tilbake til
satsingsområdene i kapittel 5 og 6.

4.2 Partnerskapsavtaler og regionale planer/gjennomføringsplaner
Partnerskapet betraktes både som en arbeidsform og som et styringsverktøy på overordnet
nivå (Partnerskapsavtalen, 2012‐2015). Vi skal nedenfor se at det er en arbeidsform, forstått
som et likeverdig partnerskap mellom i første rekke forvaltningsnivåene fylkeskommune
og kommunen, og gjennom å planlegge i samhandling (dvs. politikkutvikling regionalt).
Partnerskapene er en styringsform gjennom å styre ved gjensidig avtaler mellom partene,
basert på forpliktelse til gjennomføring av planer og handlingsprogram. Vi skal se nærmere
på dette nedenfor.
Vi ser av avtalen at planlegging og plangrunnlaget er sentralt for innretningen og styringen
av partnerskapenes arbeid gjennom at «partnerskapsarbeidet bygger på Planstrategi for
Oppland, regionalt Handlingsprogram, regionale planer og regionens handlingsplaner»
(Partnerskapsavtalens punkt 2). Partnerskapsavtalens oppgave er bl.a. å bekrefte partenes
vilje til aktivt og forpliktende samarbeid om gjennomføring av planen. (Gjennomgang av
partnerskapsinstituttet, s. 15, Partnerskapsavtalen punkt 6), og det er regionenes
handlingsprogram som danner grunnlaget for de felles satsingene som partnerskapet
arbeider med.
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Dette innebærer også at kommunenes og fylkeskommunens samlede bevilgninger skal
benyttes til å realisere regionenes handlingsprogram. Dermed blir det viktig for
fylkeskommunens innflytelse at det er god sammenheng mellom plandokumentene.
Tilsvarende blir det viktig for kommunene at fylkets RHP har en «riktig» innretning mht.
hver enkeltes regions utfordringer, og at handlingsprogrammet for regionrådet er godt
fundert for å realisere regionens profil, som det heter. Vi skal i analysen se på hvordan
partene vurderer dette.
I tillegg til en gjensidig forpliktelse gjennom partnerskapsavtalen kan det også utarbeides
gjennomføringsavtaler, slik vi forstår det. I disse kan/skal regionene vise hvilke andre
utviklingsaktører som bidrar i gjennomføringen.
Det er særlig i dokumentet Gjennomgang av partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune vi
finner formelle beskrivelser av hvordan man tenker seg at de regionale partnerskapene skal
organiseres (Oppland fylkeskommune, udatert), både med hensyn til formelle avtaler,
regionale handlingsplaner/gjennomføringsavtaler, representasjon, samhandling og
oppfølging. Dokumentet er et høringsdokument til kommunene.

4.3 Aktører, samhandling og oppfølging i partnerskapet
Partene består av fylkeskommunen og grupper av kommuner (regioner) og partene er
likeverdige, sier avtalen (punkt 3). Det oppfordres også til at de regionale partnerskapene
legger til rette for samarbeid med næringsliv og frivillig sektor i arbeidet med regional
utvikling. Samarbeidets formål er å målrette og å effektivisere det regionale
utviklingsarbeidet gjennom systematisk og jevnlig dialog (Partnerskapsavtalen, punkt 4).
Partnerskapsavtalen (2012 – 2015) angir at regionrådene skal bestå av to politiske
representanter fra fylkeskommunen (en fra posisjon og en fra opposisjon), en ordfører fra
hver kommune og minst en politisk representant fra hver kommune i tillegg. Fra
fylkeskommunen møter også en administrativ representant og det er rådmannen i den
enkelte kommune som bestemmer administrativ representasjon fra sin kommune (pkt. 5).
Avtalen gir en ytre ramme for hvordan de regionale partnerskapsmidlene kan benyttes
(pkt. 7) og det kreves konsensus om hvordan disse benyttes. Konsensusprinsippet regulert
gjennom avtalen knytter seg altså til fordeling og bruk av partnerskapsmidlene.
Kommunenes/regionrådets roller og ansvar er nærmere beskrevet i avtalen mellom OFK og
kommunene om regionkoordinatorfunksjonen.
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Regionrådene9
De seks regionene i Oppland har hvert sitt regionråd, men de er ikke helt like med hensyn
til organisering. Valdres har en annen organisering enn de øvrige og sammensetningen av
«Valdresrådet» er det som ligner mest på de øvrige regionrådene (se nærmere beskrivelse
nedenfor). Regionrådene for hver av de andre regionene består av to eller tre
representanter fra hver av kommunene. I tråd med avtalen møter minst ordfører og
opposisjonsleder, eller en representant for opposisjonen. I Nord‐Gudbrandsdal, Hadeland
og Gjøvikregionen, møter det tre politikere fra hver av kommunene, i de øvrige regionene
møter det to. Bare politikere fra kommunene har formelt sett «stemmerett» i regionrådene.
Ettersom regionrådene ikke er sammensatt på bakgrunn av direkte valg, fattes vedtak ved
konsensus, altså må alle være enige. Det betyr også at de som er i mot har det som kalles
«negativ kontroll».
I tråd med avtalen møter det som tidligere nevnt, to fylkespolitikere til hvert regionråd
valgt fra fylkesutvalget (disse er ikke fra den aktuelle regionen), en administrativ
representant fra fylkeskommunen og administrativ leder av regionrådet, samt eventuelle
andre personer som inngår i regionens administrasjon. Vanligvis møter rådmenn fast og
annet administrativt personale etter behov, men slik er det ikke i alle regioner. I Nord‐
Gudbrandsdal møter en valgt representant fra rådmannskollegiet, og i Valdres møter ikke
rådmenn i det hele tatt.
Det regionale arbeidet i Valdres er organisert på en annen måte enn for de øvrige
regionene. Valdres Natur‐ og Kulturpark består av Valdresrådet som det øverste organet,
styret, merkevarestyret, regionstyret, Bu‐styret og administrasjonen. Valdresrådet er det
som synes å ligne mest på det øverste organet i de andre regionene og det består av tolv
kommunalpolitikere, styret i Valdres Næringsforum, to fylkespolitikere og en fra
fylkeskommunens administrasjon (regional koordinator). I Valdresrådet gjelder
flertallsprinsippet. Imidlertid har regionstyret et årlig møte i desember, hvor de godkjenner
handlingsplanen fra Valdresrådet og fastsetter økonomiske rammer for
satsningsområdene. Dette skjer etter konsensusprinsippet. I regionstyret sitter de seks
ordførerne i Valdres og to fylkespolitikere fra Oppland fylkeskommune.

Politisk sammensetning av regionrådene
I de 6 regionrådene er det i perioden 2011‐2015 til sammen 66 politiske representanter fra
kommunene. Oftest er dette politikere som sitter i de respektive formannskap. Antall
politikere har variert over tid, f.eks. var det i perioden 2007‐2011 to representanter fra hver
av kommunene i Nord‐Gudbrandsdal mens det nå er tre fra hver av kommunene der. Som
tabell 6 viser, er det ulik politisk sammensetning i regionene.

9

Oversikt over regionrådene i Oppland: http://www.oppland.no/Fag-ogtjenester/Regionalenheten/Regionalt-samarbeid/Regionrad-og-regionradkoordinatorer/
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Tabell 6. Politiske representanter fra kommunene i de enkelte regioner, etter parti. Antall.
Region

Arbeider
partiet

Senterpartiet

Høyre

Nord-Gudbrandsdal

8

4

3

Midt-Gudbrandsdal

3

3

Lillehammerregionen

3

Valdres

5

Gjøvikregionen
Hadeland
Alle regioner

Kristelig
folkepart
i

Lokale
lister

Sum

3

18
6

2

1

6

4

2

1

12

7

3

4

5

1

3

31

15

14

1

15
9

1

5

66

Kilde: Oversikt fra de enkelte regioner og kommuner.

Regionkoordinatoren
Hver region skal ha en regionkoordinator. Dokumentstudien viser at den formelle tittelen
varierer i den enkelte region, eksempelvis daglig leder, regionsjef, regionkoordinator.
Regionkoordinatorenes rolle er å følge opp samarbeidet mellom regionrådet og Oppland
fylkeskommune (OFK), slik det går fram av partnerskapsavtalene. Koordinatorene har
således en todelt rolle, de skal representere både fylkeskommunen og regionen, noe vi skal
komme tilbake til i vår diskusjon senere i rapporten.
Det er etablert en avtale mellom fylkeskommunen og kommunene om
regionkoordinatorene. I avtalen står det at den bygger på partnerskapsavtalen, årlig
regionalt handlingsprogram og regionens handlingsplan. Avtalen skal ses på som en
arbeidsform og fornyes sammen med partnerskapsavtalen hvert 4. år i forbindelse med
valget. Avtalen inkluderer bl.a. følgende oppgaver for regionkoordinatorene. De skal være:


Pådriver for regional utvikling



Administrativt bindeledd mellom fylkeskommunen og kommunene/regionrådet,
OFKs representant i regionen og kommunenes representant i OFK



Sekretariat for regionrådet



Sikre god dialog mellom aktørene i partnerskapet



Gi faglige innspill til administrasjon/politikere i OFK og kommunene



Sikre gode prosesser i regionrådsarbeidet



Rapportere aktivitet og resultater i tråd med rutinene som er bestemt



Prioritere samarbeidsarenaer



Bidra til å orientere kommunestyrene om partnerskapsarbeidet

Regionkoordinatoren skal være et bindeledd mellom OFK og regionen, og OFK kan
benytte deler av regionkoordinators tid til utvalgte oppgaver av betydning for regionen.
OFK sin rolle og ansvar er beskrevet slik:
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Refundere inntil 50 % av lønn og sosiale utgifter, begrenset oppad til kr. 400 000.



Organisere minst to faglige samlinger for regionkoordinatorene per halvår.



Oppnevne en fast administrativ representant med regionalpolitisk kompetanse som
bindeledd mellom OFK/fagenhetene og regionkoordinator/regionene.



OFK skal være pådriver for regionalt utviklingsarbeid.

Ansettelsesforholdet er noe ulikt fra region til region. I Lillehammer og Nord‐
Gudbrandsdal er regionkoordinatoren ansatt i fylkeskommunen, men i de andre regionene
er koordinatoren ansatt i en av kommunene i regionen. Vi kjenner ikke til hvorfor det er
valgt ulike løsninger mellom regionene.

Internkoordinator
Innen fylkeskommunens regionalavdeling har enkelte personer også et ansvar for å følge
opp hver sin region i forhold til partnerskapsarbeidet. Disse internkoordinatorene har i
hovedtrekk følgende rolle og ansvar:


Fast oppnevnt administrativ representant med regionalpolitisk kompetanse



Bindeledd mellom OFK/fagenhetene og regionkoordinator/regionene



Være pådriver for regionale utviklingsarbeid



Sikre dialog og samhandling mellom aktørene i partnerskapet

Alt i alt sier dette noe om ansvar og roller slik man ønsker at partnerskapene skal drives, og
denne redegjørelsen er relevant når vi senere skal diskutere partnerskapets organisering og
arbeidsform. Vi ser at Oppland har en gjennomgående avtalefesting mellom partnere som
gir de formelle og legale rammene for partnerskapene.

4.4 Økonomi
Hver av de seks regionene får 2.5 millioner i partnerskapsmidler via Oppland
fylkeskommune. I tillegg må kommunene i en region til sammen bidra med minimum 40 %
av denne potten, dvs. minimum 1 millioner kroner. Kommunene skal avklare seg i mellom
hvordan den innbyrdes fordelingen av bidraget skal fordeles. Det er ikke satt som
forutsetning at kommunene som inngår i partnerskapet skal bidra med like summer, men
man avklarer seg imellom om hvor mye hver av kommunene skal legge i potten. Midlene
kan ikke benyttes til drift, slik som lønn til regionkoordinator.
Det er også utarbeidet prinsipper for hvordan partnerskapsmidlene kan benyttes (Oppland
fylkeskommune, udatert, s. 18). Oppland fylkeskommune uttrykker i sitt dokument at man
ønsker så lik praksis som mulig mellom regionene og at disse prinsippene skal etterstrebes:


Partnerskapsmidlene skal brukes til utviklingstiltak/prosjekter som gir merverdi
for regionen
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Midlene skal ikke brukes til ordinær drift eller godtgjøring av folkevalgte



Partnerskapsmidler skal ikke brukes som egenandel i prosjektsøknader til OFK



Hvis et prosjekt har fått partnerskapsmidler er partene enige om at OFK allerede
har betalt sin andel. Hvis prosjektet trenger mer offentlig finansiering, skal ikke
OFK ensidig finansiere dette. Eventuell tilleggsfinansiering deles likt mellom
kommunene på den ene siden (ikke partnerskapsmidler) og OFK



I initierende faser av større prosjekter som involverer flere kommuner/regioner,
avklares det hvem som tar finansieringen.

4.5 Oppsummering
Som vi har sett er hele partnerskapsinstituttet regulert gjennom et sett avtaler, i første rekke
mellom fylkeskommunen og kommunene regionvis. Avtalene fastlegger for det første at
partene er likeverdige. Avtalen viser også en forståelse av likeverdighet mellom posisjon
og opposisjon innad hos hver enkelt part, som skal være representert. For det andre viser
avtalene en gjensidig avhengighet mellom partnere knyttet til de langsiktige strategiene
vedrørende regional utvikling, men også til samarbeid om konkrete handlingsprogram og
finansiering av gjennomføringen. Den gjensidige avhengigheten nedfelles også som felles
finansiering av stillingene som regionkoordinatorer. Avtalene sikrer for det tredje en viss
administrativ infrastruktur og koplingen administrativt mellom partene gjennom
regionkoordinator og internkoordinator (OFK). For det fjerde regulerer avtalen
regionrådets domene, altså handlingsrom. Sist, men ikke minst fastlegger avtalene at
styringsdokumentene mellom partene er et gjennomgående system bestående av Regionalt
Handlingsprogram, Regionale planer samt Handlingsprogram regionalt med tilhørende
årsmelding, altså rapportering.
Det er altså avtalene som sikrer legaliteten i partnerskapsinstituttet totale virksomhet, mens
legitimiteten bestemmes av en rekke andre faktorer.
Vi ser også regionale forskjeller i den faktiske organiseringen, avhengig av bl.a. hver
regions vurdering av samhandlingsbehovet kommunene i mellom og til andre aktører
regionalt.
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5 PRESENTASJON AV FUNN FRA SPØRREUNDERSØKELSE
I forbindelse med evalueringen er det gjennomført en spørreundersøkelse. Hensikten med
den er å få oversikt over hva aktuelle aktører innen det regionale partnerskapet mener om
ulike sider av dette partnerskapet. Funnene er fokusert omkring partnerskapenes
organisering, arbeidsformer, resultater og effekter.
Presentasjonen av resultatene fra spørreundersøkelsen er bygget opp om noen sentrale
kategorier. Når vi skriver «Oppland rådmenn» så er dette de samlede svarene fra alle
rådmenn som har besvart undersøkelsen. «Oppland regionråd» gjengir de samlede svarene
fra de medlemmene av regionrådene, mens «Oppland formannskap» viser de samlede
svarene fra medlemmene av formannskapene. «Oppland kommunestyre10» er de samlede
svarene fra medlemmene av kommunestyrene i Oppland. De tre siste kategoriene er ikke
gjensidig utlukkende fordi medlemmene av eksempelvis regionrådene også sitter i
kommunestyrene. De data som gjengis på regionalt nivå representerer en
«regionalisering» av svarene fra «Oppland kommunepolitikere».
Vi har noen ganger presentert kategorien «Oppland fylkespolitikere», og svarene fra dem
inkluderer både fylkespolitikere som sitter i et regionråd og de som ikke gjør det.
Respondenter som er fylkespolitikere er ikke inkludert i kategoriene om
kommunepolitikerne, selv om en del av dem også sitter i kommunestyrer. Vi har, med
noen få unntak, ikke presentert data i de tilfeller der antall svar for kategoriene er færre enn
20 etter at «vet ikke» er trukket fra. Altså der N er mindre enn 20 etter at «vet ikke» er
trukket fra. Dette fører til at en del regioner, samt kategorien fylkespolitikere, i en del
tilfeller ikke blir presentert, til tross for at det foreligger en del svar fra dem. Det vises til
kapittel 2.2. for en gjennomgang av metodiske sider ved spørreundersøkelsen.

5.1 Tilfredshet med arbeidet i regionrådene
Figur 5 viser at for Oppland som helhet er 70‐80 % av rådmenn, regionrådsmedlemmer og
de kommunale politikerne middels eller bedre tilfreds med arbeidet i sitt regionråd. Det er
imidlertid store forskjeller regionrådene imellom. I Valdres, Hadeland, Lillehammer og
Midt‐Gudbrandsdal er 80 % ‐ 90 % middels eller bedre tilfredse. Det er dårligst tilfredshet i

10

I noen av figurene er disse omtalt som «Oppland kommunepolitikere», men det dreier seg altså om
kommunestyremedlemmene.
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Nord‐Gudbrandsdal der bare 60 % er middels eller bedre tilfredse og de har den største
andelen svært lite og lite tilfredse kommunale politikere.

Oppland rådmenn (N=20)
Oppland regionråd (N=55)
Oppland formannskap (N=92)
Oppland kommunepolitikere (N=240)
Hadeland (N=31)
Valdres (N=47)
Gjøvik (N=53)
Lillehammer (N=35)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=30)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=44)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Svært godt

Godt

Middels

Lite

Svært lite

Figur 5. Tilfredshet med arbeidet i de enkelte regionrådene. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Det er verdt å merke seg at blant de kommunale politikerne som har svart i
Lillehammerregionen, sier så mange som 34 % at de «vet ikke» på dette spørsmålet. I
Gjøvikregionen er det 17 % som svarer «vet ikke». En forklaring på det kan være at
arbeidet er mer perifert i de regionene, eller at det er vanskelig å skille ut regionrådets
arbeid fra mange andre aktiviteter i regionene.
Utgangspunktet for regionrådene er at konsensus skal gjelde ved fordeling av
partnerskapsmidler. Det vil implisitt si at en må bli enige og at alle må gi og ta, hvilket vil
kunne trekke tilfredsheten i retning av middels. På tross av at dette prinsippet gjelder i alle
regionrådene så er det altså forskjeller. Dette tyder på at en noen steder er mer tilfredse
med arbeidet enn andre steder på grunn av arbeidsmåte og avgjørelser i saker. Altså at de
substansielle vurderingene også er avgjørende.

5.2 Hovedtrekk i organisering
5.2.1

Avgrensingen av regionene

Inndelingen av regionene er et grunnleggende element for organiseringen av det regionale
partnerskapsarbeidet. I den forbindelse har vi spurt om hvordan respondentene vurderer
dagens inndeling av regionene.
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Oppland kommunestyre (N=259)
Hadeland (N=34)
Valdres (N=48)
Gjøvik (N=62)
Lillehammer (N=48)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=26)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=45)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Ja

Nei

Vet ikke

Figur 6 viser at vel 60 % av kommunestyrerepresentantene mener at dagens avgrensing av
deres region er god. Det er imidlertid klare regionale forskjeller. Nesten 100 % av
valdrisene er tilfreds med avgrensingen av sin region, mens vel 40 % av kommunale
politikere i Midt‐Gudbrandsdal mener det samme. Der er også andelen «vet ikke» høy.
Med unntak av Valdres, er det altså svært delte meninger om dagens inndeling i regioner
er god og en er særlig usikker på dette i Midt‐Gudbrandsdal.

Oppland kommunestyre (N=259)
Hadeland (N=34)
Valdres (N=48)
Gjøvik (N=62)
Lillehammer (N=48)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=26)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=45)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Ja

Nei

Vet ikke

Figur 6. Kommunestyremedlemmenes oppfatning av om avgrensingen av deres region er god i dag.
Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Basert på svar fra medlemmer av kommunestyrene.

Mens Figur 6 dreier seg om hvor tilfredse en er med sin region i dag, så viser Figur 7 om
dette bør følges av vurderinger av regiongrensene. Figuren viser at i Valdres, der en var
fornøyd med regioninndelingen, er det få som mener at grensene bør vurderes. I Midt‐
Gudbrandsdal er det tilsvarende over 80 % som mener at grensene bør vurderes.
Hovedtrekket er videre at, dersom en ser bort fra «vet ikke», så mener omkring 60 % i de
øvrige regionene at grensene bør vurderes. Når data fra disse to spørsmålene ses i forhold
til hverandre, så tyder det på at svarene på ulike spørsmål har en indre sammenheng.
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Oppland kommunestyre (N=267)
Hadeland (N=34)
Valdres (N=46)
Gjøvik (N=59)
Lillehammer (N=52)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=30)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=46)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Ja

Nei

Vet ikke

Figur 7. Kommunestyremedlemmene sin oppfatning av om grensen mellom deres region og andre
regioner bør vurderes. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Basert på svar fra medlemmene av kommunestyrene.

5.2.2

Den regionale organiseringen

Regionkoordinatorenes arbeid
Regionkoordinatorene, altså de som er administrativt ansatt for å lede et regionkontor, har
en svært viktig rolle. I noen regioner kalles disse for regionsjef. Deres formelle
arbeidsoppgaver, slik det går fram av avtalen mellom regionene og fylkeskommunen, er
presentert i avsnitt 4.3.
Figur 8 viser at rådmennene er godt tilfredse med regionkoordinatorene. Medlemmene av
regionrådene, formannskapene og medlemmene av kommunestyret som helhet er også
godt tilfredse. Den sistnevnte gruppen har imidlertid lavest tilfredshet og vet ikke andelen
er stor blant kommunestyremedlemmene (23 % for Oppland og henholdsvis 40 % og 31 %
for Lillehammer‐ og Gjøvikregionen). Det skyldes trolig at de ikke har så mye kontakt med
koordinatorene som de øvrige gruppene. Bakgrunnsdata, basert på alle medlemmer av
kommunestyrene, viser forskjeller regionene i mellom mht. hvor tilfredse man er med sin
regionkoordinator. Ingen har fått dårligere tilfredshet enn middels/godt. I en region er 63 %
av de kommunale politikerne svært godt/godt tilfredse med sin koordinator.
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Oppland rådmenn (N=16)
Oppland regionråd (N=55)
Oppland formannskap (N=72)
Oppland kommunestyre (N=184)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Svært godt tilfreds

Godt tilfreds

Middels tilfreds

Lite tilfreds

Svært lite tilfreds

Figur 8. Den samlede tilfredsheten med regionkoordinatorene/-sjefene i Oppland. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Basert på de oppgavene som regionkoordinatorene skal utføre ifølge avtalen mellom
regionen og fylket, ble det rettet en rekke spesifikke spørsmål til respondentene. Tabell 7
og Tabell 8 viser at svarene fra både kommunale politikere i regionrådene og
kommunestyremedlemmene i Oppland samlet sett ligger betydelig over middels. Det
samsvarer med det oppsummerte funnet i Figur 8. Et varierende antall svar på de ulike
spørsmålene kan tyde på at respondentene synes det er vanskelig å uttale seg om enkelte
spørsmål.
De to tabellene viser at 70 – 80 % av kommunepolitikerne i Oppland mener at
regionkoordinatorene i svært stor/stor grad bidrar til rapportering av aktiviteter og
resultater i tråd med fastsatte rutiner. Dette må kunne kalles en sentral administrativ
oppgave. Videre mener 77 % av medlemmene i regionrådene at det er godt eller svært godt
samarbeid mellom regionrådsleder og regionkoordinator. Det indikerer at koordinatorene
forholder seg til skiftende politikere som regionrådsleder. Det er imidlertid en relativt stor
andel som ikke har svart på dette delspørsmålet.
Ifølge 66 % av politikerne i regionrådet er det i svært stor eller stor grad et godt samarbeid
mellom regionkoordinator og rådmennene. Det er altså et godt forhold, men ikke fullt så
godt som i forhold til regionrådslederne.
Andelen som synes at koordinatoren bidrar til å orientere kommunestyrene om arbeidet i
regionrådet er lav i forhold til de andre spørsmålene. Dette er en oppgave som er fastsatt i
avtalen, men den kan kanskje oppfattes som mer perifer. Respondentene synes også i
middels grad at regionkoordinatorenes roller og oppgaver er godt nok fastsatt, at de i
middels grad prioriterer samarbeidsarenaer og i middels grad bidrar med faglige innspill
til ulike aktører.
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Tabell 7. Kommunale politikere som møter i regionrådene sin vurdering av i hvor stor grad
regionkoordinatoren/-sjefen i Oppland samlede sett utfører en del oppgaver i sin region. Prosent.
Svært
stor

Stor

Midd
els

Liten

Svært
liten

N

Pådriver for regional utvikling

21

42

19

12

6

52

Administrativt bindeledd mellom OFK
og regionrådet

21

47

23

6

2

47

Bidrar til god dialog mellom aktørene i
regionen

21

40

28

8

4

53

Bidrar med faglige innspill til ulike
aktører

20

32

38

8

2

50

Bidrar til gode prosesser i
regionrådsarbeidet

21

38

30

8

4

53

Bidrar til rapportering av aktivitet og
resultater i tråd med fastsatte rutiner

29

56

12

4

Prioriterer samarbeidsarenaer

22

45

27

4

2

49

Bidrar til å orientere kommunestyrene
om arbeidet i regionrådet

2

20

31

25

22

51

Vedkommende sine roller og oppgaver
er godt nok fastsatt

7

36

39

14

5

44

Godt samarbeid mellom
regionkoordinator og regionrådsleder

28

49

21

2

43

Godt samarbeid mellom
regionkoordinator og rådmenn

13

53

33

3

40

Trekker inn andre deltakere enn pol.
og adm. i det regionale arbeidet

10

43

37

4

51

6

52

Kilde: Spørreundersøkelse. Basert på svar fra kommunale politikere som sitter i et regionråd. Vet ikke er utelatt
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Tabell 8. Alle kommunestyremedlemmene sin vurdering av i hvor stor grad regionkoordinatoren/-sjefen i
Oppland samlet sett utfører en del oppgaver i sin region. Prosent.
Svær
t stor

Stor

Midd
els

Liten

Svær
t liten

N

10

42

30

12

6

191

Administrativt bindeledd mellom OFK og
regionrådet

9

42

35

10

4

159

Bidrar til god dialog mellom aktørene i
regionen

9

47

29

10

5

176

Bidrar med faglige innspill til ulike
aktører

10

39

33

15

4

165

Bidrar til gode prosesser i
regionrådsarbeidet

10

42

33

11

4

168

Bidrar til rapportering av aktivitet og
resultater i tråd med fastsatte rutiner

13

57

23

3

4

159

Prioriterer samarbeidsarenaer

10

40

34

9

6

156

Bidrar til å orientere kommunestyrene
om arbeidet i regionrådet

4

21

27

28

19

187

Vedkommende sine roller og oppgaver
er godt nok fastsatt

6

34

36

19

5

128

16

56

22

3

4

108

Godt samarbeid mellom
regionkoordinator og rådmenn

9

50

34
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Kilde: Spørreundersøkelse. Basert på svar fra alle kommunestyremedlemmene. Vet ikke er utelatt.

Internkoordinatorenes rolle og ansvar
Oppgavene til fylkeskommunens internkoordinator er nærmere beskrevet i avsnitt 4.3.
Figur 9 viser at 70 % av medlemmene av regionrådene er middels eller bedre tilfredse med
fylkeskommunens internkoordinator. Når det gjelder medlemmene av formannskapene og
kommunestyrene som helhet så er andelen «vet ikke» så høy som 40‐50 %. Det skyldes
trolig at fylkeskommunens internkoordinator er mer perifer i forhold disse gruppene enn i
forhold til medlemmene av regionrådene. Det samsvarer med den rollen som disse
koordinatorene har. Dersom en ser bort fra «vet ikke» for formannskap og kommunestyre,
så er de respondentene omtrent like tilfredse som medlemmene av regionrådene er med
internkoordinatoren.
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Oppland regionråd (N=48)

Oppland formannskap (N=83)

Oppland kommunestyre (N=218)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Svært godt tilfreds

Godt tilfreds

Middels tilfreds

Lite tilfreds

Svært lite tilfreds

Vet ikke

Figur 9. Den samlede tilfredsheten med det arbeidet som fylkeskommunens internkoordinator i Oppland
utfører. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse.

Regionale arenaer
Figur 10 viser at fylkespolitikerne, medlemmene av regionrådene, formannskapene og
kommunestyret mener at det i for liten grad er lagt til rette for møteplasser mellom
fylkespolitikere og kommunale politikere i de enkelte regionene.

Oppland fylkespolitikere (N=21)
Oppland regionråd (N=47)
Oppland formannskap (N=79)
Oppland kommunepolitikere (N=190)
Hadeland (N=22)
Valdres (N=30)
Gjøvik (N=43)
Lillehammer (N=32)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=27)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=36)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Alt for stor grad

For stor grad

Passe grad

For liten grad

Alt for liten grad

Figur 10. Er det lagt til rette for møteplasser mellom fylkespolitikere og kommunale politikere i regionen?
Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 11 viser at respondentene synes det i passe grad er lagt til rette for møteplasser
mellom ordførerne i regionen deres. Det kan blant annet knyttes til at ordførerne er
medlemmer av regionrådene og at det dermed er lagt til rette for at de kan møtes.
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Oppland regionråd (N=47)
Oppland formannskap (N=71)
Oppland kommunepolitikere (N=172)
Hadeland (N=17)
Valdres (N=33)
Gjøvik (N=37)
Lillehammer (N=27)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=23)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=35)
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For stor grad

Passe grad

For liten grad

Alt for liten grad

Figur 11. Er det lagt til rette for møteplasser mellom ordførerne i regionen. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 12 viser et noe variabelt bilde mht. muligheter for møteplasser mellom
formannskapene i regionene, men generelt synes respondentene at det i for liten grad er
lagt til rette for slike møteplasser. De som tilhører henholdsvis Hadeland og Nord‐
Gudbrandsdal mener imidlertid i større grad at det er lagt til rette for slike møteplasser.

Oppland regionråd (N=49)
Oppland formannskap (N=83)
Oppland kommunepolitikere (N=181)
Hadeland (N=22)
Valdres (N=30)
Gjøvik (N=41)
Lillehammer (N=31)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=24)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=33)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Alt for stor grad

For stor grad

Passe grad

For liten grad

Alt for liten grad

Figur 12. Er det lagt til rette for møteplasser mellom medlemmene av formannskapene i regionen?
Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 13 viser at rådmennene synes det er passende med møteplasser mellom politikere og
rådmenn. Det er relativt få svar, men de utgjør en stor andel av universet av rådmenn i
Oppland. Politikere synes imidlertid at det er for lite tilrettelagt slike møteplasser. På
Hadeland og i Midt‐Gudbrandsdal er det ifølge respondentene lagt mer til rette for slike
møteplasser, men det er færre respondenter fra disse regionene enn fra de øvrige
regionene.
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Oppland rådmenn (N=18)
Oppland regionråd (N=46)
Oppland formannskap (N=78)
Oppland kommunepolitikere (N=190)
Hadeland (N=22)
Valdres (N=35)
Gjøvik (N=43)
Lillehammer (N=33)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=23)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=34)
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For liten grad

Alt for liten grad

Figur 13. Er det lagt til rette for møteplasser mellom kommunale politikere og rådmenn i regionen. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 14 viser at det er lagt for lite til rette mht. møteplasser mellom regionråd/ region‐
kontor og bedrifter. I Lillehammerregionen mener de det er spesielt lite tilrettelagt. Det er
noe bedre tilrettelagt i Valdres og Gjøvikregionene. Det kan nok knyttes til organiseringen
via Valdres Natur‐ og Kulturpark og de strategiske satsingene i Gjøvikregionen.

Oppland regionråd (N=45)
Oppland formannskap (N=60)
Oppland kommunepolitikere (N=135
Valdres (N=27)
Gjøvik (N=26)
Lillehammer (N=22)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=23)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=23)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Alt for stor grad

For stor grad

Passe grad

For liten grad

Alt for liten grad

Figur 14. Er det lagt til rette for møteplasser mellom bedrifter og regionkontor/regionråd? Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 15 under viser at det i følge respondentene i for liten grad er lagt til rette for
møteplasser mellom FoU‐miljøer og ulike aktører. Gjøvik skiller seg ut ved at 60 % synes
det i passende grad er lagt til rette for slike møteplasser. Dette stemmer godt med de
satsinger som en har i den regionen, hvor koblingen til Høgskolen i Gjøvik (HiG) og FoU‐
miljøer på Raufoss er prioritert.
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Oppland regionråd (N=39)
Oppland formannskap (N=54)
Oppland kommunepolitikere (N=109
Valdres (N=20)
Gjøvik (N=24)
Lillehammer (N=23)
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Figur 15. Er det lagt til rette for møteplasser mellom FoU miljø og ulike aktører i regionen. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 16 har store likehetstrekk med Figur 15 og viser at det er lagt for lite til rette for
møteplasser mellom mange aktører. Høy score for Gjøvik sammenlignet med andre kan
skyldes det arbeidet de i Gjøvikregionen har lagt opp til via strategisk plan, og at de har
innført et regionting som skal favne ulike aktører (se også casebeskrivelsen). Lillehammer
har tilsvarende en lavere andel tilrettelegging enn det generelle bildet.

Oppland regionråd (N=43)
Oppland formannskap (N=62)
Oppland kommunepolitikere (N=140)
Valdres (N=26)
Gjøvik (N=26)
Lillehammer (N=22)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=20)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=27)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Alt for stor grad

For stor grad

Passe grad

For liten grad

Alt for liten grad

Figur 16. Er det lagt til rette for at mange ulike typer aktører kan møtes? Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

5.3 Hovedtrekk i arbeidsform
5.3.1

Fylkeskommunens styringssignaler

Figur 17 viser at respondentene i middels grad mener at fylkeskommunens signaler er
uklare. Det er små variasjoner regionene i mellom, men bakgrunnsdata tyder på at en i
Valdres i mindre grad enn de andre synes at det er uklare styringssignaler.
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Oppland regionråd (N=37)
Oppland formannskap (N=52)
Oppland kommunestyre (N=102)
Gjøvik (N=21)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=21)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Svært stor grad
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Middels grad
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Figur 17. I hvilken grad er fylkeskommunens styringssignaler uklare i forhold til regionrådets arbeid.
Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

5.3.2

Deltakelse i det regionale arbeidet

I undersøkelsen spør vi hvordan respondentene vurderer deltakelsen fra ulike aktører ved
henholdsvis utvikling av strategisk plan og årlig handlingsplan, og ved gjennomføringen
av tiltakene i planen. Svarmønsteret på de to spørsmålene er omtrent helt likt. Vi tolker
svarere på de to spørsmålene som at respondentene har svart på hvor mye ulike aktører
deltar mer generelt i det regionale arbeidet.
Figur 18 viser hvordan kommunale politikere som er medlemmer av regionrådene
vurderer dette. Figur 19 viser hvordan kommunale politikere som ikke er medlemmer av et
regionråd vurderer egen og andre aktører sin deltakelse i det regionale arbeidet. De to
figurene viser det samme hovedtrekket, nemlig at regionkoordinator, rådmenn og leder av
regionrådet deltar «nok» i det regionale arbeidet. Regionrådsmedlemmene mener at OFK
sine personer deltar for lite.
Videre mener vel halvparten i begge de to gruppene av respondenter at de kommunale
politikerne som er med i regionrådet, men som ikke er regionrådsleder, deltar for lite i det
regionale arbeidet. Det er også interessant at 80‐90 % av kommunestyremedlemmene,
enten de er med i regionrådet eller ikke, mener at kommunale politikere som ikke sitter i
regionrådet deltar for lite eller alt for lite i det regionale arbeidet. Når det gjelder
enkeltbedrifter, skoler og næringshager så deltar de også for lite ifølge respondentene.
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Regionkoordinator/‐sjef (N=44)
Rådmenn (N=40)
Regionrådsleder (N=38)
OFKs koordinator for regionen (N=38)
OFKs politiske repr. i regionrådet (N=40)
Øvrige kom. politikere i regionrådet (N=40)
Næringslivsorganisasjoner (N=40)
Næringshager/kunnskapsparker (N=42)
Høgskoler/Videregående skoler (N=38)
Kom. pol. som ikke er i regionrådet (N=38)
Enkeltbedrifter (N=37)
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Figur 18. Kommunale politikere som er medlemmer av regionrådet sin vurdering av hvordan ulike aktører
deltar i det regionale arbeidet. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Regionrådsleder (N=75)
Regionkoordinator/‐sjef (N=76)
Rådmenn (N=79)
OFKs koordinator for regionen (N=56)
OFKs politiske repr. i regionrådet (N=63)
Øvrige kom. politikere i regionrådet (N=91)
Næringshager/kunnskapsparker (N=70)
Høgskoler/Videregående skoler (N=66)
Næringslivsorganisasjoner (N=72)
Enkeltbedrifter (N=73)
Kom pol. som ikke er i regionrådet (N=110)
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Figur 19. Kommunale politikere som ikke er medlemmer av et regionråd sin vurdering av hvordan ulike
aktører deltar i det regionale arbeidet. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Basert på kommunale politikere som ikke er medlemmer av et regionråd. Vet ikke er
utelatt.

Forankringen av regionrådets arbeid i kommunene
Figur 20 viser at medlemmene av regionrådene synes at dets arbeid er middels forankret
politisk i den enkelte kommune. Medlemmene av formannskapene og kommunestyrene
som helhet er ikke så tilfredse med denne forankringen; vel halvparten synes at det er for
liten/alt for liten forankring. Det er forskjeller regionene i mellom, der særlig Nord‐
Gudbrandsdal og Lillehammerregionen syns at det er for liten forankring i den enkelte
kommune.

57

Partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende
for kommunal forankring

ØF-rapport 07/2014

Oppland regionråd (N=43)
Oppland formannskap (N=70)
Oppland kommunepolitikere (N=183)
Hadeland (N= 20)
Valdres (N=29)
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Nord‐Gudbrandsdalen (N=34)
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Figur 20. Vurderinger av hvor godt regionrådets arbeid er forankret politisk i den enkelte kommune.
Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

5.3.3

Ressurser

Midler fra fylkeskommune og kommune
Figur 21 viser at vel halvparten av respondentene er veldig eller noe enig i at 2 500 000 fra
fylkeskommunen er tilstrekkelig til arbeidet i regionrådet og at 40 % ikke er enige i dette.
Respondentene er fra Gjøvik synes å være mest misfornøyde med størrelsen på midlene, et
synspunkt som også framkommer ved intervjuene i den regionen.

Oppland regionråd (N=44)
Oppland kommunestyre (N=126)
Gjøvik (N=32)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=22)
0%
Veldig enig

20 %
Noe enig

40 %
Litt enig

60 %

80 %

100 %

Ikke enig

Figur 21. Utsagn: Fylkeskommunens 2 500 000 kr er tilstrekkelig til arbeidet i regionrådet. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

En naturlig forlengelse av forrige tema er om det i større grad bør være en differensiering
av midler. Det er mange måter å differensiere på, så vi har bare stilt et mer generelt
spørsmål om dette.
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Figur 22 viser at det er forholdsvis mange som har synspunkt på spørsmålet om
differensiering. Det er forholdsvis få som ikke er enige i at en i større grad bør differensiere
bruken av midlene. Gjennomgående er 60‐70 % veldig enig eller noe enig i at det bør bli en
større differensiering. Vi vet imidlertid ikke om det for eksempel vil si at befolkningstunge
regioner bør får mer enn andre eller at de med dårligere utvikling enn andre bør få mer
midler. Det er påfallende at vel 1/3 av respondentene fra Midt‐Gudbrandsdal ikke er enige
i at det bør bli en større differensiering av midler. I den forbindelse er det interessant at
man i den regionen, som vist i casestudien, på langt nær bruker opp de midler som tildeles
den regionen.

Oppland regionråd (N=49)
Oppland kommunestyre (N=146)
Valdres (N=24)
Gjøvik (N=34)
Lillehammer (N=22)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=22)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=28)
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40 %
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60 %

80 %

100 %

Ikke enig

Figur 22. Utsagn: Fordelingen av midler fra fylkeskommunen bør i større grad være differensiert i forhold til
særpreg mellom de ulike regionene. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 23 tyder på at medlemmene av regionrådene som helhet synes at en får nok midler
fra kommunene, mens kommunestyremedlemmene som helhet ikke er så enige i dette.
Kommunestyremedlemmene i Gjøvikregionen og Valdres ønsker seg mer midler fra
kommunene. Dette stemmer med noen synspunkt fra intervjuene i Gjøvikregionen, der en
hadde ønsket seg mer felles midler fra kommunene til å arbeide langsiktig. Når tallene fra
Nord‐Gudbrandsdal sammenlignes med tilsvarende spørsmål om midler fra fylket, så
tyder de to figurene på at man der får nok midler fra kommunene, men for lite fra fylket.
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Figur 23. Utsagn: Kommunenes 1 000 000 er tilstrekkelig fra dem i det regionale utviklingsarbeidet.
Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Bruk av midler til administrasjon i regionrådet
Figur 24 viser at de som sitter i regionrådet er forholdsvis delte mht. om det brukes for mye
ressurser til administrasjon og 40 % mener at det ikke brukes for mye midler.
Kommunestyremedlemmene som helhet er mer tilbøyelige til å synes at det brukes for mye
midler. Tallene fra Nord‐Gudbrandsdal skiller seg klart ut ved at 70 % er veldig enig eller
noe enige i at det brukes for mye midler. Det er generelt grunn til å se dette spørsmålet i
forhold til hva en i regionene synes å «få ut av det regionale arbeidet».

Oppland regionråd (N=43)
Oppland kommunestyre (N=136)
Valdres (N=21)
Gjøvik (N=32)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=20)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=27)
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Ikke enig

Figur 24. Utsagn: Det brukes for mye midler til administrasjon i regionrådet. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Regionale ressurser i form av kompetanse
Figur 25 viser et sammensatt bilde. Vel 70 % av medlemmene av regionrådene og
medlemmene av kommunestyrene er veldig til litt enige i at den regionale kompetansen er
god nok til å utvikle regionen. På regionnivå preges Lillehammerregionen av en stor andel
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«litt enig», mens for Gjøvikregionen og Valdres er 80 % veldig enige til litt enige i at en har
nok kompetanse til å videreutvikle regionen. Vel 50 % av respondentene fra
Gudbrandsdalen synes at en har for lite kompetanse til å videreutvikle regionen.

Oppland regionråd (N=43)
Oppland kommunestyre (N=136)
Valdres (N=28)
Gjøvik (N=36)
Lillehammer (N=20)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=25))
Nord‐Gudbrandsdalen (N=29)
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Ikke enig

Figur 25. Utsagn: Den regionale kompetansen er god nok til å videreutvikle regionen. Prosent.
Kilde. Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 26 viser et sammensatt bilde, men 40 % av medlemmene i regionrådet, og de
kommunale respondentene fra Gjøvikregionen, er ikke enige i at det er for liten
bedriftsøkonomisk kompetanse i næringslivet i regionen. I Midt‐Gudbrandsdal, og særlig i
Nord‐Gudbrandsdal, er en enige i at det finnes for lite slik kompetanse i regionen.

Oppland regionråd (N=38)
Oppland kommunestyre (N=125)
Valdres (N=26)
Gjøvik (N=31)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=21))
Nord‐Gudbrandsdalen (N=23)
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Figur 26: Utsagn: Det er for liten bedriftsøkonomisk kompetanse innen næringslivet i regionen. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Ressurser til langsiktig utviklingsarbeid
Figur 27 viser at respondentene mener det brukes for lite ressurser på langsiktig
utviklingsarbeid i regionene. Det er imidlertid variasjoner regionene i mellom.
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Figur 27: Utsagn: Det brukes for lite ressurser på langsiktig utviklingsarbeid i regionen. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

En kan gå videre på dette og se på hvordan fylkeskommunens innsats vurderes.
Spørreundersøkelsen, Figur 28, viser at vel 50 % ikke er enige i at det legges ned
tilstrekkelig med innsats i fylkeskommunen i forhold til det langsiktige utviklingsarbeidet.
Det er størst tilfredshet i Valdres og Gjøvikregionen, selv om 40 % også der ikke er enige i
at det legges ned nok innsats i fylkeskommunen. Norddølene er helt klart ikke enige i at
det legges ned nok innsats i fylkeskommunen i forhold til det langsiktige
utviklingsarbeidet.
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Oppland kommunestyre (N=157)
Valdres (N=26)
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Lillehammer (N=22)
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Figur 28: Utsagn: Det legges ned tilstrekkelig med innsats i fylkeskommunen for å bidra i utviklingsarbeidet
i regionen. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.
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5.4 Resultater av partnerskapsarbeidet
5.4.1

Vurderinger av satsingsområdene i regionene

Samlet vurdering av satsingsområder
Figur 29 viser at ca. 40 % av medlemmene av regionrådene og formannskapene er godt
tilfredse med valgene av satsingsområder i den enkelte region. Dersom middels tilfredse
legges til, så er en oppe i vel 80 %. Vel 25 % av medlemmene av kommunestyrene er godt
tilfredse, mens omkring 50 % av dem er middels tilfredse. Når det gjelder de enkelte
regionene sin tilfredshet med valg av satsningsområder, så er en minst tilfreds i Nord‐
Gudbrandsdal.

Oppland regionråd (N=41)
Oppland formannskap (N=60)
Oppland kommunestyre (N=129)
Valdres (N=23)
Gjøvik (N=30)
Lillehammer (N=24)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=21)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=26)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Svært godt

Godt

Middels

Lite

Svært lite

Figur 29. Samlet tilfredshet med valg av satsingsområder for den enkelte region. Prosent.
Kilde. Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Strategisk plan for regionen og prosjekter i forhold til regionens utfordringer og
behov
Figur 30 viser at nær 80 % av medlemmene av regionrådene, formannskapene og
kommunestyrene i stor – middels grad gjenspeiler utfordringene i regionen. På regionnivå
mener mellom 70 % og 80 % av respondentene fra Gjøvik‐ og Lillehammerregionen at
strategisk plan gjenspeiler utfordringene i regionen. For Nord‐Gudbrandsdal er tendensen
at en er mindre grad enn for resten av fylket synes at strategisk plan gjenspeiler regionens
utfordringer.
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Oppland regionråd (N=39)
Oppland formannskap (N=54)
Oppland kommunestyre (N=116)
Gjøvik (N=25)
Lillehammer (N=21)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=22)
0%
Svært stor grad

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Stor grad

Middels grad

Liten grad

Svært liten grad

Figur 30. Om strategisk plan for regionen gjenspeiler utfordringene i regionen. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 31 viser at når en kommer ned på prosjektnivå så er nesten 90 % av medlemmene av
formannskapene mer enn middels tilfredse. De er mer positive enn medlemmene av
regionrådene og kommunestyrene. 70 % av respondentene i Gjøvikregionen er mer enn
middels tilfredse med prosjektene mens de i Nord‐Gudbrandsdal er mindre tilfredse med
prosjektene.

Oppland regionråd (N= 39)
Oppland formannskap (N=54)
Oppland kommunestyre (N=119)
Gjøvik (N=26)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=23)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Svært stor grad

Stor grad

Middels grad

Liten grad

Svært liten grad

Figur 31. Om prosjektene i regionen er strategiske i forhold til regionens utviklingsbehov. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Figur 32 tyder på at for Oppland som helhet så mener 70 % at prosjektene er passe store.
For Gjøvikregionen er en mer fornøyd med dette, mens en i Nord‐Gudbrandsdal er
misfornøyde med prosjektenes størrelse.
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Oppland formannskap (N=52)
Oppland kommunestyre (N=100)
Gjøvik (N=23)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=20)
0%
Svært stor grad

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Stor grad

Middels grad

Liten grad

Svært liten grad

Figur 32. Om prosjektene som tildeles i regionen er passe store. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

5.5 Effekter av det regionale partnerskapsarbeidet
Omkring 70 % av medlemmene av regionrådene ser i stor eller middels stor grad positive
effekter på utviklingen av regionen som følge av arbeidet i regionrådet, jf Figur 33. Når en
kommer til kommunestyremedlemmene som helhet så mener vel 60 % det samme, hvilket
er omtrent samme fordeling som i Gjøvikregionen. I Lillehammerregionen er det færre som
ser positive effekter, og for Nord‐Gudbrandsdal ser en minst positiv effekt.

Oppland regionråd (N=40)
Oppland formannskap (N=56)
Oppland kommunestyre (N=115)
Gjøvik (N=27)
Lillehammer (N=23)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=25)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Svært stor grad

Stor grad

Middels grad

Liten grad

Svært liten grad

Figur 33. Er det positive effekter på utviklingen av regionen som følge av arbeidet i regionrådet. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.
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Figur 34 viser at 80 % av medlemmene av regionrådene og formannskapene i middels/stor
grad mener at regionrådet tar initiativ til å utvikle regionen. 70 % av medlemmene av
kommunestyrene og de fleste regionene mener det samme. Bakgrunnsdata tyder på at det
også gjelder Hadeland. Omkring 80 % av kommunestyremedlemmene fra Valdres mener at
regionrådet i middels eller større grad tar initiativ til å utvikle regionen. Sammenlignet
med forrige figur om effekter på utviklingen, så tyder dataene på at regionrådet tar initiativ
til å utvikle regionen, men at de ikke oppnår effekter i samme grad som de tar initiativ.

Oppland regionråd (N=39)
Oppland formannskap (N=60)
Oppland kommunestyre (N=130)
Valdres (N=20)
Gjøvik (N=27)
Lillehammer (N=21)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=20)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=25)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Svært stor grad

Stor grad

Middels grad

Liten grad

Svært liten grad

Figur 34. Om regionrådet tar initiativ for å utvikle regionen. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

5.5.1

Målretting og styring av det regionale utviklingsarbeidet

Når det gjelder målretting av det regionale utviklingsarbeidet og hvordan ulike aktører
påvirker dette har vi sammenlignet svarene fra henholdsvis medlemmer av formannskap
og hele kommunestyrer. Svarfordelingen er nesten identisk, med unntak av at
formannskapsmedlemmer er vel 5 prosentpoeng mer positive til påvirkningen av det
regionale utviklingsarbeidet.
Figur 35 viser hvordan medlemmer av kommunestyret har besvart spørsmålene. Nesten 70
% av respondentene mener at det regionale utviklingsarbeidet er blitt mer målrettet. Selve
formannskapet og kommunestyret sin styring av utviklingsarbeidet er imidlertid i liten
grad styrket, mens fylkestingets styring er blitt styrket i større grad.
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Formannskapets styring er styrket (N=127)
Kommuenstyrets styring er styrket (N=130)
Fylketingets styring er styrket (N=94)
Regionalt utvilingsarbeid er blitt mer målrettet
(N=111)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Svært stor grad

Stor grad

Middels grad

Liten grad

Svært liten grad

Figur 35. Om det regionale utviklingsarbeidet er blitt mer målrettet som følge av arbeidet i regionrådene,
og om ulike folkevalgte organer har styrket sin påvirkning på utviklingsarbeidet. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Basert på medlemmer av kommunestyret, som her inkluderer formannskapet. Vet ikke
er utelatt.

Formannskapets styring er styrket (N=56)
Kommuenstyrets styring er styrket (N=56)
Fylketingets styring er styrket (N=44)
Regionalt utvilingsarbeid er blitt mer målrettet
(N=54)
0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %
Svært stor grad

Stor grad

Middels grad

Liten grad

Svært liten grad

Figur 36. Om det regionale utviklingsarbeidet er blitt mer målrettet som følge av arbeidet i regionrådene,
og om ulike folkevalgte organer har styrket sin påvirkning på utviklingsarbeidet. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt. Basert på medlemmene av regionrådene.

Dersom en ser på medlemmene av regionrådet, Figur 36, så har de omtrent samme
vurderinger som kommunestyremedlemmene (og dermed medlemmene av
formannskapene). Forskjellen er at regionrådsmedlemmene gir formannskapet større
påvirkning enn det formannskapsmedlemmene selv sier at de har.

5.5.2

Utvikles det en felles forståelse av utfordringene i regionen?

Figur 37 viser at blant de kommunale medlemmene av regionrådene mener vel 50 % at
regionrådet i svært stor eller stor grad har bidratt til å utvikle en felles forståelse av
utfordringene i regionen, mens vel 25 % av dem mener det er skjedd i middels grad. 40 %
av formannskapsmedlemmene mener at regionrådet i svært stor eller stor grad har bidratt
til en felles forståelse av utfordringene i regionen. Over 80 % av medlemmene av
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regionrådene og formannskapsmedlemmene mener altså at regionrådet i middels eller
bedre grad har bidratt til dette. Kommunestyremedlemmene er litt mer lunkne i dette
spørsmålet, her mener rundt 65 % at regionrådet har bidratt i middels eller bedre grad til
en felles forståelse av utfordringene i regionen. Det er Gjøvikregionen som scorer høyest i
dette spørsmålet, mens Nord‐Gudbrandsdal scorer lavest.

Oppland regionråd (N=40)
Oppland formannskap (N=60)
Oppland kommunestyre (N=146)
Valdres (N=24)
Gjøvik (N=30)
Lillehammer (N=27)
Midt‐Gudbrandsdalen (N=20)
Nord‐Gudbrandsdalen (N=28)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Svært stor

Stor

Middels

Liten

Svært liten

Figur 37. I hvilken grad er det utviklet en felles forståelse for utfordringene i regionen som følge av
regionrådets arbeid? Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

5.5.3

Effekter av regionråd på måten det arbeides på i regionen og andre forhold

Figur 38 og Figur 39 viser visse forskjeller mellom hvordan medlemmene av regionrådene
og kommunestyremedlemmene som helhet vurderer effekter på arbeidsmåten. Deres
vurderinger sammenfaller likevel i stor grad. Figurene viser at en via regionrådene i stor til
middels grad har fått en arena for å drøfte løpende felles saker for regionen. Det vil si at
regionrådene fungerer som en arena også for saker utover det som er direkte relatert til
partnerskapsmidlene. Et eksempel kan være at det gis en felles uttalelse fra regionen i ulike
saker, istedenfor at det kommer 5‐6 uttalelser fra enkeltkommuner. Videre mener vel 80 %
av respondentene at en har fått flere interkommunale satsinger som følge av regionrådet.
Figurene viser også at en i stor grad søker konsensus i saker. Det er ikke overraskende,
ettersom konsensusprinsippet er grunnleggende for regionrådet. Regionrådet har ført til at
en i større grad ser regionen som en helhet. Videre mener vel 70 % av respondentene at
regionrådet har ført til at ser regionens ressurser som en helhet og er blitt stoltere av
regionen. Medlemmene av regionrådet synes i større grad enn kommunestyre‐
medlemmene som helhet at det er blitt lettere å kontakte kommunepolitikere på tvers av
kommunegrenser.
Figurene er mer delt når det gjelder om regionrådet har ført til færre konflikter mellom
kommunene og om man er blitt mer åpne for kommunesammenslåinger. Det samme
gjelder om man er blitt mindre åpen for samarbeid med andre regioner.
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Søker i større grad konsensus om regionale spørsmål
(N=37)
Fått en arena for å drøfte løpende saker for regionen
(N=40)
Flere interkommunale satsinger (N=41)
Lettere å kontakte politikere på tvers av
kommunegrenser (N=41)
Regionen ses i større grad som en helhet (N=42)
Regionens ressurser ses i større grad som en helhet
(N=42)
Blitt stoltere av sin region (N=40)
Mindre konflikter mellom kommunene (N=41)
Blitt mer åpne for kommunesammenslåinger (N=42)
Mindre åpne for samarbeid med andre regioner
(N=36)
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Figur 38. Regionrådsmedlemmene sin vurdering av i hvilken grad etableringen av regionrådet har
påvirket arbeidsmåten i den enkelte region. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.

Fått en arena for å drøfte løpende saker for regionen
(N=136)
Flere interkommunale satsinger (N=138)
Søker i større grad konsensus om regionale spørsmål
(N=127)
Regionen ses i større grad som en helhet (N=143)
Regionens ressurser ses i større grad som en helhet
(N=141)
Blitt stoltere av sin region (N=134)
Lettere å kontakte politikere på tvers av
kommunegrenser (N=134)
Mindre konflikter mellom kommunene (N=139)
Blitt mer åpne for kommunesammenslåinger
(N=142)
Mindre åpne for samarbeid med andre regioner
(N=123)
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Figur 39. Kommunestyremedlemmene sin vurdering av i hvilken grad etableringen av regionrådet har
påvirket arbeidsmåten i den enkelte sin region. Prosent.
Kilde: Spørreundersøkelse. Vet ikke er utelatt.
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6 PRESENTASJON AV TRE ULIKE CASE-REGIONER
I dette kapitlet beskriver vi tre regioner hvor vi har gjennomført intervjuer og foretatt
dokumentstudier. Her ønsker vi å få frem det særegne ved den enkelte regionen, både med
hensyn til organisering, arbeidsform, resultater og effekter. Problemer og utfordringer som
synes å gjelde for de tre ulike regionene løftes også frem, og vil kunne danne grunnlag for
videre utviklingsarbeid i regionene.

6.1 Hadeland
Hadelandsregionen består av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Regionen grenser til
Stor‐Oslo i sør, Ringerike i vest, Gjøvikregionen i nord og Gardermoen i øst. Regionen er
således knyttet til sentrum (Oslo og Akershus), er en ytterkantregion i Oppland fylke, men
har også grense til Buskerud fylke. I partnerskapssammenheng er regionen slik sett en
region med komplekse samhandlingsmønstre. Dette var en av grunnene til at denne
regionen ble plukket ut som en case‐region i evalueringen.

6.1.1

Satsningsområder i Regionalt handlingsprogram (OFK)

Hvert år lages det regionale handlingsprogrammer (RHP) fra Oppland fylkeskommune sin
side hvor regionrådet på Hadeland spiller inn til denne planens innhold. I tillegg
utarbeider regionrådet årlige handlingsplaner som beskriver prosjekter og andre tiltak som
regionrådet planlegger å gjennomføre ved bruk av partnerskapsmidlene (se oversikten
nedenfor), men disse omtaler vi i neste delkapittel. I følge RHP for de siste tre årene, skal
fylkeskommunen og Hadelandsregionen samarbeide om spesifikke satsningsområder.
I 2012 angir RHP at man skal:


Utarbeide regional plan for Hadeland



Samarbeide for å nå målsettingene i prosjektet «Hadeland – Nært og naturlig»



Arbeide for et godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud

Regionens rolle er å gjennomføre regional planlegging i tråd med regionens behov og ta
initiativ til regional planlegging i tråd med behovene og innenfor rammene som settes av
Regional planstrategi for Oppland og Samordnet ATP‐strategi for Oslo‐regionen. Regionen
skal også legge til rette for god samhandling mellom kommunene, næringslivet,
fylkeskommunen, fylkesmannen og samarbeidsparter i Oslo‐regionen, og profilere
Hadeland som en attraktiv tilflyttings‐ og etablererregion. Man skal også avklare og
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videreutvikle videre engasjement innen kulturbasert verdiskaping, kompetanseutvikling
og fornybar energi/bioenergi, samt innen reiselivssamarbeidet med Ringerike og Buskerud
fylkeskommune.
I 2013 deler man opp satsningsområdene i tre hovedområder som sammenfaller med
satsningsområder som angis i Regional planstrategi for Oppland som skal gjelde i perioden
2012‐2016. Dette er Nærings‐ og stedsutvikling, Kompetanse og Samferdsel. To av
satsningsområdene videreføres altså, men man legger til et nytt område som omhandler
kompetanseutvikling og Hadeland videregående skole.


Arbeide for å bli attraktiv tilflytnings‐ og etablererregion gjennom prosjektet
«Hadeland – Nært og naturlig»



Samarbeide om å styrke kompetanseutviklingen med hovedfokus på Hadeland
videregående skole



Følge opp slik at ønskede tiltak på veg og bane blir oppfylt i NTP

I 2014 er ikke satsningsområdene for Hadeland plassert under de tre hovedområdene, men
vi kan gjenkjenne forbindelsen til dem, og de er redegjort for helt innledningsvis i
dokumentet. Samarbeidet i 2014 skal handle om:


Samarbeide for å nå målsettingene i prosjektet «Hadeland – nært og naturlig».



Utvikle attraktive tettsteder slik forslag til Regional Plan for Hadeland beskriver.



Samarbeide for å få realisert etableringen av Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker.



Samarbeide for godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud og
god skoleskyss internt i regionen.

Informantene forteller at årlige regionale handlingsprogram utvikles i samarbeid med
fylkeskommunen. Det utvikles også andre planer i partnerskapet, noe vi vil behandle
under punktet resultater av partnerskapsarbeidet (se 6.1.4).

6.1.2

Organisering av det regionale partnerskapet på Hadeland

Sammensetningen av regionrådet – hovedtrekk
Partnerskapsavtalen mellom kommunene i Hadelandsregionen og Oppland
fylkeskommune, ivaretas av regionrådet på Hadeland. Regionrådet er et politisk
samarbeidsorgan for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner, og utgjør dessuten
beslutningsorganet for partnerskapsavtalen mellom kommunene og fylkeskommunen
(Regionrådet for Hadeland, 2011). Det er kommunestyrene og fylkestinget som med
partnerskapet har delegert beslutningsmyndigheten til regionrådet. Det er tre folkevalgte
representanter fra hver av kommunene som deltar, hvorav ordfører er en av
representantene. Det er forholdstallsprinsippet som benyttes når man velger representanter
til regionrådet. De tre rådmennene møter også, med samme rettigheter som de har i
kommunestyrene. Fylkeskommunen har to representanter i regionrådet, valgt fra
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fylkesutvalget. Fylkespolitikerne har samme rettigheter som de andre politisk valgte
representantene11. På Hadeland inviteres også fylkesmannen, og vedkommende har
talerett, men ikke stemmerett på møtene. Sammen med fylkeskommunens representanter
deltar også den administrative internkoordinatoren i OFK.
Regionrådsmøtene ledes av leder for regionrådet, som alltid er en av ordførerne. Denne
rollen går på rundgang mellom kommunene. Regionrådsleder forbereder møtene sammen
med regionkoordinatoren, er møteleder og representerer ellers regionrådet utad.
Det er også tilsatt en regionkoordinator12 som utgjør administrasjonen i regionrådet, og
vedkommende har kontorplass på Gran. Medlemmene i regionrådet sitter ellers geografisk
spredt i administrasjonen til de tre kommunene, og nåværende regionkoordinator og
regionrådsleder sitter således i hver sin kommune.
I Hadelandsregionen er det opprettet noen store, flerårige prosjekter. Disse prosjektene har
egne tilsatte prosjektledere. En av prosjektlederne er lokalisert på samme sted som
internkoordinatoren, mens en annen har delt uken opp i dager som benyttes på Gran,
Lunner og i Jevnaker. Det lages prosjektplaner for prosjektene og disse er godkjent av
regionrådet før det blir bevilget penger.
Styringsgruppe for de store prosjektene er ordførere og rådmenn og styringsgruppemøtene
holdes i forbindelse med de faste ordfører‐rådmannsmøtene. Prosjektlederne deltar på
regionrådsmøtene innimellom, når det er relevant, eksempelvis for å orientere om status i
prosjektene. I tillegg til disse store prosjektene, gis det også støtte til mindre prosjekter og
tiltak (se oversikt i avsnitt 6.1.4 for mer om dette).
Regionrådet har møter syv ganger i året (men tidligere år møttes man oftere). I tillegg til
regionrådsmøtene arrangeres det et felles formannskapsmøte en gang i året for å forankre
regionrådets arbeid. Informantene forteller at funksjonen til regionrådet er å bringe frem
saker som er av interesse for kommunene i fellesskap, og skape utvikling som gagner hele
Hadelandsregionen. Men regionrådet skal også sette regionen på kartet ovenfor
fylkeskommunen som må kjenne regionens utfordringer.
En fordel som nevnes av informantene fra Hadeland, er at man med organiseringen som
partnerskap har deltakere som er delegert beslutningsmyndighet. Både kommunestyret og
fylkestinget har delegert til sine representanter i regionrådet at det er de som beslutter, noe
som oppleves som effektivt.

11

Dette gjelder i saker hvor regionrådet er delegert myndighet som beslutningsorgan for
partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune.
12
Regionkoordinator er delvis lønnet av fylkeskommunen med inntil 400.000 kroner i året, mens resten
dekkes av kommunene i regionen (Oppland fylkeskommune, udatert, s. 18), men dette er midler fra
driftsbudsjettet, og tas altså ikke fra partnerskapsmidlene.
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Overordnet oppfattes sammensetningen av regionrådet som god av informantene.
Sammensetningen gjør at drøftingene blir gode, flere perspektiver blir dekket og regional
identitet skapes gjennom partnerskapsarbeidet. Det er fordi man har blitt mer opptatt av
hva som er felles, enn hva som er den enkelte kommunes egne anliggender. Noen av
informantene er opptatt av en mulig kommunesammenslåing og sier at regionrådet og
sammensetningen i partnerskapet er hensiktsmessig også med tanke på dette.
Det er ingen av de vi har intervjuet som ønsker andre medlemmer i regionrådet på fast
basis, men flere nevner at man bør ha jevnere kontakt med lokalt næringsliv og
utdanningsinstitusjoner. Da som konsultative medlemmer som inviteres inn på noen av
regionrådsmøtene, og knyttet til spesifikke prosjekter og tiltak. Det har imidlertid vært en
del fravær fra kommunenes side, noe enkelte tror handler om at kommunepolitikerne
kanskje ikke er så interessert i regional utvikling.
(...) med den erfaringen vi har på Hadeland at de som er valgt ut fra kommunene kanskje ikke er
så interesserte i regional utvikling. En del som har ofte fravær. Fra noen av politikerne er det lite
engasjement. Ellers så synes jeg sammensetningen er god.
I tillegg til at lokalpolitikere melder forfall, har man tidligere opplevd forfall også fra
fylkespolitikerne. Dette har imidlertid bedret seg etter at man endret på hvem som skulle
stille fra fylkesnivået. Tidligere deltok fylkestingsrepresentanter, nå er det
fylkesutvalgsrepresentanter som deltar på regionrådsmøtene, og dette har hatt god effekt
på oppmøtet.
Geografisk avstand i regionen og kontorplassering til sentrale personer i partnerskapet,
problematiseres av flere i intervjuene. Blant annet er det utfordrende å holde trykket oppe i
arbeidet fordi man ikke kommer tett nok på hverandre i det daglige. Eksempelvis sitter
nåværende regionrådsleder i Jevnaker, mens regionkoordinatoren sitter på Gran. En
informant sier at en mulig følge av dette er at regionkoordinatoren kan få stor makt og i
praksis bli den som setter den politiske dagsorden. Det er uheldig da regionrådet er et
politisk organ, hvor dagsorden skal settes av politikerne, sier vedkommende. Informanten
foreslår at man heller samlokaliserer regionrådsleder og regionkoordinator på Gran, noe
som dessuten innebærer at man kanskje bør oppgi ordningen med at ordførerne har
regionrådslederstillingen på omgang.
I Hadelandsregionen er det opprettet noen store, flerårige prosjekter, og disse har egne
tilsatte prosjektledere. I et av prosjektene som heter Klimapådriver, har prosjektleder
rullerende kontorplass slik at vedkommende gjennom en arbeidsuke sitter både på Gran,
Lunner og Jevnaker. Dette har vært avgjørende for forankring, for kommunenes eierskap
til prosjektet og samarbeid kommunene i mellom, hevdes det. Prosjektet er knyttet til den
overordnede satsningen på bolyst og livskvalitet i et bærekraftig perspektiv, og handler om
å være en pådriver for klima‐ og energiarbeidet i regionen. I dette prosjektet består
styringsgruppen av rådmennene og regionkoordinatoren. Ordførerne er ikke med i denne
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styringsgruppen, slik de derimot er i prosjektet Hadeland nært og naturlig. Prosjektledere er
ikke fast med på regionrådsmøtene, men deltar når prosjektene skal tematiseres. Av
enkelte hevdes det at prosjekter som ikke har rullerende kontorplass får det vanskeligere
med forankring og engasjement fra kommunenes side.
Når det gjelder styring og utvikling av de store prosjektene, problematiseres det at store
veivalg som skal gjøres i prosjektet diskuteres i ordfører‐rådmannsmøtet, og ikke i
regionrådet. En ulempe med denne ordningen er at styring av prosjektene blir
nedprioritert i regionrådet, da det er andre «som tar hånd om det». Da bruker man heller
mye tid på andre saker i regionrådet. Slik opplever enkelte at prosjektet Hadeland nært og
naturlig er stemoderlig behandlet i regionrådet. En av politikerne hevder at dette fører til at
prosjektlederen kan føle seg alene i arbeidet, samt at prosjektet blir for dårlig forankret hos
dem som prosjektet er utviklet for, nemlig kommunene.
(...) vi har et forbedringspotensial, må være et innhold i møtene våre som er interessant. Det er
ferdigtygd, behandlet allerede av ordfører‐ og rådmannsmøtet. Da blir det fravær av politisk
debatt og det bekymrer meg. Regionrådet bør være et politisk verksted.
Når det gjelder drøfting av prosjektene i regionrådet finner vi motsetninger i
datamaterialet vårt. Andre informanter påpeker nemlig at prosjektene blir drøftet i
regionrådet og at prosjektleder får gode innspill på møtene, og fra personer med tyngde.
Det oppleves som positivt og har betydning for autoriteten som kan legges bak innspillene
som tas med tilbake til kommuneadministrasjonen, sies det.

Forankring i kommunene
Det å få til en god forankring i alle tre kommuner, når bare noen av
kommunestyrerepresentantene deltar i regionrådet, opplever flere av informantene som en
utfordring. Utfordringer med forankring kobles til tilbakeføring av informasjon til
kommunestyrene og diskusjon av tiltak som kjøres i regionrådets regi, men også til sakenes
aktualitet for den enkelte kommune.
Det har også vært gjennomført felles formannskapsmøte hvert år for å bedre forankre
regionrådets arbeid. Denne ordningen oppleves av flere som grei, eller de problematiserer
ikke denne ordningen, men særlig en informant peker på at ordningen ikke fungerer da
møtets innhold ikke engasjerer:
De synes det er kjedelig. Det gir dem ingenting. Det går på innhold, det er fjernt for dem hva
regionrådet holder på med. De er opptatt av hva som skjer innenfor egen kommunes grenser.
Meningen er å skape forankring og blir kjent, men det fungerer ikke. (...) Det er aldri spørsmål i
mitt kommunestyre om hva som skjer i regionrådet, det er dem ikke opptatt av. Det gjør at vi i
regionrådet kanskje ikke har så stor betydning i [navn på kommune er tatt bort].
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At det som skjer i regionrådet i for liten grad diskuteres i kommunestyrene, er
gjennomgående fra de aller fleste informantene. Flere uttrykker at de er usikre på om
kommunestyrerepresentantene kjenner særlig til partnerskapets arbeid. I følge regionrådet
for Hadeland sitt eget reglement er det ordførere og rådmenn i den enkelte kommune som
har ansvar for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i rådet. For å få til en bedre
forankring sies det at det er særlig viktig at sakene som tas opp i regionrådet er relevante
for den enkelte kommune og kommunestyrerepresentantene.
Regionkoordinatorens rolle og ansvar
I følge intervjuene er regionkoordinatoren den som gjør saksforberedelse og følger opp
prosjektene som har fått partnerskapsmidler. Regionkoordinatoren har ansvar for de
administrative oppgavene i regionrådet, blant annet at saker er tilstrekkelig utredet før de
legges frem. I dette arbeidet kan koordinatoren spille på fagpersoner i administrasjonen i
både kommunene og fylkeskommunen.
Regionkoordinatoren får gode skussmål blant informantene. Det har fungert veldig bra
fordi vedkommende er en engasjert person som også er flink til å be om innspill fra andre,
både i det daglige, men også gjennom å arrangere «verksteder» for kunnskapsdeling og
meningsbryting. Det nevnes også at det er svært viktig at regionkoordinatoren er politisk
nøytral.
En annen informant forteller at regionkoordinatoren har innstillende myndighet, noe
vedkommende opplever som problematisk. På denne måten fremstår koordinatoren som
rådmannens forlengede arm, mener informanten, og dette er uheldig i et politisk organ.
Jeg synes det er uheldig for vi har laget oss et nytt, fjerde forvaltningsnivå med regionrådet.
Uheldig at vi hele tiden skal lage oss nye nivåer utenpå kommunestyrets myndighet, for det er
kommunestyret som har myndigheten.
Denne informanten fremholder at hadde innstillingsmyndigheten vært hos rådmannen,
hadde det vært bedre, da det er uryddig med en regionkoordinator som innstillende
myndighet.
En utfordring som enkelte nevner på Hadeland er at diskusjonsrommet kan bli for lite når
saker er godt gjennomarbeidet før de blir lagt frem i regionrådet. Når det blir for lite
drøftingsrom, mister noen av politikerne engasjementet fordi de føler de ikke får noen
innflytelse. Det er som nevnt også en utfordring knyttet til at regionkoordinatoren har
kontorplass i en av kommunene, fordi regionrådet da kan oppleves som fjernere for de
andre kommunene. Dette påvirker eierskapet som kommunene har til partnerskapets
arbeid, sies det. Tidligere skiftet vedkommende kontorsted gjennom uken, og noen antyder
at det var en bedre løsning.
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Fylkeskommunens politiske representanter og fylkeskommunens internkoordinator
Internkoordinatoren som er administrativt ansatt i Oppland fylkeskommune gjør en god
jobb, uttrykker informantene fra Hadeland, og denne ressursen er særlig i dialog med
regionkoordinator. Dette samarbeidet har alltid fungert godt, hevdes det.
Internkoordinatorens rolle er å sørge for at prosjektene som settes i gang med
partnerskapsmidler er i tråd med de utviklingsplaner som fylkeskommunen har. Sammen
med to fylkespolitikere skal denne personen forklare og grunngi fylket sin holdning til
saker som tas opp i partnerskapet.
I intervju med en opposisjonspolitiker kommer det frem at rollene til de som kommer fra
det fylkeskommunale nivået imidlertid kan oppfattes som noe uklare, særlig med hensyn
til rolledeling. Til tross for noe rolleuklarhet oppleves deltakerne som et svært viktig
bindeledd med fylkeskommunen, og gjennom disse representantene har man fått et godt
samarbeid med dette nivået.
Ja og så tror jeg partnerskapet også har utviklet Oppland fylkeskommune. De har fått større
kjennskap til Hadeland sine utfordringer, ‐ helt andre utfordringer og muligheter enn resten av
Oppland. Vi er tett på Oslo og tett på Gardermoen.
Samarbeidet mellom kommunene/regionalt nivå og fylkesnivået har blitt svært mye bedre
etter innføringen av partnerskapet, og basisen for dette gode samarbeidet ser ut til å handle
om gjensidig kjennskap til hverandre. Det pekes blant annet på at kjennskap til hverandre
er viktig, da regionene i Oppland er veldig ulike. En av informantene er særlig tydelig på at
det vil være regioner som har behov som ikke ligger innenfor de utviklingsplanene som
fylkeskommunen har. Blant annet er Hadeland en region mer knyttet til Oslo og Akershus,
enn resten av Oppland. Fylkeskommunen må kjenne til slike forskjeller mellom regionene.

6.1.3

Arbeidsform

Deltakelse og påvirkning fra ulike nivåer
Som nevnt over opplever informantene at regionrådet er satt sammen med de riktige
partene, men enkelte etterlyser konsultative medlemmer fra næringslivet og
utdanningsvirksomheter. Konsultative medlemmer kan brukes på gitte saker slik at de som
fagressurser kan inviteres til utvalgte regionrådsmøter for å planlegge prosjekter eller
tiltak. Næringslivet nevnes særlig av informantene. De oppfattes som svært viktig for
prosjektene som omhandler tilflytting og næringsutvikling i regionen. Næringslivet på
Hadeland har vært vanskelige å spille på, hevdes det av enkelte, i det de ikke er godt
organisert og dessuten mer Oslo‐rettet, enn at de er regionalt rettet. Hadelandsnæringa ses
på som mer integrert i Oslo enn Opplands næringsliv (riktignok noe er det noe integrasjon
mot Raufoss og Høgskolen i Gjøvik).
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Som tidligere nevnt synes flere at det er krevende å engasjere lokalpolitikerne i
regionrådets arbeid. Det antydes at regionrådet fort kan bli et forum for ordførere,
rådmenn, fylkeskommunen og fylkesmannen, mer enn et forum for lokalpolitikerne. Noen
opplever at det blir lite rom for drøfting av saker fordi sakene er veldig gjennomarbeidet
før de kommer til regionrådet. Lokale politikere ønsker å mene noe om sakene som tas opp,
drøfte dem og ikke bare gjøre vedtak. I intervjuet kom det frem forslag om at man kanskje
kunne prøve ut en ordning hvor saksutredningen legges frem som utkast eller «kladder»
slik at det blir mer diskusjon i planleggingen og gjennomføringen av tiltakene.
Flere hevder at ordfører‐ og rådmannsmøtene legger føringer på beslutninger i
partnerskapet. Diskusjoner om hvilke prosjekter som bør få støtte, starter gjerne i disse
møtene. Det er flere informanter som mener dette er uheldig:
Ordfører og rådmannsmøtet har utviklet seg til å bli en ny beslutningsarena, noe som er uheldig
og som tapper engasjementet i regionrådet, partnerskapet.
Det er fra flere et ønske om at man delegerer mer til lokalpolitikerne. En av informantene
foreslår dessuten at man fjerner ordfører‐ og rådmannsmøtet som man har som praksis å
gjennomføre i forkant av regionrådsmøtet. Man må overlate mer til politikerne.
Ordfører og rådmannsmøtene er egentlig forberedelser til regionrådet, men man diskuterer
også andre saker som er av interesse for de tre kommunene. Ordfører‐ og rådmannsmøte er
ikke en formell arena, men benyttes til planlegging, informasjon og er styringsmøter for
prosjekter. Man har også en annen arena, felles formannskapsmøte, men her kan det ikke
tas beslutninger. En lokalpolitiker fra opposisjonen som deltar i regionrådet, forteller at
dynamikken i regionrådet preges av at viktige beslutninger enten tas i sekretariatet eller på
ordfører‐ og rådsmannsmøtet. Da er saker avgjort før det kommer til regionrådet, noe som
for det første ikke er politisk riktig, men som også går utover engasjementet til den enkelte.
Det er også i liten grad gruppemøter eller andre former for forberedende møter på tvers av
kommunene før man møter i regionrådet, noe enkelte fra opposisjonen legger frem som et
mulig problem. Når man representerer posisjonen har man ordfører og rådmannsmøtet, og
har tett kontakt med regionrådslederen (som også er ordfører), noe som gjør at man blir
mye mer involvert i partnerskapet enn de som er i opposisjon.
Det vil være både fordeler og ulemper ved ordningen med ordfører‐rådmannsmøtet. En
fordel er muligheten til å gjøre en overordnet samsnakking og koordinering mellom
kommunene. En ulempe kan være at ordningen svekker diskusjon om felles løsninger i
regionrådet. Så lenge møtene er lukkede, vil diskusjoner og resultater heller ikke være
transparente. Møtene kan svekke debatt ved at mye er avgjort på forhånd, før saker drøftes
i regionrådet.
Intervjuene avdekker altså at det kommunale nivået antakelig er for lite involvert i
partnerskapsarbeidet. Det antas at det er liten følelse av eierskap hos
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kommunestyrerepresentantene og kommuneadministrasjonen i den enkelte kommune i
regionen. Gjennom prosjektene kan man eksempelvis erfare at regionale planer og
regionrådets arbeid ikke alltid gjenspeiles i kommunepolitikernes planer og beslutninger.
En informant forteller:
Det er en utfordring å unngå at regionrådet blir en satellitt, man må få et så nært samarbeid
som mulig med kommunen. Det [regionrådet] er ikke en satellitt, men det er en utfordring å få
regionrådets arbeid inn i kommunestyrene. Krevende for det settes store krav til de i regionrådet,
at de bringer det inn i kommuneadministrasjonen og til kommunepolitikerne.
I følge reglementet til regionrådet på Hadeland er det som nevnt ordførere og rådmenn
som har ansvaret for å bringe partnerskapets arbeid inn i kommunestyrene og
administrasjonene.
Selv om flere antyder at kommunepolitikerne ikke er særlig involvert i regionrådets arbeid,
utover de faste representantene i regionrådet, pekes det på at det kommunale nivået sin
påvirkning på utvikling i regionen er styrket med partnerskapet. Gjennom
sammensetningen av partnerskapet har man fått syn på felles utfordringer og mulige
løsninger. Spørsmålet er på hvilket kommunalt nivå påvirkningen skjer fra. Er det for det
meste kommuneledelsen med ordførere og rådmenn, og i liten grad den vanlige
kommunepolitikeren som påvirker? Likevel svarer flere informanter at de antar at det
kommunale nivåets påvirkning er styrket med partnerskapet. Et eksempel er at man
gjennom partnerskapet har fått skapt en forståelse for at kollektivtrafikken må styrkes i
regionen. Likeså er en felles satsning på reiselivet utviklet seg, og her inngår også
Gjøvikregionen.
Det fylkeskommunale nivået sin påvirkning på regionens utviklingsarbeid er helt klart
styrket med partnerskapet, forteller informantene. Fylkeskommunen er i langt større grad
til stede i regionen som følge av partnerskapet. Det er dessuten viktig å fremheve at det er
en større gjensidig påvirkning mellom kommunen og fylkeskommunen. Med
regionrådsmøtene får fylkeskommunen en arena hvor de får tydeliggjort sine målsetninger
og vedtatte politikk. Regionrådet er på samme måte en viktig arena for å få synliggjort
regionale utfordringer ovenfor fylkeskommunen, slik at fylkeskommunen får forståelse for
det særegne ved regionene i Oppland.
De 2.5 millionene som Oppland fylke har delt ut, har vært veldig viktige for
fylkeskommunens posisjon i det politiske miljøet på Hadeland, hevdes det. Hadeland
opplever seg som en region som er annerledes enn de andre regionene i Oppland.
Regionens utviklingskraft går ut av fylket, og regionen er således vant med å forholde seg
til hva som foregår i Oslo, på Ringerike, Hønefoss og Gardermoen. Utenom
partnerskapsmidlene har regionen lite utviklingsmidler fordi den ligger utenfor
virkemiddelsona. At fylkeskommunen har bidratt med disse pengene har vært viktig for
utviklingen av regionen, men har også synliggjort fylkeskommunen som en tydelig aktør i
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regional utvikling. Det hevdes at fylkeskommunen med partnerskapet har fått en helt
annen posisjon blant politikerne i regionen.
Oppland har en håpløs geografisk inndeling. Politikkføringen lider under dette, man skal ivareta
interessene til både Harestua og Lesja innenfor et politisk budskap, det er umulig.
Det fortelles at utenfor regionrådet, eksempelvis i kommunestyrene, er kjennskapen til
regionrådene liten. Mange kjenner blant annet ikke til at fylkeskommunen inngår i
regionrådet gjennom partnerskapsavtalen mellom kommunene og fylkeskommunen.
Hadeland oppfatter seg selv som ganske langt fra Lillehammer. Derfor har regionrådet
bedt fylkesmannen om å delta og legge frem sitt syn på saker som legges frem i
regionrådet. Informanten mener vedkommende har innsikt i statlige pålegg og føringer, og
generelt sett har et helhetsbilde over hva som rører seg i Oppland. Fylkesmannen tar også
med seg innspill tilbake til fylkesnivået, eksempelvis erfaringer fra prosjekter som har
tilgrensende prosjekter hos fylkesmannen. På denne måten kan man være mer målrettet
sammen med fylkeskommunen og fylkesmannen. Kontakten med fylkeskommunen
oppleves som god noe som kommer av at de er sentrale politikere i fylkeskommunen som
deltar i regionrådet. Disse har tyngde noe som innebærer en direkte kanal fra regionrådet
til fylkesutvalget.

Felles virkelighetsforståelse
Hadeland fremstår som en region, sier informantene. Dette merkes i flere sammenhenger
hvor det gir tyngde å stå samlet, også utenfor partnerskapsarbeidet. En informant forteller:
I noen settinger er vi for eksempel felles part i et eierskap, eller et større interkommunalt
samarbeid, eksempelvis renovasjon. Kommuner eier mye, for eksempel Hadeland energi. De tre
kommunene har aksjer her. For å utgjøre majoritet krever det at kommunene er enige seg
imellom. Og så er det viktig ved utpeking av styreleder osv. Eller når man skal bestemme
utbyttestrategi. Her er vi mer samkjørt opp mot de andre eierne, som følge av at vi har såpass
mange arenaer hvor vi samarbeider.
Informantene er samstemte i at partnerskapet har bidratt til at kommunene føler et
fellesskap til hverandre, samt at samarbeidet har bidratt til å utvikle en felles
virkelighetsforståelse for regionen, og en identitet som region:
Sammensetningen av regionrådet har bidratt til en felles regional identitet
Det er særlig blant politikerne det er etablert en slags fellesskapsfølelse, hevdes det, men at
man blant «vanlige folk» ikke kan forvente at det er like stor bevissthet om Hadeland som
region. Kommunene har utviklet et fellesskap fordi de har hatt disse utviklingsmidlene,
hevder flere. Noe som er felles for de tre kommunene, og som gjør dem annerledes enn
mange andre regioner i Oppland, er at de har bo‐ og arbeidsregion med senter utenfor
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Oppland, eksempelvis Oslo (Lunner), Gardermoen (Gran) og Hønefoss (Jevnaker). Dette
gjør at pendling er avgjørende for mange på Hadeland.
I partnerskapet har fremveksten av en felles virkelighetsforståelse manifestert seg i en egen
regional plan for regionen, som heter Regional plan for Hadeland. Denne planen ønsker man
skal påvirke de kommunale planene.
Det er imidlertid mange av informantene som trekker frem utfordringer ved at de tre
kommunene på Hadeland også er forskjellige. Jevnaker skiller seg fra Gran og Lunner ved
at kommunen føler en tilhørighet, ikke bare til Hadeland, men også til Ringerike, noe som
kan svekke fellesskapsfølelsen:
(...) det jeg opplever litt er at Jevnaker har ett bein i hver sin region som noen ganger kan være
utfordrende fordi de ofte er avventende i forhold til hva Ringeriksregionen ønsker seg, og kan
noen ganger være skeptiske til Hadelandsidentiteten, de vil ikke utelukke Ringerike. Det kan
være utfordrende for fellesskapsfølelsen.
På samme tid opplever Jevnaker at det er viktig å skjele til hva Buskerud fylke er opptatt av
med hensyn til regional utvikling. En av informantene antyder at Jevnaker trolig snart må
gjøre et valg med hensyn til hvilket fylke/regionråd «de skal forholde seg til».

Tilgang på ressurser
At regionen får 2.5 millioner ekstra fra fylkeskommunene gjennom partnerskapsmidlene
oppleves som raust. De tre kommunene legger inn 1 million selv. Det oppleves som
energiskapende å ha midler man kan bruke til utvikling i regionen, og ikke bare til drift av
tjenester.
I intervjuene fremkommer det noen ulike synspunkter på kostnader knyttet til
administrasjon av partnerskapet. Man må lønne en regionkoordinator til å drive dette, men
en utbygging av det regionale administrasjonsleddet er det delte meninger om. Noen
etterlyser flere ressurser i arbeidet, eksempelvis for å ansette noen flere personer, som kan
inngå i de store prosjektene, mens andre mener at administrering allerede spiser for mye av
den totale potten.
Det er både fylkeskommunale midler og kommunale midler som finansierer prosjektene,
og det har vært diskusjoner om dobbeltfinansiering, altså hvor fylkeskommunen på den
ene siden har gitt midler til et tiltak (utenom partnerskapet), og at regionrådet bevilger
partnerskapsmidler til det samme tiltaket. Man er nå mer opptatt av at dette ikke skal
forekomme.
I partnerskapet bidrar fylkeskommunen som kompetanseressurs i det deltakerne fra
fylkeskommunen kan ta med seg spørsmål fra partnerskapet tilbake til fagavdelingene,
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eller at man bistår med kontaktformidling mellom deltakerne i regionrådet og/eller
prosjektene.
Hvilke ressurser som brukes på partnerskapet, både tidsmessig, kompetansemessig eller
økonomisk sett, tematiseres i mindre grad av informantene fra Hadeland, men det nevnes
at fordi man må bruke en del tid på «å lete etter fellesnevnere», brukes mye av møtetiden
(tidsressurser) på «prosesser». Det gjør enkelte utålmodige og man etterlyser raskere
handling.
Det er ikke mange penger det er snakk om totalt i partnerskapsarbeidet. Når vi har så lite penger
til regional utvikling, må vi bruke dem på mest mulig effektiv måte. Jeg tror vi har et
forbedringspotensial der. Handler om hvordan vi politisk er organisert, men også i forhold til
administrative ressurser. Mye av pengene går til å administrere [lønn til to ansatte], og veldig
lite penger til tiltak.
Når det gjelder økonomiske ressurser, mener flere at det er tilstrekkelig, mens andre mener
det er lite penger og at for mange av dem går bort til administrative kostnader. Flere
nevner at de ønsker mer midler til å synliggjøre regionen i kampen om beboere og nye
arbeidsplasser i regionen.
En informant påpeker at det snarere er slik at transaksjonskostnader har gått ned etter at
man startet med partnerskapet, fordi nå foregår alt i ett råd. Det ville dessuten vært mer
ressurskrevende å koble på Hadelandstinget og andre organer, og midlene er for små til
det, mener vedkommende. At partnerskapet er plassert i regionrådet bidrar til minskede
transaksjonskostnader knyttet til regionalt samarbeid og utvikling som skjer mellom
kommunene i regionen. Man får også mye igjen for at fylkeskommunen kommer tett på
kommunene gjennom partnerskapet, og begge parter sier at de har tjent mye på dette.

6.1.4

Resultater av partnerskapsarbeidet

Påvirkning på arbeidsform
Som tidligere nevnt har organiseringen som partnerskap gitt bedre kjennskap til hverandre
og utfordringer, både kommunene i mellom, men ikke minst i forholdet til
fylkeskommunen (se 6.1.3). Kontakten har helt klart blitt styrket gjennom partnerskapet,
sies det.

Utforming av mål og styringsdokumenter
I Hadelandsregionen er det utarbeidet ulike strategier og planer. Siste to år har man laget
en Regional plan for Hadeland. Dette er et arbeid som startet med partnerskapet. Regional
handlingsplan kommer fra fylkesnivået, fortelles det, men regionrådet har gitt innspill til
denne. Det er denne planen som brukes som grunnlag for utdeling av partnerskapsmidler,
ikke den nye regionale planen for Hadeland, som er mer rettet mot kommunale planer.
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Regional handlingsplan er såpass vid at den gir et godt handlingsrom for tildeling av
midler.
Det lages årsmeldinger i de største prosjektene, samt en årsmelding for partnerskapet som
helhet. Årsmeldingene fra prosjektene brukes til å justere prosjektet videre. Årsmeldingen
for partnerskapet er mer en oppsummering av man har brukt partnerskapsmidlene på, og
den brukes i mindre grad som en del av en læringsprosess, hevder informanter fra den
politiske siden. Årsmeldingen sier ikke noe om oppnådde mål, dette skjer i større grad i
prosjektenes årsmeldinger (bare de store prosjektene som har dette). Årsmeldingen er en
form for synliggjøring og legitimering av hva man har brukt midlene til og hvorfor man
har benyttet dem slik.
Planer fremstår som sentralt i måten man jobber på i partnerskapet på Hadeland:
Viktig å jobbe planmessig slik at det ikke blir en sånn hopp og sprett‐mentalitet.
En av informantene forteller at Regional planstrategi og Årlig regionalt handlingsprogram
(RHP) har vært sentrale strategiske dokumenter for de regionale handlingsplanene og
aktiviteten i regionrådet. RHP fremkommer gjennom en diskusjon mellom
fylkeskommunen og regionrådet.
Årlige handlingsplaner utarbeides for å planlegge og synliggjøre hva man skal bruke
partnerskapsmidlene på i perioden. De årlige handlingsplanene lister de tiltakene man har
bestem at man skal støtte i perioden. På et nivå kan tiltakene der ses på som resultater som
er skapt med partnerskapssamarbeidet og partnerskapsmidlene. De siste to årene har man
dessuten jobbet med å lage en ny regional plan for Hadeland.
I følge informantene er det etablert en fast prosess for hvordan de årlige handlingsplanene
utvikles. Det holdes tre møter i regionrådet gjennom høsten hvor planen jobbes frem.
Møtene er i september, oktober og november/desember. Regionkoordinator legger frem
første forslag til handlingsplan i september, og forslaget er kun formulert som
«kulepunkter» som lister hvilke prosjekter som er i gang, hvilke som er flerårige og som
skal videreføres. Gjenstående midler er midler som kan disponeres på nye prosjekter.
Regionkoordinatoren legger frem forslag til prosjekter og tiltak basert på innspill fra ulike
aktører, og får deretter tilbakemelding fra regionrådet på skissen. Både politikerne og
administrative får legge frem sine innspill. Skissen drøftes også på månedlige ordfører og
rådmannsmøter. Regionkoordinatoren er også dessuten ute og snakker med reiselivet,
museumsvirksomheten, bioenergimiljøer og private aktører om mulige prosjekter som
spilles inn i diskusjonen. Endelig plan lages ut fra dette og vedtas i desember.
Det er enighet blant informantene om at den årlige handlingsplanen støtter opp om viktige
saker, men enkelte mener at planen kunne vært spisset og «kraftsamlet» rundt noen
utvalgte områder. Det er litt ulike utsagn fra informantene om hvor prosjekter og tiltak
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som nedfelles i den årlige handlingsplanen «kommer fra». Enkelte sier at prosjektene for
det meste er «offentlig initiert». Det vil si at det er toppledelsen i kommunene, og noen
ganger regionrådet, som foreslår hvilke prosjekter som skal utvikles og støttes med
partnerskapsmidler.
Andre informanter mener at prosjektene «kommer alle veier ifra», det vil si at ideer
kommer fra enkeltpersoner, fra politikere i regionrådet, fra koordinatoren eller fra ordfører
og rådmannsmøtet. Det er flerårige prosjekter som bruker bundne midler for perioden,
men utvikles stadig nye prosjekter ut fra fylkesdelplanen, men også ut av behov som har
oppstått i andre prosjekter som har fått støtte. Her kan prosjekter få nye dreininger etter at
de er evaluert.
En forbedring av de årlige handlingsplanene er å gjøre dem til noe mer enn en
budsjettskisse, hevder enkelte. En regional utviklingsplan, slik man nå har utarbeidet, skal
sikre at man tenker strategisk og langsiktig. Man vil fange opp de virkelige regionale
utfordringene. I dette arbeidet har regionrådet og prosjektledere gitt innspill.
En informant fra opposisjonen sier at det er vanskelig å vite om Regional handlingsplan for
Hadeland fanger opp de faktiske utfordringene i regionen, men samtidig ser han ikke at
store ting mangler. Det handler mer om prioriteringer innenfor planen, hvor mye midler
man vil bruke på de ulike områdene. Informanten er heller ikke sikker på om regional
handlingsplan for Hadeland er koblet til Planstrategien for Oppland og Regional
handlingsprogram for Oppland, men håper det er slik. Alt i alt tyder dette på at det er et
plansystem til grunn for aktiviteten på Hadeland, men at planstrukturen synes å være noe
uoversiktlig for medlemmene i regionrådet.

Prosjekter og tiltak
I de årlige handlingsplanene til Hadelandsregionen har man innledningsvis en detaljert
redegjørelse for hvilke kriterier som er gjeldende for tildeling av midler, og her gjengis de
samme kriteriene som er listet i tidligere nevnte dokument Gjennomgang av
partnerskapsinstituttet i Oppland fylkeskommune (Oppland fylkeskommune, udatert, s. 6).
De regionale handlingsplanene som utarbeides på Hadeland har to hovedkategorier for
tiltak, nemlig prosjekter som allerede er igangsatt og som skal videreføres (bundne midler)
og nye prosjekter. Midlene man har til rådighet er årlig tildeling fra fylkeskommunene og
fra kommunene, men man har også anledning til å ta med seg midler som er igjen fra
fjorårets pott, men som ikke er brukt.
Oppsummert og i hovedtrekk ser bevilgninger foretatt i de regionale handlingsplanene slik
ut (jfr. Regional handlingsplan for 2012, 2013 og 2014):
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Tabell 9: Oversikt over prosjekter og tiltak Hadeland (2012-2014). Kroner
Prosjekter og tiltak

2012

2013

2014

1 000 000
(v)

700 000

1 500 000

Reiselivssamarbeidet Ringerike – Hadeland

375 000 (v)

375 000

480 000

Stedsutvikling – kulturbasert næring.
Gjønavolden – Pilegrimsleden

150 000 (v)

Jevnaker 2020. Stedsutvikling

200 000 (v)

Friluftsteatret Bronsebukkene

200 000 (v)

100 000

Temakart Hadeland. Tur-nett.

100 000 (v)

300 000

Hadelandsbonden 2020

150 000 (v)

150 000

Økoløft «Jøtt godt». Økologisk mat

80 000 (v)

125 000

Veien videre. Blå Kors, NAV og kommunene.

80 000 (v)

Hadeland – Nært og naturlig

Hadeland folkemuseums 100 årsjubileum.

100 000 (v)

100 000

Bedriftskontakt for opplæring. Unngå frafall vgs.

200 000 (v)

200 000

Stedsutvikling Harestua

200 000

Kompetanseutvikling Hadeland. Karrieresenteret

250 000

250 000

Klimapådriver

300 000

200 000

400 000

Bioenergi. Oppfølging fra lokalt næringsliv.

120.000

Inn på tunet

100 000

100 000

100 000

Lokal transport Hadeland. Prosjektleder.

250 000 (v)

200 000

Vei og jernbaneprosjekter med stor betydning for
Hadeland. Påvirkningsarbeid mot NTP

100 000 (v)

100 000

Nasjonalt glassmuseum

200 000

200 000

Skilting. Prosjektbeskrivelse. Skilting til sentrale
plasser

250 000

Regional plan for natur- og kulturarv

150 000

Desentralisert utdanning. Behovsavklaring
komm. og lokalt næringsliv. Karrieresenteret.

300 000

Jevnaker 2020. Stedsutvikling Nesbakken.

150 000

Innlandsfiske Randsfjorden

100 000

Kompetanseheving landbruket

100 000

Skilting. Revidering av prosjektplan.(Midler
avsatt i 2013 ikke benyttet.)

250 000

Meningsfull hverdag. Videreføring Veien videre.

100 000

Oppfølgingsprosjekter. Regional plan for Hadel.

300 000

Kilder: Regionale handlingsplaner med budsjetter, regnskap over forbrukte partnerskapsmidler, samtale og skriftlig
informasjon fra regionkoordinator. Merknaden (v) angir videreføring.

Trekk man kan se av prosjekter og tiltak i oversikten, er at det er i stor grad flerårige
prosjekter og tiltak som iverksettes. De største prosjektene har pågått i mer enn tre år. Et
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hovedinntrykk er at prosjektene på Hadeland henger godt sammen med hverandre, og
med strategiske mål, slik at prosjektene trekker i samme retning. Det ser ut til at prosjektet
«Hadeland nært og naturlig» har en type overbyggende funksjon for mange av de andre
prosjektene. Flere av prosjektene kan knyttes til bo‐ og stedsutvikling på Hadeland. Det er
imidlertid enkelte som mener at noen av prosjektene blir for små og at man heller må rette
prosjektmidlene mot det man virkelig vil satse på i regionen. Andre igjen mener at små
prosjekter kan være veldig gode så lenge de finner støtte i strategien, de kan understøtte
bolyst og næringsutvikling, selv om de er små.
Det fortelles at oppfølgingen av satsningsområdene i den regionale handlingsplanen for
Hadeland følges godt opp av regionkoordinatoren, ved at vedkommende gjør
statusoppdateringer på regionrådsmøtene. Her er det også anledning til å diskutere
situasjoner som oppstår og behov for omprioritering av midlene. En annen informant
forteller at en styrke på Hadeland er at man har ansatt egne prosjektledere i de største
prosjektene slik at prosjektene får en god styring og oppfølging gjennom hele perioden.
En utfordring som nevnes i forbindelsen med oppfølging av forpliktelser, er at målene man
har formulert i prosjekter og tiltak, ikke oppleves som målbare. Eksempler på prosjekter
som nevnes er Hadeland nært og naturlig og Reiselivsprosjektet. Det første prosjektet har
befolkningsvekst og næringsetablering som mål, og skal understøtte og forsterke
kommunenes strategier og mål, og ikke ligge på siden av dette som et avgrenset prosjekt.
Resultatene fra begge prosjektene er uklare, hevder informanten. Prosjektlederne for
prosjektene antyder det samme, uten at prosjektene oppleves som irrelevant av den grunn.
En prosjektleder forteller at man etter hvert har valgt å se på Hadeland nært og naturlig mer
som en «satsning» enn et «prosjekt».
Fra prosjektledernes side problematiserer finansieringen som må til for å gjennomføre
prosjektene. Budsjettene som følger med partnerskapsmidlene er små, slik at man ofte må
søke kommunene om tilleggsbevilgninger. Et dynamisk prosjekt bør være åpent for
endringer i omgivelsene, og som krever nye tiltak i prosjektet, men gjennomføring av slike
tiltak kan vanskeliggjøres fordi eventuelle tilleggs midler fra kommunene må søkes om på
faste tider i året.

6.1.5

Effekter av partnerskapsarbeidet

Mer målrettet utviklingsarbeid med partnerskapet?
Hovedinntrykket fra Hadeland er at det regionale utviklingsarbeidet har blitt mer målrettet
som følge av partnerskapet. Man jobber mer strategisk og bruker regionrådet som forum
for drøftinger og avklaringer slik at man får en felles strategi.
Absolutt, før strødd ut på ulike tiltak. Nå er koblingen mellom strategiske mål og
utviklingsmidler sterkere, noe som er viktig.
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Når det gjelder resultater i form av prosjekter og andre tiltak, samt kortsiktige og
langsiktige effekter av disse, synes flere det er vanskelig å svare sikkert da man ikke vet
hva man hadde fått til uten disse tiltakene. Et problem som angår resultater er dessuten at
prosjektene ikke har mål som er målbare, hevdes det. Men de fleste uttrykker i alle fall at
prosjektene har bidratt positivt i den regionale utviklingen. Et eksempel er Hadelands
omdømme som følge av gode prosjekter innen bioenergi.
En effekt er at partnerskapet har vist at de tre kommunene klarer å gjennomføre større
fellesprosjekter, noe som har gjort at regionen har fremstått mer tydelig som en synlig og
definert region. Kommunene har også kommet nærmere hverandre. Når regionen går
sammen om noen innsatsområder, evner man å tenke mer helhetlig om målsetninger og
arbeid. En informant forteller at flere av prosjektene som settes i gang med
partnerskapsmidler støtter opp under målsetninger som kommunene har fra før, noe som
bidrar til helhet og sammenheng. Effekter er det ikke mulig å se før man har jobbet med
prosjektene i flere år, hevdes det. Hadeland nært og naturlig, et prosjekt som handler om
tilflytting og næringsutvikling, må ses på som et langsiktig arbeid hvor mange faktorer
også utenfor prosjektets kontroll vil inngå. Små prosjekter kan dessuten medføre større
effekter. I intervjuene snakkes det blant annet om et lite prosjekt på 50.000 til Gruvemuseet
på Grua. Disse pengene skulle brukes til å undersøke mulighet for å konsolidere med
Randsfjordmuseene. På bakgrunn av dette prosjektet har museet fått en årlig bevilgning på
1 million kroner fra Kulturdepartementet for at museet skal drives under
Randsfjordmuseet. Hadeland reiseliv er et annet prosjekt som er finansiert med
partnerskapsmidler. Dette prosjektet ble evaluert og siden utvidet til et felles reiselivsorgan
for Hadeland, Ringerike og Gjøvik. Informantene mener at man aldri fått etablert et felles
reiselivsorgan, samt fått eksterne midler uten å ha hatt partnerskapsmidlene i bunnen.
En annen effekt av partnerskapet er at Hadeland har blitt en del av såkalte «grønne
energikommuner». Satsningen på bioenergi med partnerskapsmidler gjorde Hadeland
synlig som grønn region, noe som førte til at Gran, Lunner og Jevnaker nå har blitt
energikommuner.
Partnerskapsarbeidet har også medført noen utilsiktede, men positive resultater, basert på
bedre kjennskap til de tre kommunenes praksiser. Gjennom et av prosjektene har man
oppdaget at det kjøres parallelle anbudsprosesser i de tre kommunene, noe som heller
burde samkjøres. Dette gjorde man derfor i forbindelse med en anbudskonkurranse om
drift og vedlikehold av gatelys. Felles energisparekontrakter i alle kommunale bygg er et
annet eksempel på samkjøring som man har funnet frem til. Selv om dette er positive tiltak,
er det likevel ikke alltid det går like glatt. Det hender at kommunene er i «utakt» med
hensyn til forarbeid som må gjøres og beslutninger som må tas for at fremdriften skal
holdes oppe. Fellesskapet jobber ikke raskere enn den mest saktegående kommunen.
Et utilsiktet resultat, som enkelte problematiserer, er at partnerskapet kan skape et fjerde
forvaltningsnivå, slik at det blir et demokratisk underskudd. Det er kommunestyret som er
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øverste myndighet, men med partnerskapet delegerer man til et helt annet organ (hvor
deltakerne ikke bare er politikere/folkevalgte).
Forholdet til Oppland fylkeskommune fremheves i intervjuene, det vil si at partnerskapet
har styrket denne relasjonen. Partnerskapet har bidratt til en god dialog med Oppland
fylkeskommune, og flere mener at dette ikke hadde skjedd uten partnerskapet.
Fylkeskommunen har blitt bedre kjent med Hadeland som region fordi de sitter i
regionrådet. Man er fornøyd med at fylkeskommunen har delegert myndighet til
representantene sine fordi det fører til et større eierskap til beslutningene.
Også relasjonen mellom de tre kommunene er styrket i det man kjenner hverandre bedre
og lettere ser hva som bør være felles satsninger. Intervjuene avdekker at denne formen for
innsyn (eller transparens) også har økt graden av samarbeid mellom kommunene på
områder som ligger utenfor partnerskapets satsningsområder. Dessuten oppleves det at
man står sterkere sammen, enn når man står alene, eks. når man skal gjøre forhandlinger
og lobbying i Stortinget. Å stå samlet som region har vært viktig, blant annet i forbindelse
med veiprosjekter.

6.2 Midt-Gudbrandsdal
Regionen Midt‐Gudbrandsdal består av kommunene Nord‐Fron, Sør‐Fron og Ringebu.

6.2.1

Satsningsområder i Regionalt handlingsprogram (OFK)

Som for Hadeland, er det også nedfelt satsningsområder i Regionalt handlingsprogram
(RHP) som sier hvilke felter man vil rette innsatsen mot i det regionale utviklingsarbeidet.
Prioriterte samarbeidsområder for året 2012 er:


Aktiv deltagelse i Bolyst‐ og omdømmeprosjektet ”Midt i Gudbrandsdalen 2020”,
med utvikling og omdømmebygging for hele regionen



Vurdere tiltak for å motvirke negativ trend i reiselivet



Støtte næringsrettede tiltak



Styrking av kultur‐ og opplevelsesnæringer ved
o

samlokaliseringer

o

å arbeide for å utvikle arrangement som gir merverdi/ringvirkninger for
hele regionen

o

styrking av landsbyen Ringebu som opplevelses‐ og kultursenter

For året 2013 er det disse områdene man skal jobbe med:


Styrke næringslivet sin evne til nyskaping og omstilling. Etablere Midt‐
Gudbrandsdal næringshage.
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Samarbeide om å videreutvikle og styrke Vinstra videregående skole i tråd med de
vedtak som er gjort i fylkestinget. Starte opp et prosjekt der skolen og andre aktører
i samarbeid fokuserer på kompetanse for nyskaping og omstilling i næringslivet og
regionen for øvrig.



Sammenhengende gang‐ og sykkelvei gjennom hele regionen. Samarbeide om et
planarbeid for gang‐ og sykkelvei.

I 2014 ønsker man å fokusere på disse områdene:


Iverksetting av Næringsprogram for Oppland i godt samarbeid med Midt‐
Gudbrandsdal næringsforening for å etablere nettverk, kompetanseutvikling og
samarbeid med forskningsmiljøer.



Utvikle tettstedene i regionen med fokus på bomiljø, handelsvirksomhet og nye
etableringer.



Utarbeide strategiplan for Regionrådet for Midt‐Gudbrandsdal i løpet av første
halvår 2014.

Regionalt handlingsprogram utvikles i samarbeid med fylkeskommunen når det gjelder
regionens satsningsområder.

6.2.2

Organiseringen av det regionale partnerskapet i Midt-Gudbrandsdal

Partnerskapets representanter i regionrådet er de tre kommunenes ordførere,
opposisjonslederne og to politikere fra fylkeskommunen. I tillegg deltar rådmennene fra de
tre kommunene, samt regionkoordinator og internkoordinator, som er administrative
stillinger. Internkoordinator er ansatt ved regionalenheten i Oppland fylkeskommune. I
tillegg er Fylkesmannen i Oppland invitert til å møte i regionrådet, og dette ivaretas av
assisterende fylkesmann.

Sammensetningen
Informanter forteller at funksjonen til regionrådet er å være et samarbeidsorgan mellom
kommunene og fylkeskommunen. I regionrådet tar man opp saker som er av regional
interesse, og som fylkeskommunen har interesse i å være med på å drøfte.
Sammensetningen av partnerskapet består av kommunene og Oppland fylkeskommune.
Det er de tre ordførerne, opposisjonslederne, to fylkespolitikere, rådmennene,
regionkoordinator og internkoordinator som deltar fast på møtene som partnerskapet
holder i regionrådet, samt assisterende fylkesmann. Det at både opposisjon og posisjon
deltar i regionrådet, gjør at man får et eierskap med tilbake til kommunestyrene, hevder en
informant.
Næringsforeningen har også vært involvert i samarbeid med regionrådet om utvikling av
Vinstra vidaregående skole, men også flere andre tiltak. Særlig nevnes arbeid med å få ny
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E6 gjennom Gudbrandsdalen prioritert i NTP, utarbeiding og oppfølging av forprosjekt om
næringsprosjekt i regionen, samt det fylkeskommunale næringsprosjektet. I og med at
daglig leder i næringsforeningen og regionkoordinator har felles kontorplassering, er det
daglig kontakt. Næringsforeningen er med i regionrådets arbeid på prosjektbasis, og ikke
som fast medlem. Den uformelle og daglige kontakten med regionkoordinator og
regionrådet, gjør at man opplever at næringsforeningen er tett koblet på
partnerskapsarbeidet. Om andre aktører skal delta i regionrådet, avhenger av om det skal
være et politisk organ eller et samarbeidsorgan, mener flere informanter. Men man er
usikker på om det er mulig å lage et korporativt organ så lenge et partnerskap skal være et
politisk organ. Det kan bli rolleblanding om nye aktører som ikke er politisk valgt skal
inngå. Fullmakt og legitimitet til å ta beslutninger i partnerskapet vil antakelig svekkes
dersom andre parter kommer inn, sier vedkommende.
Hvis regionrådet skal ta beslutninger må det ha en base og legitimitet, og den får du i medhold
av lov og fullmakt og økonomi. Jeg vet ikke om de vil beholde det hvis det ble andre parter
involvert i regionrådet. Måtte da få en B‐status de andre partene da, at de ikke bidrar med
økonomi eller myndighet på en måte.(...) Det er ikke naturlig at private skal være med og vedta
hvordan offentlige midler skal brukes.
En utfordring med regionrådets organisering er imidlertid at Midt‐Gudbrandsdal ikke har
noe felles forum for næringsutvikling. Man har ikke noe organ for å diskutere
satsningsområder som eksempelvis kan løftes frem til regionrådet, hevdes det. Samtidig
sliter næringslivet i regionen. Midt‐Gudbrandsdal er rangert helt på bunnen når det gjelder
lønnsomhet og innovasjonskraft, hevder informanten. Samme informant forteller at
bedrifter og næring opplever at de først og fremst savner kontakt med ordførere og
rådmenn, og etterspør ikke så mye kontakt med regionrådet og partnerskapet.
Regionkoordinator inviterer alle andre aktører som arbeider regionalt med
næringsutvikling til jevnlige kontaktmøter. De som deltar her er: næringssjef i Nord‐Fron,
næringskonsulent i Sør‐Fron og Ringebu (felles), daglig leder i Midt‐Gudbrandsdal
Næringsforening, daglig leder i Midt‐Gudbrandsdal Næringshage, direktør ved
Gudbrandsdalsmusea, samt prosjektledere for arrangements‐ og bolystprosjektet,
prosjektet for fysisk aktivitet, idrett og folkehelse og prosjektleder for landbruksprosjektet.
Formålet er kompetanse‐ og erfaringsdeling, og kopling mellom tiltak/prosjekter.
Midt‐Gudbrandsdal oppleves også av noen som en for liten region, og at regionen mangler
et kraftsentrum for vekst og utvikling. I samtale om utvikling av regionrådet og
sammensetningen, kom det også frem at det ved ordførerne i regionen er tatt et initiativ til
diskusjon med Lillehammerregionen om eventuell sammenslåing av de to regionrådene.
Dette illustrerer at Midt‐Gudbrandsdal opplever seg mer knyttet til Lillehammer enn
nordover i dalen. Man opplever at det er i Lillehammer at vekstkraften finnes i det det har
et større miljø som er viktig i forbindelse med vekst og utvikling av regionen. Dessuten er
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det etablert et fast samarbeid sørover, ved at kommunene og reiselivet i regionen deltar i
det felles reiselivsselskapet Visit Lillehammer.
Det er behov for å knytte seg til større kompetansemiljøer, som eksempelvis Høgskolen i
Lillehammer, for å drive regional utvikling. Reiselivsutvikling er for eksempel viktig for
vår region.

Regionkoordinatorens rolle
Regionkoordinatoren skal gjøre de praktiske rundt innkalling og tilrettelegging av møter i
partnerskapet. Han har ansvar for det saksforberedende arbeidet, som inkluderer det å
utrede beslutningsgrunnlag, samt følge opp økonomi og gjennomføring av prosjektene
som får støtte av partnerskapsmidler.
En av informantene forteller også at regionkoordinatoren skal følge opp politiske saker
som blir initiert i regionrådet og som krever etterarbeid, eksempler er arbeidet med
redusert arbeidsgiveravgift i regionen og NTP. Her har koordinator vært med på å skaffe
faktagrunnlag, samt gjort praktiske oppgaver i forbindelse med lobbyvirksomhet knyttet til
Nasjonal transportplan (NTP).
Det fortelles også at til forskjell fra i andre regioner i Oppland er regionkoordinatoren
underlagt administrasjonssjefen i Nord‐Fron. Det er ulike meninger i regionrådet om hvor‐
vidt dette er en riktig løsning. Denne løsningen ble etablert gjennom avtale om sekretariat
mellom tidligere regionråd og Nord‐Fron kommune. Etter drøftinger med kommunene
valgte å kjøpe sekretariat fra Nord‐Fron. Avtalen er prolongert, og følger nå avtaleperioden
for partnerskapet (dvs. valgperioden).
En informant sier at selv om noen mener at denne løsningen gjør at regionrådets arbeid blir
knyttet for tett til en av kommunene, mener vedkommende selv at det ikke er noe problem
i praksis:
Noen oppfatter at det blir knyttet tett til en kommune ut fra at det kan føre til mer fokus på en
av kommunene, tiltak og prosjekter der. Altså sett veldig fra en kommune. I praksis tror jeg ikke
at det har vært en problemstilling, men vært en diskusjon, det har det. Etter som jeg har forstått
har sekretariatfunksjonen vært lagt ut på anbud og Nord‐Fron fikk oppdraget. Ryddig oppdrag
og grei avtale.
Andre informanter mener:
Stusser over at regionkoordinator er underlagt rådmannen i Nord‐Fron kommune både
administrativt og faglig, så sakspapirene er det rådmannen i Nord‐Fron kommune som
undertegner. Regionkoordinatoren diskuterer sakene med rådmannen i Nord‐Fron før de blir
skrevet ferdig. Han opptrer som en ansatt i Nord‐Fron kommune. Kan ikke skjønne at det er slik
i de andre regionene i Oppland?
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Det er oppfatninger om at regionkoordinatoren slik ikke blir selvgående, men mer styrt av
rådmannen. Det hevdes at det som skal inn til regionrådet må være godkjent av
rådmannen først. Dette skaper vanskeligheter for regionkoordinatoren, mener
informanten. Han får ikke jobbe fritt i forhold til kommuneadministrasjonen. Hensikten
med regionrådet er jo at man skal kunne jobbe uavhengig av de enkelte kommunene og
snarere se regionen som helhet. De tre kommunene vil ha forskjellige prioriteringer i
mange saker og regionkoordinatoren sin oppgave må være å se saker ut fra hva som tjener
helheten best. Dette helhetsperspektivet svekkes når det er foretatt vurderinger i en
kommune først, sies det
Fra slutten av 2013 er det etablert faste, jevnlige rådmannsmøter, sammen med
regionkoordinator, slik at regionrådssakene blir tatt opp og diskutert der før ferdigstilling.
Etter å ha etablert denne faste møtearenaen, er rådmannsgruppen blitt mer et samlende
team for regionkoordinator, og som deltar i vurderings‐ og arbeidsprosesser.
Tilsvarende er det etablert faste ordførermøter, der regionkoordinator deltar, etter ønske
fra ordførerne. Regionkoordinator har sekretæransvar, og er bl.a. et bindeledd også til
rådmannsgruppen.

Fylkeskommunens internkoordinator
Internkoordinatoren skal være talerør for fylkeskommunens administrative korps og være
en støtte for politikerne vedkommende sitter sammen med i regionrådet, men det er viktig
å ikke «vippe over i å bli politiker», slik en informant sier det. Det kan være vanskelig i
tilfeller hvor fylkespolitiker ikke møter, fordi regionkoordinator da ikke får gjennomslag
for synspunkter fra fylkesnivået («Du har ikke stemmerett»). Fylkespolitikerne diskuterer
med internkoordinatoren før de møter i regionrådet, og til sammen skal de målbære
fylkeskommunens prioriteringer. Internkoordinatoren formidler også viktig informasjon
om eks. søknadsordninger osv. fra fylkeskommunen sin side. Men det er
forbedringspotensialer her. Det nevnes blant annet at fylkespolitiker og internkoordinator
kan samhandle bedre med regionalavdelingen, slik at man er mer samkjørt fra
fylkeskommunens side når man møter i regionrådet.
Internkoordinatoren har også ansvar for å holde godt kontakt og dialog med
regionkoordinator, slik at vedkommende har en sparringpartner i forberedelse av saker.
En informant fra en av kommunene sier at han oppfatter at internkoordinatoren er opptatt
av at det man gjør i regionrådet er i henhold til avtalen mellom kommunene og
fylkeskommunen, og at midlene blir brukt i tråd med avtalen. Vedkommende opplever
også at fylkeskommunen er opptatt av at midlene skal brukes i tråd med politiske mål i
regionalt handlingsprogram og at de ser på partnerskapsmidlene som et virkemiddel for å
nå de målene. Her kan fylkeskommunene oppleves som problematiserende og stivbeinte,
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men samtidig forstår man at de gjerne vil påvirke bruken av midlene de stiller til
disposisjon.

6.2.3

Arbeidsform

Deltakelse og påvirkning fra ulike nivåer
Enkelte informanter påpeker at arbeidsformen er krevende fordi et partnerskap krever
konsensus. Konsensusprinsippet gjør at det kan bli liten fremdrift så lenge man ikke blir
enige.
Er det for lett å få konsensus eller for vanskelig? Det er det som er balansen. Unngår vi de
vanskelige temaene fordi det blir for vanskelig? (…)
Enkelte trives ikke med konsensusformen og opplever det som begrensende for dialogen
og debatten. Man kan ikke ta dissens, og da hender det at man ikke kommer videre i
debatten.
Forankring i egen kommune problematiseres også av flere av informantene. Erfarne
politikere forteller at selv om de har vært medlem av kommunestyret i flere perioder
tidligere, har de ikke vært involvert i regionrådets arbeid før de selv har fått en plass i
regionrådet. I det senere har man derfor forsøkt å involvere kommunestyrene mer ved å
sende innkalling og sakslister til kommunestyret og protokoll i etterkant, men likevel blir
det ingen særlig diskusjon rundt det som skjer i regionrådet. Man har også forsøkt felles
formannskapsmøte i forbindelse med utarbeidelse av strategiplan, noe som var nyttig og
som man ønsker å fortsette med.
Det blir lite diskusjon i hjemkommunen om det som skjer i partnerskapet og regionrådet,
men en informant fremhever at partnerskapet er et representativt demokrati og at de som
deltar er representanter for kommunene. Da er det ikke alltid så et stort behov for å
forankre, sier vedkommende:
Ikke alltid et stort behov for eller mål å forankre. Det at ordførere, opposisjonsledere og rådmenn
sitter fra kommunen, det gjør at det er bredt forankret i kommunen, uten at det involverer
mange i en prosess i forkant.
Det at partnerskapet er basert på konsensus gjør dessuten at tiltakene som settes i gang
ikke er så kontroversielle heller, politisk sett.
Kommunenes påvirkning i regionalt utviklingsarbeid oppleves likevel som styrket med
regionrådet som et felles organ. Kommunene har mulighet til å påvirke felles løsninger.
Imidlertid kan det være en mulighet for at en kommune kan få stor betydning i vinklingen
av en sak i det en rådmann signerer sakslista til regionrådsmøtene. Dette vil kunne svekke
de andre kommunenes mulighet til å påvirke regional utvikling. Kommunene har med
partnerskapet fått en arena hvor de kan løfte frem felles saker og diskutere på en annen
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måte, noe som oppleves som positivt, men denne arenaen kan utnyttes enda bedre, hevdes
det.
Ordfører og rådmannsmøtene er uformelle møter hvor man tar opp saker man mener at de
tre kommunene bør samarbeide om i regionrådet. Man forbereder saker som skal
diskuteres i regionrådet og følger opp saker som er vedtatt. Siden dette er uformelle møter,
skrives det ikke referat som går ut til regionrådet, noe som svekker transparens.

Felles virkelighetsforståelse?
Kommunene må i det daglige fokusere på å ha gode tjenester for dem som bor der, noe
som tar det meste av ressursene. Utvikling av regionen, det som bringer regionen fremover
er en annen viktig side av kommunenes oppgaver, og med regionrådet og partnerskapet
har man fått et forum hvor felles utvikling kan drives. På grunn av at man har regionrådet
og at det stilles midler til disposisjon i partnerskapet, utvikles det en fellesskapsfølelse i
regionen, mener flere informanter. Partnerskapet bidrar til at kommunene og
fylkeskommunen jobber tettere sammen og slutter opp om felles regionale saker,
eksempelvis arbeidet med å styrke Vinstra vidaregåande skule. Med regionrådet får de tre
kommunene et felles kontaktpunkt inn mot fylkeskommunen i slike spørsmål.
Men andre informanter mener at regionen har et problem ved at det ikke er en slik
fellesskapsfølelse, og at de tre kommunene ikke fremstår som en region. Kommunen har
vanskeligheter med å enes om felles prosjekter, og de snarere kjemper om ressursene, enn
samarbeider, sies det.
Inntrykket er dessuten at regionen preges av fragmentering gjennom mange ulike
samarbeidskonstellasjoner.
Ringebu samarbeider med Lillehammer om helse. Ringebu og Sør‐Fron om landbrukskontor.
Nord‐Fron og Sør‐Fron om helse. Reiseliv ... her har Ringebu sterk tilknytning til Lillehammer.
Det blir fragmentert da. På næringsutvikling har Ringebu og Sør‐Fron samarbeid om en halv
næringsrådgiverstilling, mens Nord‐Fron har en helt alene. Det er et tegn på ikke‐samarbeid
(...).
En følge av dette er at det blir vanskelig å finne gode fellesprosjekter av en viss størrelse, og
partnerskapet blir snarere en kamparena enn en arena hvor man klarer å enes om felles
prosjekter. Positive satsninger der man har blitt enige, er bolystprosjektet hvor det er tilsatt
en egen prosjektleder.
Det har vært mindre grad av «turbulente saker» det siste året, forteller en informant, men
mener likevel at fellesskapsfølelsen ikke er stor. Tidligere forsøkte man å skape en regional
identitet under paraplyen «Peer Gynts rike», men dette har ikke regionen fått helt til idet
man ikke har klart å fylle navnet med et felles innhold.
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Et tema som synes å ha vært samlende i regionen er arbeidet knyttet til E6 gjennom
Gudbrandsdalen.

Tilgang på ressurser
I intervjuene fremkommer det at Midt‐Gudbrandsdal har spart store deler av
partnerskapsmidlene sine, slik at de har store summer tilgjengelig «på bok». Et viktig
spørsmål som må stilles i lys av dette er hvorfor hoveddelen av midlene ikke benyttes det
året de er tildelt. Kan en årsak være at man ikke blir enige om hva man skal bruke midlene
til? Finnes det andre årsaker? Dette må regionrådet se nærmere på.
Et annet spørsmål som er knyttet til ressurstilgang henger sammen med organiseringen. I
intervjumaterialet finner vi synspunkter som uttrykker at regionen bør knytte seg til
Lillehammerregionen fordi Midt‐Gudbrandsdal har for lite kompetanseressurser i egen
region. Man opplever at det er i Lillehammer at vekstkraften finnes i det det har et større
miljø som er viktig i forbindelse med vekst og utvikling av regionen. Det er behov for å
knytte seg til større kompetansemiljøer, som eksempelvis Høgskolen i Lillehammer, for å
drive regional utvikling. Reiselivsutvikling er for eksempel viktig for vår region.

6.2.4

Resultater av partnerskapsarbeidet

Utforming av mål og styringsdokumenter
I intervjuene med informantene fremkommer det at flere mener at det er utfordringer med
mål man setter seg i partnerskapet, samt planer og prosesser knyttet til planleggingen.
Det utarbeides riktignok budsjetter for disponering av partnerskapsmidlene, men i følge
informantene er det for lite prosesser og diskusjoner om strategi og satsningsområder. Av
det vi har klart å finne frem til gjennom dokumentanalysen, ser det ut til at Midt‐
Gudbrandsdal behandler budsjett for partnerskapsmidlene ved at regionkoordinator
legger frem forslag til fordeling av nye tildelte midler for de ulike satsningsområdene i et
møte i regionrådet i desember13. I denne behandlingen vedtar regionrådet fordelingen av
de nye, tilførte midlene kommende år på de enkelte satsingsområdene. Etter avslutningen
av regnskapet for partnerskapsmidlene på nyåret året etter, foretar regionrådet en
budsjettregulering ved å disponere det som evt. er ubrukt fra året før. Udisponerte midler
blir overført til neste år på fondskonto.
Vi kjenner ikke til at det har vært noen systematisk prosess i regionrådet gjennom våren
eller høsten angående slike årlige budsjettforslag. I det senere har vi imidlertid blitt kjent
med at ny strategisk plan skal vedtas i juni 2014, og tildelinger for året 2014 skal da opp
igjen til drøfting i regionrådet, i lys av denne strategien. Strategiarbeidet har pågått
vinteren og våren 2014.

13

Se eksempelvis sak 058/11 Budsjett for partnerskapsmidler 2012, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen
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Regionalt handlingsprogram (RHP) angir satsningsområdene som partnerskapsmidlene
skal brukes innenfor, fortelles det. Men man bør bruke mer tid på prioriteringene fordi det
ofte blir for tilfeldig hva man bruker midlene til. Man bevilger midler til tiltak uten at man
har diskutert eller bestem hvordan midlene skal brukes i tiltaket, noe som blir for
ugjennomtenkt forteller flere. En annen informant sier at prioriteringer ofte gjøres på
bakgrunn av «hva man gjorde i fjor» og at man benytter en mal som er bygget rundt faste
områder og så vurderer man hva man vil satse på gjeldende år. Men det er liten
prinsippdiskusjon til grunn for prosjektprioriteringene.
Ved å lese budsjettforslagene ser det ut til at satsningsområdene som er nevnt i
regionrådets politikkområder henger sammen med satsningsområdene som er nevnt i
RHP, men noe mer en beskrivelse av satsingsområder, finner vi ikke (dvs. strategisk plan
eller handlingsplan). Flere av informantene forteller at det er et problem at regionen ikke
har utarbeidet noen strategisk plan, slik man eksempelvis har gjort på Hadeland, og at
regionrådet generelt sett er for lite målrettet i arbeidet sitt.
Det aller viktigste er at regionrådet ikke har en strategi. Det finnes ikke en strategi for hva en
skal bruke pengene på.
Man har ikke analysefokus på regionen og er ikke enige om hva en skal bruke midlene til. Blir
heller innfall uten prosess (...).
Det blir for lite analytisk og strategisk de gangen vi trenger det og kanskje litt lite politisk? At
det er lite rom for politikken. Det er det jeg synes jeg mangler.
(...) er jo med på å lage årlig handlingsprogram for regionen, regionen lager den, men
fylkeskommunen vedtar den. Dette lager Midt‐Gudbrandsdalen, men en har ingen overordnet
strategi. En har ikke definert retningen og hvilke områder en skal samarbeide om.
En annen informant forteller at dette inviterer til «skippertak» og fokus på noen få utvalgte
saksområder. Praksisen oppleves ikke som egnet for å tenke langsiktig utvikling, blant
annet fordi det er for tett koblet til budsjettperiode.
Det er et fokus på gjennomføring i hele perioden hele tiden. Det er den vanlige måten statlige
organer jobber i forbindelse med budsjettperioder, istedenfor at man kunne tenke seg at man
jobber med kontinuiteten. Jobbe mot et mer langsiktig mål, ikke bare i forhold til
budsjettperioden.
Det fortelles også at regionen ikke benytter mye av partnerskapsmidlene og at de har
«mange penger på bok». Dette kan tyde på at man ikke har enighet i fokus og hvilke
prosjekter man skal satse på, hevdes det, og at dette kan henge sammen med at regionen
ikke har noen klar identitet:
Ikke enighet i fokus og har ingen gode prosjekter. Tenk på at dette er kommuner. En har ingen
god næringsforening som har spilt inn til dem. En har ikke mange gode samarbeidsprosjekter i
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dag og få fellesprosjekter å ta med seg inn i regionrådet. Og en klarer heller ikke å bli enige om
utviklingsmål og da blir det et vakuum. På Hadeland er dem enige om at dem er en region som
er viktig for Oslo, men Midtdalen har ingen klar identitet.
Det problematiseres at regionrådet er for lite målrettet og at dette gjør at det er vanskelig å
skape gode resultater.
Å tenkte samarbeid mellom regioner er det også for lite fokus på, og det er noe som henger
sammen med mangelen på strategisk tenkning. Midt‐Gudbrandsdal må i større grad tenke
store nettverk, fremfor små, hevdes det. Det er først da man kan få til noe utviklingsarbeid
som monner.
Som tidligere nevnt er det nå startet et arbeid, hvor målet er å utvikle en strategisk plan for
Midt‐Gudbrandsdal, slik de har på Hadeland. Det er regionrådet som har startet dette
arbeidet. Her er næringsforeningen invitert med i arbeidet. En langsiktig strategisk plan
skal hjelpe regionrådet til å tenke lenger enn budsjettperioden. Strategiplanen skal etter
planen sluttbehandles i regionrådet i juni 2014.
Det skrives ellers årsrapport som behandles i regionrådet og godkjennes der. Man gir
innspill på hva man mener at man har fått ut av prioriteringen av partnerskapsmidlene. En
informant forteller at her kan man bruke mye mer tid slik at refleksjonen blir nyttig i
arbeidet med å lage nye handlingsplaner og budsjetter. Man kan utnytte denne fasen bedre
og forsøke å lære noe av det som kommer opp, sier vedkommende.

Prosjekter og tiltak
Midt‐Gudbrandsdal budsjetterer i henhold til ulike politikkområder, hvor bare deler av
summene er koblet til konkrete prosjekter og tiltak. Det er enkelte satsninger hvor man
viderefører midler, men det er avsatt en del «samlepotter» som ikke er konkretisert som
prosjekter.
Dokumentet som angir valgte prosjekter og tiltak kalles «Budsjett for partnerskapsmidler».
Budsjettene legges frem som sak med forslag til fordeling av midler, og er knyttet til
benevnte politikkområder. Regionrådet har også definert seks satsningsområder som
sammenfaller med satsningsområdene som er nevnt i de siste RHP‐ene.
Oppsummert og i hovedtrekk ser bevilgninger man har diskutert i forbindelse med
budsjetter for 2012, 2013 og 2014:
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Tabell 10: Oversikt over prosjekter og tiltak Midt-Gudbrandsdal (2012-2014). Kroner
Tiltak

2012

2013

2014

Politikkområde Samferdsel og
infrastruktur

Tot 800 000

Tot 400 000

200 000

Arbeid med E6/NTP

150 000 (v)

0

InterCity
Profilering og markedsføring

50 000
Tot 400 000

Profilering av regionen under Peer
Gynt-stemnet

200 000

125 000

Områdefilm Kvamsfjellet

20 000

Bruk av Hyttemagasinet til reg. info.
Kompetanseutvikling

250 000

100 000

100 000

Tot 600 000

Tot 100 000

200 000

Forsterka regionalt opplegg for
ungdom som satser på musikk og
dans

50 000

Midl. prosjekt ved Karrieresenteret,
oppfølging av unge ledige

260 000

Jubileum musikklinja ved VVS
Næringsutvikling

25 000
Tot 1 800 000

Tot 2 100 000

MG2020-Prosjektmedarbeider

465 000 (v)

465 000

MG2020- utv.arbeid arrangementer,
inkl. arrangementskalender /ulike
bolysttiltak

525 000 (v)

525 000

Døladag Gålå

100 000

100 000

Fårikålfestivalen Ringebu

100 000

80 000

Fornying av Peer Gynt ved
Gålåvatnet

2 000 000

400 000

Peer Gynt 25 års-jubileum

350 000

Utvikling og gj.føring av
Næringslivets Dag 2014

100 000

Etablering av prosjekt for omstilling
og nyskaping i næringslivet, fase 1

250 000

Landbruksprosjektet

600 000

Reiselivstiltak i Midt-Gudbrandsdal

(ble bevilget i
2012, men prosj.
startet 2013)

600 000

400 000

Videreutvikling av Furusjøen Rundt

200 000

Primærnæringsutvalget

30 000

Kulturlandskapsprosjektet

105 000

Snowball

100 000

Arrangement for verdiskapingspris

75 000
5 000
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Studietur

150 000

Gudbrandsdal Industrinettverk

50 000

Festivaler og arrangementer

Tot 400 000

400 000

900 000

Støtte til lokale arrangement

400 000

340 000

410 000

Peer Gynt - teater for barn og unge
Befolkningsutvikling

200 000
Tot 500 000

Studietur ungdomsråda

Tot 300 000

65 000

Ungdomstiltak i regi av Ung i
Midtdalen

135 000

173 000

Etablering av MOT ved vdg. skole

160 000

110 000

Tot 200 000

Tot 600 000

Regionalt samarbeid

500 000

Hytteundersøking

140 000

Folkehelse, fysisk aktivitet og idrett

500 000

ACASAN pilegrimsopplegg

600 000

(ble bevilget i
2012, men prosj.
Startet i 2013)

25 000

Fjellregionsamarbeidet

20 000

Årlig langløp skøyter

50 000

Markering av bystatus Vinstra

50 000

Utvikling av tømmerterminal Mjøsen
Skog

300 000

Kulturlandskapsprosjekt

105 000

Utvikling av fisketurismeprosjekt

50 000

Byregionprosjektet

25 000

Rail Jam Vinterfest

20 000

Rondane nasjonalpark 50 år,
aktivitetsdag

175 000

50 000

Kilder: Regionale handlingsplaner med budsjetter fra regionen, regnskap over brukte midler, skriftlig redegjørelse og
muntlig samtale med regionkoordinator. Tabellen viser de faktiske bevilgningene for 2012, 2013 og det som pr. nå er
bevilget i 2014. Det kan komme nye prosjekter her etter at strategisk plan for regionen er ferdig utarbeidet i juni.
Merknaden (v) angir videreføring fra 2011.

Når man leser dokumentene, bekreftes inntrykket fra intervjuene. Dokumentene bærer noe
preg av at bevilgninger til tiltak ser ut til å være ideer og tenkte muligheter organisert
under sekkeposter.
Et resultat informantene forteller om er at man har fått løftet arrangementskompetansen og
laget et søknadssystem og rutiner for arrangementsstøtte. Dette har vært en del av
bolystsatsningen. Arbeide med ny E6 har også vært viktig og uten midler til å drive
lobbyvirksomhet, hadde ikke vegen blitt bygget, sier en informant. Problemet er at man
ikke har noen retning og sprer midlene over et stort felt. Oppfølgingen er best der man har
ansatt egne prosjektledere, og hvor man har en styringsgruppe, påpeker en av
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informantene. Samme informant forteller at det ofte blir mye orienteringer fremfor
handling på regionrådsmøtene. Nå har man begynt med treårige prosjekter noe som anses
som positivt. Da samler man seg om noen mål og satser langsiktig, og dette er prosjektene
«Folkehelse, fysisk aktivitet og idrett» og «Landbruksprosjektet».

6.2.5

Effekter av partnerskapsarbeidet

Fylkeskommunen har gjennom partnerskapet fått en helt annen kontakt med kommunene
og at arenaen gir et bedre helhetsperspektiv. Det er flere informanter som forteller at den
største effekten av partnerskapet er dialogen mellom fylkeskommunen og kommunene.
Vi er helt avhengig av et samarbeid med kommunene for at ting skal skje. At i får drøftet over
bordet. Det blir lett at man får en distanse til Lillehammer og fylkeskommunen ellers. Det er en
læringsarena for fylkeskommunen også, både politisk og administrativt.
Måling av effekter er imidlertid vanskelig, og det er ikke så lett å ta tak i hva de synlige
effektene ellers er.

6.3 Gjøvikregionen
Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og
Østre Toten. Tilsammen bor det vel 70 000 innbyggere i regionen og Gjøvik by er det
største tettstedet. I Gjøvik finner en mye industri samt store kunnskapsmiljøer knyttet til
Høgskolen i Gjøvik. I Vestre Toten er Raufoss med FoU og industrimiljøet sterkt, mens
Østre Toten er en viktig jordbrukskommune. Søndre Land, men særlig Nordre Land, har
en annen type næringsstruktur enn de øvrige, der fjellområdene og dermed bl.a. utvikling
av fritidsboliger blir viktig. Gjøvikregionen ønsker å bli en del av «Stor‐Oslo Nord».
Samarbeid med bl.a. Hadeland sørover mot Oslo blir dermed viktig.
Gjøvikregionen er valgt som case fordi den er en av de to store byregionene, fordi det er
store industri‐ og kunnskapsmiljøer der, og fordi det er en region som i stadig større grad
orienterer seg mot Oslo.

6.3.1

Satsingsområder i Regionalt handlingsprogram (OFK)

Regionalt handlingsprogram 2012, 2013 og 2014 for Oppland, satsingsområder for
Gjøvikregionen
Regionalt handlingsprogram (RHP) for Oppland inkluderer de prioriterte
satsingsområdene for de ulike regionene. Når det gjelder Gjøvikregionen har RHP angitt
følgende prioriterte satsingsområder for 2012, 2013 og 2014:
Prioriterte satsingsområder i 2012:
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Attraksjonsutvikling og omdømmearbeid – herunder utvikling av Musikkregion
Gjøvik



Tilrettelegge for å videreutvikle nasjonalt kraftsenter for innovasjon og nyskaping
(Norwegian Centre of Expertice (NCE) – Høgskolen i Gjøvik)

Prioriterte satsingsområder for 2013:


Målrettet satsing på å utvikle attraktive region‐ og kommunesentra



Videreutvikle Arena Gjøvik



Samarbeide om «Stor‐Oslo Nord» satsingen for å avlaste hovedstadsregionen

Prioriterte satsingsområder for 2014:


Styrke Gjøvik som regionsenter med fokus på samordnet areal, bolig‐ og
transportplanlegging



Samarbeid om videreutvikling av Musikkregionen Gjøvik, som skal bidra til
profesjonalisering av musikkbransjen i regionen og bidra til gode opplevelser og
økt bolyst



Samarbeide om videreutvikling av Campus Gjøvik og økt forsknings‐ og
utviklingsarbeid i næringslivet



Styrke satsingen på realfag ved å stimulere til økt bruk av Vitensenteret, samt
medvirkning til realisering av Senter for Innovasjon i tjenesteyting og etablering av
GCE i tilknytning til Raufoss Industripark/Sintef



Samarbeide med kommunene og ansvarlige etater for å bidra til rask planlegging
av bedre infrastruktur og kollektivtilbud på veg og bane i regionen, mellom
Mjøsbyene og inn mot Akershus og Oslo.

Intervjuene viser at når det gjelder både de årlige regionale handlingsprogram og regional
planstrategi for Oppland 2012‐2016, så utvikles disse i et samspill mellom regionene og
Oppland fylkeskommune. Likevel er det slik at det i større grad er regionene som påvirker
det som framstår som regionale satsingsområder enn at det er «fylket» som bestemmer hva
en skal satse på i de enkelte regioner. For Gjøvikregionen er satsingene konkretisert i form
av strategisk plan, årlige regionale handlingsplaner og prosjekter (se 6.3.4).

6.3.2

Organisering av det regionale partnerskapet i Gjøvikregionen

Sammensetningen av regionrådet ‐ hovedtrekk
Regionrådet for Gjøvikregionen består av tre politikere fra hver av kommunene, altså
tilsammen 15 kommunale politikere. Fra hver av kommunene møter ordfører, varaordfører
og opposisjonsleder. I inneværende periode har Arbeiderpartiet 7 representanter, Høyre 4,
Senterpartiet 3 og Kristelig Folkeparti 1 representant fra kommunene i regionrådet. Som
følge av at regionrådet er et partnerskap deltar fylkeskommunen også i rådet, og de deltar
med to medlemmer av fylkesutvalget. I saker som dreier seg om partnerskapet, som
fordeling av partnerskapsmidler, så avgjøres de ved at en forhandler seg fram til
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konsensus. Når regionrådet behandler andre saker enn de partnerskapsrelaterte, fratrer
fylkeskommunen. Regionrådet blir da i større grad et interkommunalt samarbeid.
Regionrådet ledes av en regionrådsleder og denne posisjonen rulleres mellom ordførere
hvert år. Sentrale oppgaver for regionrådslederen er å være «ansikt utad» og bidra til det
løpende arbeidet i regionrådet.
Fylkeskommunens internkoordinator og kommunenes rådmenn møter også fast i
regionrådet. Avhengig av typen saker som behandles kan ulike fagpersoner delta fra
kommunene, og en kan ha orienteringer fra bedrifter og offentlige instanser, som sykehuset
og statens vegvesen.
Informantene mener det er viktig at både posisjon og opposisjon i regionen deltar i
regionrådet. En grunn er at det gir en større bredde og grunnlag for diskusjon – som en sier
det; «dess flere som deltar i debatten, dess bedre», fordi det gir en bedre belysing av
sakene. Blant de kommunale representantene i regionrådet er det i dag (2014) et rødgrønt
flertall. Noen fremhever derfor at det er viktig med deltakelse fra opposisjonen i regionen,
de borgerlige, fordi de nå har regjeringsmakten: Selv om «statsråder er statsråder for alle»
så erfarer en at dører lettere åpnes når en med samme parti som statsråden kontakter
nasjonale politikere eller er sentral i forhold til regionen.
Det er ulike synspunkter på rådmennenes deltakelse på møtene. Ett synspunkt er at det gir
regionrådet en noe uklar rolle: Selv om det bare er politikere som kan «bestemme» i
regionrådet så medfører rådmennene, og deres mulighet til å uttale seg, at det som skjer i
regionrådet blir uklart fra et politisk ståsted. Andre framhever at det er viktig med
deltakelse fra rådmennene fordi de skal sikre den videre oppfølging administrativt i
kommunene, herunder i forhold til budsjett. Videre legges det vekt på at når rådmennene
deltar så får de i større grad en felles forståelse av det som skjer i regionrådet og bakgrunn
for vedtak. Det er blant annet viktig i saker der regionen gir en felles uttalelse på vegne
kommunene i regionen. Da må en sikre seg at de som skriver denne i utgangspunktet deler
forståelsen med de øvrige rådmenn.
Ved intervjuer kommer det fram at en ikke må bli for fokusert på regioninndelingen, og at
en i utviklingssammenheng ikke må låse seg til dagens grenser ved «praktiseringen» av
regionen. En side av det er at man i en del saker har nytte av å samarbeide med andre
regioner i fylket og utover fylket. Konkret gjelder dette spesielt satsingen i forhold til Stor‐
Oslo Nord, der en nå har etablert et samarbeid med Hadeland og Oslo og Akershus i
forhold til bl.a. til transport og arbeidet mot et mer felles bo‐ og arbeidsmarked. Et annet
eksempel er at det nå er etablert et felles turistkontor for Gjøvikregionen, Hadeland og
Ringerike, med kontor på Gjøvik. Det er altså viktig at regionarbeidet gir en fleksibilitet i
forhold til regionens grenser.
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En annen side av inndelingen er at i en del saker vil noen kommuner ha mer til felles med
kommuner utenfor regionen enn sin egen region. Ett eksempel er satsingen på hytter og
deler av reiselivet, der f.eks. Nordre Land har mer til felles med Etnedal (som er i Valdres‐
regionen) enn resten av Gjøvikregionen. Det framholdes som viktig at en kan løse
oppgaver på tvers av regioner og at ikke alle utviklingsoppgaver låses til regionene, der
enkelte kommuner kan komme i mindretall. I den forbindelse sies det også at det er viktig
at fylkeskommunen har midler som ikke går gjennom regionrådene, og at det på den
måten blir mulig å utvikle prosjekter mer direkte sammen med fylkeskommunen, og andre
utvalgte kommuner.

Regionkoordinatoren
Regionkoordinatoren for Gjøvik leder sekretariatet og har ansvar for den daglige
administrering av arbeidet i regionrådet. Vedkommende sine oppgaver er fastsatt i en
avtale mellom Oppland fylkeskommune og regionen, og ifølge avtalen skal koordinatoren
både være Oppland fylke «sin mann» i regionen og utføre oppgaver for fylket, og være
«regionens mann». Det tilsier at han skal dele sin tid 50/50 mellom de to og vedkommende
kan dermed komme «mellom barken og veden» som en informant sa det.
Ved intervjuene kommer det fram at regionalkoordinatorene har en viktig oppgave fordi,
som en sier det; «Regionrådsledere kommer og går, men koordinatorene består». I dette
ligger det at koordinatoren har oppgaven med å holde fast på det faglige og administrative,
og vedkommende sin oppgave ses på som utfordrende. Grunnen er at han har det løpende
administrative ansvaret med saker, organisering mv. Samtidig må han være oppdatert og
følge med på saker som regionen bør uttale seg om, og ellers ha oversikt og være «på
hugget» for regionen. Formell arbeidsgiver er Gjøvik kommune, men vedkommende er
ansatt for hele regionen. Han har delegert rådmannsmyndighet i enkelte saker.
I Gjøvik har en over tid slått sammen de administrative funksjoner for flere utvalg/råd slik
at koordinatoren i dag også er administrativ leder av Gjøvik næringsråd og Gjøvik og
omland turistforening. Det tilsier at han har en stab på 9 personer, hvilket har gitt økt
administrativ kapasitet. Regionrådet for Gjøvik er lokalisert på Gjøvik skysstasjon, der det i
tillegg til de nevnte administrasjoner også sitter ledere av ulike prosjekter som regionrådet
har vedtatt gjennomført. Dette gir et relativt stort miljø. Det er stor tilfredshet med måten
koordinatoren løser sin oppgave på.

Fylkeskommunens politiske representanter og fylkeskommunens internkoordinator
Tidligere var det medlemmer av fylkestinget som representerte fylkeskommunen i
regionrådet. Over tid har en endret dette for å øke den politiske kontakten med regionen.
Det er nå to medlemmer av fylkesutvalget, altså heltidspolitikere, som møter i
regionrådsmøtene. Ved intervjuene kommer det fram at dette er en forbedring, men de
fleste informantene ønsker at den fylkespolitiske representasjonen blir enda mer
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systematisk. Dessuten at de fylkespolitikerne som møter er i en så sentral posisjon og har så
mye makt at de kan gi klare politiske signaler om hva fylkets politiske ledelse ønsker.
Fylkeskommunens internkoordinator er en administrativt ansatt ved fylkeskommunens
regionalavdeling. Vedkommende sin oppgave er endret over tid etter hvert som arbeidet i
regionrådet er blitt mer organisert, og fordi en har fått større erfaring regionalt. Ved
intervjuene i Gjøvikregionen kommer det fram at mange der selv tar de kontakter som de
synes er nødvendige politisk og administrativt, og at det ofte berører flere oppgaver enn
det som tilfaller regionalenheten, der koordinatoren sitter. Eksempelvis nevnes
opplæringskontoret som en viktig del av fylkeskommunen. Noen mener dermed at det
ikke er gitt at det mest sentrale sett fra regionen er at vedkommende skal være ansatt i
regionalenheten, men at det like gjerne kunne vært andre deler av fylkeskommunen.

Regionale beslutningsarenaer og andre arenaer
Den sentrale regionale beslutningsarenaen er regionrådet. Ettersom regionrådet ikke er
direkte valgt, men har en indirekte representasjon, så avgjøres alle saker via konsensus:
Alle må være enige. Det fører til et «minste felles multiplum» og at enkeltkommuner får
«negativ kontroll»: dersom en kommune er i mot så blir det ikke et vedtak.
Dette begrenser hvor mye en kan få gjort og enkelte sier at en heller burde hatt større
kommuner. Kravet om konsensus fører også til at det blir viktig at alle deler av regionen
får prosjekter som er i samsvar med sine utfordringer, og det blir dermed en del
«mellomløsninger» slik at alle kommunene til sammen stort sett blir tilfredse.
Innen regionen gjennomføres det ordfører/rådmannsmøter. Dette er en type forberedende
møter, der ordførere og rådmenn diskuterer saker, og der regionkoordinator er til stede.
Enkelte mener at en på slike møter «låser» det som kan skje på regionrådsmøtet ved at
saker da gjerne er avgjort i forkant, og at dette preges av det politiske flertallet i regionen.
Videre at deltakelsen fra rådmennene her gjør at vedtakene fra et demokratisk‐politisk
ståsted blir noe uklare.
Andre sier at slike møter er «rasjonelle» utfra et beslutningsståsted fordi saker må
forberedes. Videre er møtene viktige fordi en da kommer fram til hva det er mulig å få
konsensusvedtak om i regionrådet, og at en der «ikke kaster bort tiden» på diskusjoner om
saker hvor en uansett ikke klarerer å oppnå konsensus. Det fremholdes også at det er fritt å
ta opp saker til diskusjon på regionrådsmøtene.
Andre påpeker at disse møtene, der fylkeskommunen ikke deltar, er viktige for at regionen
skal kunne diskutere saker uten fylkeskommunen. Grunnen er at en kan ha ønsker om å
foreslå tiltak, men der en i forkant må diskutere hvordan en skal forholde seg til
fylkeskommunen uten at de deltar.
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I Gjøvikregionen er det også en rekke andre arenaer der det er lagt opp til at ulike aktører
skal kunne møtes, og en arbeider med å utvikle arenaer for dette. Kobling til FoU‐miljøer
som høgskolen og bedrifter er en del av dette. Regionrådet etablert et regionting i 2012 og
det har så langt vært ett møte per år. Målet med regiontinget er at det skal bli et bredt
forum der mange aktører kan møtes. Enkelte mener imidlertid at det blir de samme en
treffer der som via andre fora og er dermed mer avventende til regiontinget.

6.3.3

Arbeidsform

Deltakelse og påvirkning fra ulikt nivå
Vi har allerede referert synspunkter på fylkeskommunens deltakelse. Noen synes likevel
ikke at det er blitt mer kontakt til fylkeskommunen og de ser ikke behov for en
fylkeskommunal deltakelse og deres formidling av midlene. De anser fylkeskommunen
som et overflødig ledd i denne sammenheng og mener at midlene burde vært fordelt
direkte til kommunene.
De fleste framhever imidlertid at innføringen av partnerskapene har ført til at
fylkeskommunen har fått et mer systematisk arbeid i forhold til alle regionene i Oppland.
De sier det slik at «tidligere var Oppland fylkeskommune bare interessert i regionene nord
for Lillehammer, men nå har de også oppdaget våre regioner i denne delen av fylket». I
dette ligger det at man i Gjøvikregionen, som følge av det regionale partnerskapet, nå har
fått en bedre og mer systematisk kontakt med fylkeskommunen.
Ved intervjuer kommer det fram at spesielt deltakelse og påvirkning fra kommunestyrene,
men også formannskapene, er for svak. Det er den enkelte ordfører som har ansvaret for
den videre formidling til sin kommune og i praksis blir det derfor ofte for lite informasjon
og forankring. Det kan ha «praktiske» årsaker ved at møtene i regionrådet ikke passer
tidsmessig i forhold til møter i kommunestyret eller via versa. Likevel diskuteres ifølge
informanter strategier og budsjetter for regionrådet også i kommunestyret.
Når det gjelder formannskapet så ser det ut til å være noe mer informasjon dit fordi
medlemmene av regionrådet er rekruttert derfra og fordi vararepresentantene til
regionrådet sitter i formannskapet. Innkallinger, sakspapirer og referater sendes derfor ofte
til alle medlemmer av formannskapet.
Når det gjelder manglende deltakelse fra særlig kommunestyret er det også påpekt at det
kan være varierende interesse for det som skjer i regionrådet. En grunn er at i en del
kommuner så er de midlene som forvaltes via regionrådet små i forhold til de totale
driftsbudsjettene. Debatter i kommunestyret vil derfor ofte dreie seg om fordeling av mye
mer midler innad i kommuner enn den potten som er til rådighet for regionen. Videre er en
del kommunale politikere mer interessert i det som skjer i kommunen, og de nære saker på
kort sikt, enn det langsiktige perspektivet – der effekten kanskje kommer om mange år.
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Andre sier at det er liten interesse for regionrådet politisk fordi det ikke er et
beslutningsfattende organ, men er avhengig av at alt skjer via konsensus.
Oppsummert er det likevel enighet om at det er en for svak formell og faktiske deltakelse
fra kommunestyrer og formannskap, og at dette er en utfordring.

Fellesskapsfølelse i regionen
Dette er et punkt der en ikke får helt klare svar ved intervjuene. Hovedtrekket er likevel at
en beveger seg i retning av mer felles handling, men om det kan kalles en fellesskapsfølelse
er mer uklart. Det snakkes imidlertid stadig mer om Gjøvikregionen. En hadde også
tidligere ordfører/rådmannsmøter i regionen, men nå er det blitt en større bredde og
systematikk på arbeidet – og det trekker i retning av større fellesskap.
Ved å møtes får en mer kunnskap om hverandre og de enkelte kommuner. Det at de har en
felles pott med penger, som de selv fordeler, er positivt for den videre utvikling av
fellesskapet. Likevel, som en sier det; «det er stort strekk i laget», hvilket henspiller på at
regionen er svært sammensatt; fra «utkantene og fjellområdene i Nordre Land til Gjøvik by
og de brede jordbruksbygdene ved Mjøsa». Andre ser denne diversiteten som et pluss for
regionen, fordi den dermed kan by på mange opplever og muligheter.

Tilgang på ressurser
Den nevnte administrative omorganiseringene i Gjøvikregionene gir ifølge informantene et
godt administrativt utgangspunkt for det videre arbeid i regionen.
Når det gjelder de tilførte midlene så er disse relativt små i forhold til at f.eks. Gjøvik
kommune har et budsjett på 1.8 milliarder. De fleste anser imidlertid midlene fra
fylkeskommunen og de kommunale midlene som svært viktige. De er en del penger i seg
selv, og det er midler som er avsatt til langsiktig utviklingsarbeid. Dersom en ikke hadde
fått midler fra fylkeskommunen så er det mindre trolig at kommunene ville satt av penger
til et felles langsiktig utviklingsarbeid. Samtidig påpekes det at kommunene burde sette av
mer penger til dette arbeidet. De tilførte midlene via fylkeskommunen og fra kommunene
blir altså viktige for det langsiktige utviklingsarbeidet.
Det framheves også at midlene er en form for «olje» som smører det regionale
partnerskapet. Når en har midler, som en selv kan prioritere og fordele, så blir det
regionale arbeidet mer interessant og det blir mer relevant.
Sett fra regionen er det ikke rettferdig med en lik fordeling av midler i Oppland: De har
forståelse for dagens modell, men synes at det burde være mer midler til regioner med
mange innbyggere og «der det skjer mye». En burde ifølge informantene heller «premiere»
der det skjer mye enn å drive «motkonjunkturpolitikk», hvilket ifølge dem er tankegangen
som ligger bak det at alle regioner får like mye penger.
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Resultater av partnerskapsarbeidet

Påvirkning på arbeidsform
Vi har allerede vært inne på at partnerskapsarbeidet har gitt bedre og systematisk kontakt
med Oppland fylkeskommune. Det er også utviklet felles arenaer og dette er et tema for
videre utvikling i Gjøvik. En ser dette bl.a. via den strategiske satsingen, satsingsområder
og prosjekter.

Utforming av mål og styringsdokumenter
I Gjøvikregionen har en i dag andregenerasjon av strategisk plan for regionen. I tillegg til
den strategiske planen for 2012‐2016 så utarbeides det årlige handlingsplaner. Som en
oppsummering av årets arbeid lages det årsrapporter. Sammen med rapporter fra
enkeltprosjekter gir dette grunnlag for den videre satsing på bl.a. de enkelte prosjekter.
De strategiske planene har som ett av sine utgangspunkt at det er prosjekter som er
strategiske og felles for regionen, som Merkevareprosjektet, Musikkregion Gjøvik og Stor‐
Oslo Nord satsingen. Dette er prosjekter som i større grad samler regionen og som er
elementer i regionens langsiktige utvikling. Stor‐Oslo Nord fremheves som et særlig
langsiktig arbeid der målet er å få Gjøvik til å bli en del av Osloregionen. Utvikling av
kommunikasjoner til Oslo blir dermed viktig, hvilket har medført et felles arbeid omkring
særlig utvikling av Rv 4 og Gjøvikbanen. Dette drives sammen med Hadeland, Oslo og de
aktuelle kommuner i Akershus.
Prosjektene reflekterer imidlertid også at ressursgrunnlaget varierer innen regionen.
Sammen med nødvendigheten av konsensus fører det til et spekter av prosjekter som er
tilpasset de ulike kommunene og utfordringene. Eksempelvis at det blir prosjekter omkring
Dokka‐deltaet og hytteprosjekter, hvilket er viktige for Nordre Land. Likevel blir
hovedtyngden av prosjektene preget av de befolknings‐ og arbeidsplasstunge deler av
regionen, hvilket ofte vil si Gjøvik. Det som skjer i Gjøvik, bl.a. innen FoU, blir et viktig
element for bo – og arbeidsmarkedet, selv om ikke alle deler av regionen deltar i dette i
samme grad.
Den strategiske planen for Gjøvikregionen og de årlige handlingsprogrammene der
samsvarer i stor grad med tilsvarende for fylket. Dette skyldes at det er de regionale
prioriteringer og satsinger som påvirker fylkets dokumenter heller enn at det er Oppland
fylkeskommune sin strategiske handlingsplaner som påvirker regionene.
Over tid er det skjedde en endring av typen prosjekter i Gjøvikregionen og hva som ligger
til grunn for valg av prosjekter. En periode var arbeidet med prosjekter i Gjøvikregionen
preget av at regionen var en «søkerkasse». Mange så at det var midler der og de søkte om
penger til sine prosjekter. Dette ble imidlertid endret ved at regionrådet tok utgangspunkt i
sin strategi og sine mål og søkte om eller fikk utarbeidet prosjekter som skulle bidra i den
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langsiktige strategiske satsingen i regionen. Det betyr ifølge informanter at prosjekter skal
være strategiske og kunne knyttes til overordna mål, men en er også åpen for gode forslag
underveis.
Det er etter hvert blitt en bruk av mindre forprosjekter, der en får et innblikk i det aktuelle
temaet og så vurderer om dette er noe å gå videre på i form av større, og kanskje flerårige
prosjekterer.

Oversikt over prosjekter og tiltak
Det er nyttig å se nærmere på hvilke prosjekter og tiltak man har satset på i regionen.
Tabell 11 gir en slik oversikt og tyder på en sammenheng mellom prosjekter og at de og
satsingsområder henger sammen over tid.
Tabell 11. Satsingsområder og prosjekter i Gjøvikregionen 2012-2014. Kroner.
Tiltak

2012

2013

2014

Satsingsområde 1: Bolyst, tettsteds- og regionsenterutvikling
Attraktivt regionsenter og tettsted

700 000

Gjøvikregionen – attraktiv som bosted

400 000

300 000

Liv i alle husa

150 000

Samarbeid bo- og tomteområder

250 000

Utvikling byregion

150 000

446 236
Satsingsområde 2: Samferdsel – kommunikasjoner og infrastruktur

Påvirkning NTP /Stor-Oslo Nord

600 000

400 000

300 000

Satsingsområde 3: Kompetanse - Kunnskapsutvikling og innovasjon
Utvikling av studentbyen Gjøvik (Endret navn
fra «Gjøvikregionen – attraktiv for studenter)

250000

Global Future (forprosjekt)

25 000

Global kompetanematch
Kompetansebehov i bedriftene

200 000

850 000

200 000 +
rest

300 000

300 000

250 000

Næringsvennlig region

300 000

Vitensenteret

200 000

Internasjonal grunnskole

250 000
Satsingsområde 4: Næringsutvikling og arbeidsplasser

Fra ide til produkt

300 000

500 000

Campus Gjøvik Science Network

150 000

Foredling/salg av lokale matvarer

250 000

GULL (Gjøvikregionen Utvikling av Levende
Landbruk)

33 000

Merverdier fritidsboliger

33 000

250 000

Merverdier opplevelser og arrangement

200 000
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Arrangementskompetanse

250 000

250 000

Regionalpark Dokkadelta

90 000

Mjøsa kultur- og naturpark

50 000
Satsingsområde 5: Kultur – besøk og opplevelser

Musikkregion

700 000

700 000

700 000

Kilder: 2012: Gjøvikregionen – Årsrapport 2012, samt Regnskap for driftsmidler Gjøvikregionen 2012, 2013:
Gjøvikregionen – Årsrapport 2013, 2014: Gjøvikregionen – Forslag til Handlingsplan 2014. Skriftlig kommentar fra
regionkoordinator.

Under satsingsområde 1 er prosjektet «Attraktivt regionsenter og tettsted» videreført i
prosjektet «Utvikling av byregion». Under satsingsområde 3 er forprosjektet «Global
Future» videreført i prosjektet «Global kompetansematch». Under satsingsområde 4 er
prosjektet «Fra ide til produkt» videreført i «Campus Gjøvik Science Network» og
formalisert ved en ny organisasjon. I forbindelse med Campus Science Gjøvik har
næringslivet forpliktet seg til å bidra med kr. 500 000 per år til drift av nettverket.
Sekretariatet for dette er lagt til regionskontoret.
I prosjektet «Musikkregion Gjøvik» (satsingsområde 5) har kommunene og Oppland
fylkeskommune hvert år bidratt med 350 000 per år i tillegg til det som framkommer i
tabellen. Dette prosjektet er et eksempel på en satsing som har gitt store merverdier samt
bidrag fra næringslivet og Hedmark fylkeskommune (500 000) i forbindelse med
forprosjekt om Innlandets symfoniorkester. Det er utsikter til en satsing på 4 millioner per
år i tre år, hvorav Oppland fylkeskommune har vedtatt å bevilge 1,5 millioner per år.
I forbindelse med Byregionsprosjektet (som til sammen omfatter en satsing på 1 850 000)
skal regionskontoret ha sekretariatsfunksjonen.

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2012‐2015
Gjøvik hadde en strategisk plan for 2009‐2012. Regionrådets egen evaluering av den planen
dannet en del av grunnlaget for den nå gjeldende strategiske planen. Evalueringen
omfattet både måloppnåelse og aktualitet mht. innsatsområder. Regiontinget ble også
brukt i arbeidet med den strategiske planen og det ble der gitt både muntlige og skriftlige
innspill om hvilke områder som burde prioriteres og hvordan regionen burde framstå
utad.
Når det gjelder formålet med det regionale samarbeidet så skal Gjøvikregionen gjennom
samarbeid mellom kommunene, fylkeskommune og næringsliv medvirke til å øke
verdiskaping og utnytte de samlede ressursene bedre. Fellesskapet skal bidra til at
kommunene og næringslivet skal lykkes bedre med sine mål, oppgaver og utfordringer.
De konkrete tiltakene som skal bidra til målrealisering synliggjøres i årlige handlingsplaner
som vedtas i Regionrådet på bakgrunn av drøftinger i et fellesmøte med representanter fra

109

Partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende
for kommunal forankring

ØF-rapport 07/2014

kommunene, næringslivet og sentrale institusjoner/kompetansemiljøer (Regiontinget).
Satsingsområdene i den strategiske planen skal gis prioritet mht. ressurstilgang og i
forhold til større utviklingsprosjekt i samarbeid med for eksempel Oppland
fylkeskommune og de er forventet nedfelt i Regionalt Handlingsprogram for Oppland
fylkeskommune.
I forordet til den strategiske planen 2012‐2015 utfordres kommunene til å gjøre vurderinger
av hvordan de enkeltvis eller sammen med en eller flere kommuner kan bidra til å realisere
prioriterte, regionale målsettinger, og hvordan de kan utnytte denne satsingen med tanke
på utvikling av egen kommune.
Den overordna ambisjonen for Gjøvikregionen er å ta del i veksten i Oslo‐/Akershus‐
området og bidra til å løse utfordringene som følge av sentralisering og befolkningsvekst.
For å oppnå de hovedmål og delmål som utledes av denne ambisjonen har regionen
identifisert 6 satsingsområder som skal ligge til grunn for den regionale aktiviteten i 2012‐
2015. Disse er så videreutviklet via strategier. Dette er følgende satsningsområder:


Bolyst ‐ tettsteds‐ og regionsenterutvikling



Samferdsel – kommunikasjoner og infrastruktur



Kompetanse‐kunnskapsutvikling og innovasjon



Arbeidsplasser‐næringsutvikling og verdiskaping



Kultur‐besøk og opplevelser



Interkommunalt samarbeid (På dette punktet skal regionrådet være en aktiv
pådriver til økt interkommunalt samarbeid).

Årsrapport 2013
Årsrapporten for 2013 er et eksempel på styringsdokumentene. Ifølge rapporten har
videreføringen av partnerskapsavtalen mellom kommunene i regionen og OFK gitt et godt
fundament for utviklingsarbeidet i Gjøvikregionen også i 2013. Samorganiseringen med
næringsrådet har ført til et tettere og mer systematisk samarbeid mellom næringslivet og
det offentlige. Det er spesielt innen omstillingsarbeid at en har sett viktigheten av et tett
samspill. Reiselivet er omorganisert ved at Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike reiseliv
er fusjonert og at Gjøvikregionen har fått ansvaret for administrasjon og koordinering.
Ifølge årsmeldingen har strategisk plan for 2012‐2015, sammen med handlingsplan for
2013, vært styrende for prioriteringen av innsatsområdene. Det er ifølge meldingen grunn
til å anta at samarbeidet og tiltakene som er satt i verk i regi av Stor‐Oslo Nord har betydd
mye i forhold til RV‐4 vegbyggingen gjennom Hadeland. Videre har partnerskapet ført til
et samarbeid om profilering av næringsaktører og attraktive boområder i aksen Gjøvik‐
Nittedal. Samarbeidet med naboregionene langs Gjøvikbanen førte bl.a. til produksjon av
et eget magasin/innstikk i Dagens Næringsliv.
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Ifølge årsrapporten for 2013 prioriteres partnerskapsmidlene, og de benyttes målrettet til å
realisere tiltakene innen satsingsområdene. Videre skriver de i årsrapporten for 2013 (s. 3):
Det kan se ut som regionrådet har funnet det nødvendig å konsentrere innsatsen om færre, men
større utviklingsprosjekt. Satsingen på «Musikkregion Gjøvik» er et eksempel på dette.
Ambisjonene i strategisk plan krever ifølge rapporten alliansebygging mot Oslo‐ og
Akershusområdet, hvilket også har skjedd i form av samarbeid om bedre
samferdselsløsninger for veg og jernbane. Den nevnte fusjonen innen reiselivet er et
eksempel på alliansebygging sørover.

6.3.5

Effekter av det regionale partnerskapet

Blant de som er intervjuet er det enighet om at det regionale utviklingsarbeidet er blitt mer
målrettet som følge av det regionale partnerskapet. Nå har de en strategisk plan og de har
årlige handlingsplaner. Det er også informanter som påpeker at dette har ført til at
fylkeskommunens arbeid i forhold til regionene er blitt mer målrettet.
Når det gjelder fylkestingets styring av det regionale utviklingsarbeidet så mener man at
utviklingen i forholdet mellom region og fylke i forhold til utvikling bærer mer preg av
«skreddersøm» enn at det er fylkestinget som styrer det regionale utviklingsarbeidet.
Kanskje er det heller slik at det er det regionale initiativ og satsinger som påvirker de
overordna dokumenter enn motsatt?
Det fremheves også at en via regionalisering får mer valuta for pengene; dette er ikke en
planøkonomi, men en økonomi basert på regionalt initiativ.
Når det gjelder spørsmålet om kommunens og formannskapets påvirkning på
utviklingsarbeidet er styrket som følge av det regionale partnerskapet er det ikke lett å
trekke ut entydige svar. Det er verd å merke seg de tidligere nevnte synspunkt om at
kommunestyrer og formannskap er for lite involverte.
Regional utvikling er et sentralt anliggende for arbeidet med partnerskapene og da i
forhold til bruk av midler til å oppnå mål. En annen side som kommer fram ved intervjuer
er at en via dette arbeidet også får en del andre positive effekter. En av dem er at det blir
en større tyngde bak f.eks. uttalelser når en samlet region med mange innbyggere og
bedrifter står bak den, enn når mange enkeltkommuner kommer med uttalelser hver for
seg. Det gjelder bl.a. overfor de sentrale myndigheter, Stortinget m.v.
Videre blir det i en del saker arbeidsbesparende når noen kommuner kan lage felles
høringsuttalelser for en region. Det utvikles også en del samarbeid på enkeltområder ved
at alle eller flere kommuner samarbeider om løsninger. Respondenter hevder at dette er
lettere på tekniske saksområder enn når det kommer til tjenesteyting f.eks. innen helse og
omsorg.
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Når det gjelder utfordringer for det regionale partnerskapet så nevnes konsensus‐
prinsippet, men samtidig ser en at så lenge dette er organisert som i dag – med indirekte
valg så er det vanskelig med andre løsninger. Ett alternativ er at det blir større kommuner,
som får tildelt midler direkte fra staten, slik at en slipper å gå gjennom fylkeskommunen.
En grunnleggende utfordring er også å klare å holde fokus på det langsiktige og å kunne
forfølge dette over tid ‐ altså å sette seg langsiktige strategiske mål og følge disse. Som en
del av dette er det viktig å se på hva en kan gjøre noe med utfra et langsiktig regionalt
perspektiv, og hva en ikke kan gjøre så mye med, og prioritere i forhold til det. I et slikt
perspektiv blir en kommunestyreperiode et «blaff».
Det er også en utfordring at regionen er så sammensatt, med Gjøvik og Totenkommunene i
den ene enden og Nordre Land i den andre. Videre ønsker de mer midler og synes at
regioner med mange innbyggere og en positiv utvikling bør få mer penger enn en del
andre regioner ‐ der det motsatte preger utviklingen.
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7 DISKUSJON AV EVALUERINGENS PROBLEMSTILLINGER
7.1 Organisering
Under vil vi diskutere hvordan organiseringen av partnerskapet oppleves av de involverte.
Som tidligere nevnt fokuserer denne evalueringen på partnerskapet mellom Oppland
fylkeskommune og regionene, og denne formen for partnerskap benevnes gjerne som
flernivåstyring (Veggeland, 2004, 2005). Partnerskapet består også av en del som dreier seg
om kontakt mellom fylkeskommunen og regionale statlige etater, men denne delen av
partnerskapet diskuteres ikke i denne rapporten. Vi fokuserer her på hvordan det regionale
partnerskapet er organisert, politisk representasjon, roller og rolleforståelse, samt
beslutningsarenaer.

7.1.1

Tilfredshet med arbeidet i de enkelte regionrådene

Spørreundersøkelsen viser at for Oppland som helhet er 70‐80 % av rådmenn,
regionrådsmedlemmer og de kommunale politikerne middels eller mere tilfreds med
arbeidet i sitt regionråd. Det er imidlertid store forskjeller regionrådene imellom: I Valdres,
Hadeland, Lillehammer og Midt‐Gudbrandsdal er 80 % ‐ 90 % middels eller mer tilfredse.
Det er dårligste tilfredshet i Nord‐ Gudbrandsdal. Der er 60 % middels eller bedre tilfredse
og de har den største andelen lite og svært lite og lite tilfredse kommunale politikere.

7.1.2

Hvordan er partnerskapsarbeidet organisert i hovedtrekk?

Det grunnleggende i organiseringen av de regionale partnerskapene er at hver kommune i
Oppland har «lokalisert» seg til en region. 26 kommuner har dannet seks regioner, nemlig
Nord‐Gudbrandsdal, Midt‐Gudbrandsdal, Valdres, Lillehammerregionen, Gjøvikregionen
og Hadeland.
I surveyen spurte vi om tilfredshet ved nåværende regioninndeling. Med unntak av
Valdres, er så vel 60 % av kommunestyremedlemmene i Oppland åpne for å vurdere
inndelingen av sin region. Dette er særlig uttrykt for Midt‐Gudbrandsdal sitt
vedkommende. Vi finner at Valdres er den eneste regionen i Oppland som er godt fornøyd
med den geografiske avgrensningen og hvor kommunepolitikerne mener at det ikke er
behov for vurdering av grensene.
Intervjuene som er gjennomført i forbindelse med casestudiene kaster også lys over
problemstillinger som handler om regioninndeling. Intervjuene viser at det er regionale
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spenninger og utfordringer, særlig der kommuner som opplever seg som svært ulike skal
samarbeide som en region. Det er også utfordringer knyttet til det å oppleve en slags
«tilhørighet» til to fylker, slik Jevnaker gjør. Av intervjudataene fremkommer det også at
regioninndelingen ikke må bli statisk eller en hemsko for kontakt med andre regioner der
det er formålstjenlig, både i og utenfor Oppland. Det påpekes også at det på
fylkeskommunalt nivå bør opprettholde muligheten for en‐ til‐en prosjekter mellom
fylkeskommunen og enkeltkommuner på tvers av regioner.
På den annen side er det informanter som stiller spørsmål ved om midlene som fordeles til
regionene «må innom» fylkeskommunen, og de anser til en viss grad fylkeskommunen
som et «fordyrende ledd». De foretrekker altså at midlene blir direkte fordelt til
kommunene. Enkelte ser regionene som et virkemiddel istedenfor, eller på veien til, større
kommuner. På den annen side viser dataene fra spørreundersøkelsen at
kommunestyremedlemmene som helhet bare i begrenset grad er blitt mer åpne for
kommunesammenslåinger som følge av arbeidet i regionrådene.
I intervjuene peker flere på at regionnivået ligner et fjerde forvaltningsnivå, men at det
skiller seg fra de øvrige nivåene ved at regionrådet ikke har direkte valgte representanter
og ved at vedtak om bruk av partnerskapsmidler bare kan fattes ved konsensus. En sier det
slik at kommuner dermed får «negativ kontroll» ved at dersom en kommune ikke vil være
med på et vedtak, så kan det ikke fattes vedtak.
Noen fremhever at en i større grad burde ha avstemninger, men ser også at det er
problematisk når det ikke er direkte valg. På tross av det en oppfatter som svakheter, så
uttrykkes det ved intervjuene tilfredshet med at en har et regionalt samarbeid fordi det
bl.a. gir større tyngde utad og mulighet for et langsiktig strategisk arbeid.

7.1.3

Hvordan er organiseringen regionalt?

Regionrådene består av en administrativ enhet, som varier i størrelse og organisering
mellom de ulike regionene. Sammensetningen av regionrådene varierer litt, men generelt
består de av politikere fra de deltakende kommuner samt politikere fra fylkeskommunen.
Valdres har via Valdres natur‐ og kulturpark en annen og mer sammensatt organisering
enn de øvrige regionråd (omtalt i avsnitt 4.3). Regionrådene ledes av en regionrådsleder,
som sitter for ett år av gangen. Det er altså årlig skifte av regionrådsleder og det er en
ordfører som har denne rollen. Regionrådslederen har først og fremst en rolle med å lede
regionrådet i perioden og vil være regionrådets ansikt utad.
Når det gjelder møtene i regionrådet så deltar også ofte rådmennene og andre
fagansvarlige fra kommunene, bl.a. annet fordi de vil være sentrale ved oppfølgingen i
kommunene, herunder i forhold til kommunenes budsjett. En annen viktig grunn er at når
rådmenn deltar så får de i større grad en felles virkelighetsoppfatning av det som skjer. Det
er viktig bl.a. når en skal arbeide videre med saker som er felles for regionen, f.eks. ved at
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de skriver høringsuttalelser for alle kommuner i en region. Dette gir dem god kjennskap til
arbeidet i regionrådet, og de er den gruppen som sier at de har best kjennskap til det som
skjer der. Det er imidlertid også de som stiller spørsmål ved rådmennene sin deltakelse,
fordi regionrådet da blir mindre politisk.
Hvert av regionrådene inkluderer også to medlemmer av fylkesutvalget. Tidligere valgte
fylkeskommunen sine representanter blant fylkestingets medlemmer. Nå velges
representantene fra fylkesutvalget. Informantene i caseregionene synes at det nå er blitt
bedre kontakt med det politiske nivået i fylkeskommunen. Likevel fremholdes det at en
ønsker større regelmessighet i deres deltakelse, og at de som møter har makt og myndighet
slik at en i større grad kan «avgjøre saker over bordet», eller i det minste kan gi klare
politiske signaler om hva fylkeskommunen ønsker.
Det er et generelt ønske fra både fylkespolitikere og medlemmene av kommunestyrene om
at en i større grad bør få organisert felles møter mellom dem imellom. Dette kommer fram
både i spørreundersøkelsen og ved intervjuer. Kommuner som har hatt slike møter syntes
at det var svært interessant.
I to av regionene er fylkesmannen representert, men uten stemmerett.
En fordel med partnerskapene som nevnes i intervjuene er delegert beslutningsmyndighet,
noe som sikrer at innstillinger er tuftet på lokale behov. Dette systemet er smidig og
effektivt. Som vi skal komme tilbake til i avsnitt 7.1.7 tar flere informanter opp mangelen
på deltakelse fra næringslivsaktører. Også kompetansemiljøer etterlyses i partnerskapet.

7.1.4

Hvordan er den politiske representasjon i regionrådene?

Regionrådene er litt ulike organisert mht. om det er to eller tre representanter for
kommunene. Hver kommune i et regionråd er representert med minst ordfører og leder av
opposisjonen. I noen regioner deltar også kommunenes varaordførere. Det anses som svært
viktig at en har med opposisjonen for å få bredde på diskusjoner, men også fordi det har
vært skifte av regjeringspartier. Det gjør det lettere å nå fram til statsråder og
departementer i Oslo.
Per inneværende periode (2011‐2015) er det til sammen 66 representanter fra de enkelte
kommuner i regionrådene, se Tabell 6. De fleste av disse sitter også i formannskapet.
Representantene fordeler seg slik på de enkelte partier; Arbeiderpartiet 31, Senterpartiet 15,
Høyre 14, Kristelig Folkeparti 1. Ulike lokale lister har til sammen 5 representanter.
De politiske representantene fra fylkeskommunen i et regionråd kommer fra andre deler av
Oppland enn vedkommende region, og det er en fra posisjon og en fra opposisjon.
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Hva er region – og internkoordinatorenes rolle og ansvar?

Å bruke koordinatorer i et partnerskap kan være nyttig for å skape gode prosesser og
arbeidsforhold mellom partene i partnerskapet, og dette kan ses på som en form for
metastyring (Sørensen, 2006). Vi har stilt spørsmål om hva som er koordinatorenes sin
rolle, formelt sett, og hvordan informantene opplever rolleutøvelsen og ansvaret til
koordinatorene.

Regionkoordinatoren
Regionkoordinatorene sin formelle rolle og deres ansvar er fastsatt i en avtale mellom
regionen og fylket (se vedlegg under avsnitt 10.2).
Koordinatorenes stilling er finansiert 50/50 av fylkeskommunen og kommunene i regionen,
hvilket medfører at de både skal arbeide for fylkeskommunen og for kommunene
regionalt. Det kan føre til at koordinatoren kommer i en rolle «mellom barken og veden».
Formelt er koordinatoren vanligvis, men ikke i alle regioner, ansatt i en av kommunene.
Det har i enkelte regioner medført en noe uklar rolle i forhold til den kommunen de formelt
er ansatt i (se avsnitt 6.2.2).
Det er generelt stor tilfredshet med det arbeidet som koordinatorene utfører og de har en
viktig funksjon. En regionrådsleder sier det omtrent slik; «regionrådsledere kommer og
går, men koordinatoren består». Regionkoordinatoren står for kontinuitet i
partnerskapsarbeidet. I det ligger det at de er et fast administrativt ledd, som har et ansvar
i forbindelse med saksframlegg, forberedelser mm. Det påpekes at det er viktig med
koordinatorer som skjønner det politiske spillet og som har god oversikt over det som skjer
i samfunnet. Koordinator forholder seg altså til pågående prosesser og må klare å se
muligheter for regionen og utnytte disse. Samtidig skal koordinatoren være politisk
nøytral, noe som fremheves av flere av informantene vi har snakket med.
Resultatet av spørreundersøkelsen og intervjuene samlet, viser at respondentene er godt
fornøyde med regionkoordinatorenes arbeid. Respondentene synes at koordinatorene i stor
grad er pådrivere for regional utvikling og i stor grad er et administrativt bindeledd
mellom OFK og regionrådet. Videre bidrar de i stor grad til god dialog mellom aktørene i
regionen, gir faglige innspill til ulike aktører, skaper gode prosesser i regionrådsarbeidet og
rapporterer aktiviteter og resultater. Respondentene vurderer det generelt slik at det er et
godt samarbeid mellom regionkoordinatoren og regionrådslederen, samt mellom rådmenn
og regionkoordinator.
Spørreundersøkelsen viser imidlertid at regionkoordinatorene i middels til liten grad
bidrar til å orientere kommunestyrene om regionrådets arbeid, noe som er uheldig gitt at
en av deres oppgaver i følge avtalen er: «Bidra til å orientere kommunestyrene om
partnerskapsarbeidet» (se vedlegg 10.2). I tillegg ser vi av spørreundersøkelsen, men også
gjennom intervjuene, at det kan være usikkerhet knyttet til regionkoordinatorens rolle og
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oppgaver. Her finner vi regionale forskjeller. Det kan derfor tenkes at det vil være nyttig
med en felles gjennomgang av regionkoordinatorens rolle og ansvar slik det blant annet er
formulert i avtalen som er nevnt over.
Regionkoordinatoren har en krevende og kompleks rolle. I følge ansvarsbeskrivelsen (se
vedlegg 10.2) skal vedkommende være pådriver for regional utvikling. I tillegg til å være et
administrativt bindeledd mellom regionrådet og fylkeskommunen, skal
regionkoordinatoren også være sekretariat for regionrådet. Det tillegges også et
prosesslederansvar til rollen, i det avtalen sier at regionkoordinatoren sikre gode prosesser
og god dialog mellom aktørene i partnerskapet. Prosessledelse er imidlertid noe som i
mindre grad nevnes av intervjuobjektene, hvor det med saksutredning og
sekretariatsfunksjonen betones mest.
Det er ikke nødvendigvis enkelt å «være OFKs representant i regionen og regionens
representant i OFK», slik det heter i avtalen. En slik todelt rolle, som henger sammen med
at regionkoordinatoren har to oppdragsgivere og en arbeidsgiver (vanligvis en av
kommunene, men kan også være fylkeskommunen), kan føre til at en blir stående i klem
med hensyn til «hvilken herre en skal tjene». Vi har sett eksempel på at enkelte informanter
mener at rådmannen i en av kommunene som har arbeidsgiveransvar for en
regionkoordinator, forstår sin innstillingsmyndighet til også å omfatte
regionkoordinatorens innstillinger overfor regionrådet. Dersom dette er slik, er det en
uheldig rolleblanding mellom å ha det formelle arbeidsgiveransvaret og å ha
innstillingsmyndighet overfor regionrådet. I tillegg trekker enkelte informanter i tvil om
regionkoordinatoren har innstillingsrett overfor regionrådet, som en del av de
saksforberedende oppgavene. Her er det etter vår vurdering nødvendig med klargjøring og
presiseringer.
Utfordringer som er knyttet til at regionkoordinatoren har arbeidsplassen sin i en
kommune, mens regionrådets leder sitter i en annen, er også tatt opp. Avstand har
betydning for hvilke vilkår for samråd, drøftinger og kommunikasjon som er til stede
mellom disse nøkkelpersonene i det regionale partnerskapet. Jo mindre avstand, jo større
mulighet for god kommunikasjon er den enkle regelen her.

Internkoordinatoren
Internkoordinatoren tilhører regionalavdelingen i fylkeskommunen og skal koordinere
arbeidet administrativt mellom fylkeskommunen og regionene. De deltar på
regionrådsmøter sammen med fylkeskommunens politiske representant. Hver region har
en koordinator, men en person har ansvaret for to regioner. Dette er en posisjon som neppe
er særlig kjent i kommunene utover de som sitter tett på regionrådsarbeidet. Det ser vi ved
at det i spørreundersøkelsen er store andeler vet ikke blant medlemmer av formannskap og
i kommunestyrene som helhet. 70 % av medlemmene av regionrådet er middels eller bedre
tilfredse med det arbeidet som internkoordinatoren utfører for deres region. Vår
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undersøkelse tyder på at respondentene fra formannskapene og kommunestyrene har
omtrent samme vurdering av disse koordinatorene som medlemmene av regionrådene har.
Intervjudataene viser at det er regionale forskjeller også her. Internkoordinatoren vil ha
ulike roller overfor en region i forhold til hvor etablert det regionale samarbeidet er i
praksis, hvor erfarne regionrådets medlemmer er, hvilke oppgaver de jobber med og ikke
minst hvor erfaren regionkoordinatoren er. Der regionkoordinatoren har mye erfaring vil
kontakten til fylkeskommunen like gjerne gå direkte til politikere eller de fagområder og
den fagpersonen regionkoordinatoren behøver kontakt med. Der hvor
regionkoordinatoren har mindre erfaring og et svakere etablert nettverk, vil
internkoordinatorens oppgave som døråpner og støttespiller være mer omfattende.

7.1.6

Hvilke beslutningsarenaer finnes regionalt?

Regionrådsorganiseringen og konstellasjonene rundt dette er ulikt, avhengig av hvilken
region vi snakker om. De enkleste organisasjonsformene finner vi i regionene Midt‐
Gudbrandsdal og Lillehammer. De mer komplekse er utviklet i Valdresregionen og i
Gjøvikregionen, hvor flere oppgaver er trukket inn i regionens arbeid. I Gjøvikregionen er
for eksempel reiselivsorganiseringen et felles tiltak mellom den regionen,
Hadelandsregionen og Ringerike. Dermed vil organisasjonsformene avspeile dette og de
formelle beslutningsarenaene blir mer sammensatt. Regionrådets samlede rolle og
oppgaver vil derfor variere mellom regionene, innenfor det store feltet regional utvikling.
Arenaen Region Valdres er stor og kompleks hvor Valdres natur‐ og kulturpark er en
bygdeutviklingsregion «som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet til natur‐ og
kulturverdier – og lokal styring – skal gi økt verdiskaping og livskraft i lokalsamfunnene».
Valdres natur‐ og kulturpark har disse beslutningsorganene: Valdresrådet, Styret,
Merkevarestyret, Regionstyret og BU‐styret. I tillegg har de en relativt stor administrasjon
med sete på Fagernes. Konsensusprinsippet gjelder i regionstyret, som godkjenner
Valdresrådets handlingsplan, mens flertallsprinsippet gjelder i Valdresrådet som
disponerer partnerskapsmidler innenfor rammene som regionstyret har vedtatt (se avsnitt
4.3 for mer om dette). Regionene Hadeland og Midt‐Gudbrandsdal har en enkel
organisasjonsform hvor regionrådet er kjernen for det regionale utviklingsarbeidet, og er
beslutningsorganet for partnerskapet. På Hadeland har man etablert noen store prosjekter
med tilsatte prosjektledere, som (delvis) lønnes med partnerskapsmidler, og i disse
prosjektene er ordførere og rådmenn styringsgruppe. Vi kan altså se en type «regional
regionalpolitikk» utviklet innenfor den enkelte region mht. innretning og spesialisering.

7.1.7

Hvilke møteplasser og utviklingsarenaer finnes regionalt?

Spørreundersøkelsen viser at det er lagt for lite til rette for møteplasser mellom
fylkespolitikere og kommunale politikere i regionen. Dette kommer også fram i
casestudiene, men der sier enkelte også at innføringen av partnerskapene har ført til at
fylkeskommunen i større grad fokuserer på områdene «sør for Lillehammer» enn tidligere.
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Det kan skyldes bedre kjennskap til alle regionene, og at en nå har fått systematisert det
regionale arbeidet for hele fylket.
Generelt sett viser undersøkelsen at det ikke er tilstrekkelig med møteplasser mellom
formannskapene i regionene. Her er det regionale forskjeller, hvor Hadeland og Nord‐
Gudbrandsdal synes det er bedre tilrettelagt for møteplasser mellom formannskapene enn i
de andre regionene. I regionene Gjøvik og Valdres mener man at det i altfor liten eller liten
grad er lagt til rette for at formannskapene kan møtes. Respondentene mener også at det i
passe grad er lagt til rette for møteplasser mellom ordførerne i regionen. Regionrådene er
en slik organisert møteplass, som i stor grad inkluderer ordførerne. At respondentene sier
at det i for liten grad er lagt til rette for møteplasser mellom formannskapene i regionen
sammenfaller med at slike møteplasser ikke faller inn under regionrådenes organisering og
arbeidsmåte. Det at regionstyret i Valdres er sammensatt av ordførere og ikke har
opposisjonsledere med, slik de andre regionene har, kan forklare at informantene fra
Valdres mener det er for få møteplasser mellom formannskapene i regionen.
Når det gjelder møteplasser mellom rådmenn og kommunale politikere så mener
rådmennene at det er passe med møteplasser mellom dem og politikerne i regionene.
Medlemmene av kommunestyrene synes derimot at det er for lite tilrettelagt, men med
regionale variasjoner.
Generelt sett viser undersøkelsen at det i for liten grad er lagt til rette for møteplasser
mellom bedrifter og regionråd/ regionkontor. Valdres og Gjøvik har en bedre
tilrettelegging for slike møter, mens man i Lillehammerregionen mener det er spesielt lite
tilrettelagt. Det samme mønsteret finner vi mht. møteplasser med FoU‐miljøene. Her
scorer Gjøvik høyt, mens Lillehammer scorer tilsvarende lavt. Også fra case‐intervjuene er
vi gjort kjent med at næringslivet er for lite involvert i partnerskapene. Flere foreslår at
næringslivet kan delta på konsultativ basis, på utvalgte regionrådsmøter. På den annen
side skal kommunal politikere også reflektere næringslivets interesser.
Forklaringene på at Gjøvikregionen har høyere grad av tilrettelegging for møter mellom
regionråd/regionkontor samt næringsliv‐ og FoU‐miljøer, kan ligge i strategiske faktorer.
Regionen har en klar innretning i sin strategiske plan om kontakt med bl.a. FoU‐miljøer,
noe de også følger opp. I tillegg har regionen etablert et «regionting». Denne møteplassen
favner et bredt sett med aktører hvor strategiske spørsmål drøftes mellom offentlige,
private og FoU‐aktører.
Når det gjelder tilrettelegging for at mange ulike aktører kan møtes, så synes de fleste at
det er for lite tilrettelagt. Unntaket er igjen Gjøvikregionen hvor det ved intervjuer også
kommer klart fram at det finnes mange arenaer for å møtes. I Lillehammerregionen er det
imidlertid ifølge respondentene klart for lite tilrettelagt mht. møteplasser.
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Et spørsmål som er relevant i sammenheng med arenaer for samhandling om regional
utvikling, er hvordan regionrådet fungerer som arena for diskusjon. Et utgangspunkt for å
vurdere dette er at konsensusprinsippet står så sentralt ved fordelingen av
partnerskapsmidler. Altså enten er alle enige, ellers så blir det ikke avgjørelser. Det betyr at
sett fra et effektivitetsståsted så er det ikke noe poeng å legge fram saker i rådet som det
ikke vil bli konsensus om. De såkalte ordfører‐rådmannsmøtene i regionen er en møteplass
mellom ordførere, rådmenn og regionkoordinator. Denne arenaen fungerer som et
arbeidsutvalg ved at en planlegger regionrådsmøter, agendaer og diskuterer saker, slik at
det som legges fram i regionrådet er så omforent som mulig. Dette kan ses på som en
fordel ved møteordningen.
Det er reist kritikk mot ordfører‐rådmannsmøtene om at de i for stor grad «låser fast»
standpunkter, og i praksis begrenser den reelle debatten i regionrådet. Til det hevedes det
at det er fritt, også for opposisjonen, å reise spørsmål og diskusjon på selve
regionrådsmøtene. Likevel kan det hevdes at når agendaer i stor grad er satt, og preget av
de rådende politiske partier, så begrenses indirekte den reelle debatten. På den annen side
så er altså handlingsrommet for hva en kan få til begrenset av at alle saker må godtas av
alle. I dette ligger det også at løsninger forhandles fram mellom partene i partnerskapet.
Forhandlingsløsninger vil påvirkes av at kommunene i partnerskapet har kan ha ulike
interesser, ressursgrunnlag som også må bli ivaretatt for at det regionale samarbeidet skal
fungere og bidra til utvikling av regionene.

7.2 Arbeidsform
Under punktet arbeidsform vil vi se på partnerskapets bidrag i å utvikle en felles
virkelighetsforståelse, involvering i planlegging og gjennomføring av prosjekter og andre
tiltak i partnerskapene, samt engasjementet til parter og hvordan relasjonene oppleves.

7.2.1

Utvikling av felles virkelighetsforståelse

Å utvikle en felles virkelighetsforståelse er et sentralt element i det regionale
utviklingsarbeidet som regionrådene driver. En felles forståelse av utfordringene, styrkene
og mulighetene i den enkelte region vil gi et godt grunnlag for tiltak som henger sammen,
bl.a. mellom regionrådet og innad i den enkelte kommune. Samtidig som det vil øke
forståelsen for regionrådets strategier, satsingsområder og tiltak.
Blant de kommunale medlemmene av regionrådene mener vel 50 % at regionrådet i svært
stor eller stor grad har bidratt til å utvikle en felles forståelse av utfordringene i regionen,
mens vel 25 % av dem mener det er skjedd i middelsgrad. Over 80 % av medlemmene av
regionrådene og formannskapsmedlemmene mener at regionrådet i middels eller bedre
grad har bidratt til å utvikle en felles forståelse av utfordringene i regionen.
Kommunestyremedlemmene er litt mer lunkne i dette spørsmålet, her mener rundt 65 % at
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regionrådet har bidratt i middels eller bedre grad til å utvikle en felles forståelse av
utfordringene i regionen. Det er Gjøvik som scorer høyest i dette spørsmålet, mens Nord‐
Gudbrandsdal scorer lavest.
Intervjuene viser at partene i partnerskapet har fått mer kunnskap om hverandre. Det er
også blitt mer fokus på regionen som helhet, men det er ikke alltid lett å si at en har fått en
felles virkelighetsforståelse. Det skyldes at det i en del sammenhenger er ulike interesser,
men det er også tema som framtrer som felles for regionen. I Gjøvikregionen er
orienteringen mot Stor‐Oslo og fokuset på bedre transport dit i form av Rv 4 og jernbanen
eksempler på dette. Informanter fra Hadeland forteller at partnerskapet har gjort det mulig
å fremstå med tyngde, eksempelvis i kommunikasjon med departementer. I enkelte
politiske saker har det vært særlig viktig å fremstå samlet, eksempelvis i arbeidet med
NTP. I Midt‐Gudbrandsdal er de vi har snakket med noe mer usikre på om hvorvidt
partnerskapet har bidratt til en felles virkelighetsforståelse hva gjelder regionens
muligheter og utfordringer. Kan det også være derfor det regionale partnerskapet i Midt‐
Gudbrandsdal ikke benytter alle partnerskapsmidlene sine, men har en del oppsparte
midler? Trolig vil det påbegynte arbeidet med strategisk plan for Midt‐Gudbrandsdal, som
skal ferdigstilles i juni 2014, kunne bidra til en økt felles forståelse av utfordringer og
muligheter i regionen.
For å få en dypere forståelse av de ulike elementene i dette, følges temaet også opp under
studier av effekter. Innføringen av regionrådene kan nemlig også ha effekter mht.
arbeidsformer mer konkret.

7.2.2

Deltakelse fra ulike aktører og forankring

Undersøkelsen viser at regionrådsledere, regionkoordinator/‐sjefer og rådmenn deltar nok i
det regionale arbeidet. Kommunale politikere som sitter i regionrådet, men som ikke er
regionrådsledere, deltar i hovedsak for lite. Det er mulig at dette kan knyttes til at det er en
del regionale fora (som ordfører/rådmannsmøter) der bare ordførere deltar.
Med hensyn til Oppland fylkeskommunes representanter i regionrådet, tenderer deres
deltakelse mot at de deltar for lite. Det samme gjelder OFKs internkoordinatorer.
Intervjuene utfyller bildet noe. Vurderingen er at deltakelsen fra de fylkeskommunale
politikerne er bedret over tid.
Kommunale politikere som ikke sitter i regionrådet, deltar for lite eller alt for lite i det
regionale arbeidet, viser spørreundersøkelsen. Når det gjelder aktører som enkeltbedrifter,
skoler og næringshager så deltar de de ifølge respondentene også for lite. Vi ser imidlertid
også at der det organisatorisk, via satsingsområder eller via utvikling av arenaer legges til
rette for deltakelse, som i Valdres og Gjøvikregionene, så blir det en større deltakelse fra
bedrifter. Fra Gjøvik ser en også at respondentene, i motsetning til andre regioner, synes at
det er passende involvering av FoU‐miljøer. Det er viktig i en utviklingssammenheng og
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kan nok i den regionen knyttes tilbake til de nevnte arenaer og dels at dette er et tema som
en har satset mye på.
Spørreundersøkelsen, og intervjuer i regionene, viser at regionrådets arbeid
gjennomgående er for lite politisk forankret i den enkelte kommune. Det vanlige
kommunestyremedlem er dermed for lite involvert eller for dårlig informert om det som
foregår i regionrådet. Konklusjonen er at her trengs det i større grad informasjon til og
drøftinger i kommunestyrene for å forankre arbeidet bedre, øke forståelsen for det
regionale utviklingsarbeidet og bruke kommunestyret som en arena for drøfting av
sentrale og strategiske utviklingsspørsmål for regionen. Dermed vil man også på en bedre
måte sikre den demokratiske forankringen av beslutningene i regionrådet.

7.2.3

Ressurser

Spørreundersøkelsen viser at de kommunale politikerne, uavhengig av om de sitter i
regionråd eller ikke, er delte mht. om fylkeskommunens 2 500 000 er tilstrekkelig til
arbeidet i regionrådet. I Gjøvikregionen er en noe mindre enig i dette, hvilket også kommer
fram ved intervjuer. Der mener informantene at regioner som dem bør prioriteres fordi det
er mange som bor der og fordi de får til mye. Ved intervjuer kommer det fram at midlene
fra fylkeskommunen er viktig. Disse bevilgningene har betydning også ved at utløser
utviklingsmidler fra kommunene over tid. Midlene blir dessuten en form for «olje i
maskineriet»: Regionen får midler som de selv kan fordele, hvilket gir prioriteringer og
diskusjoner større tyngde.
Spørreundersøkelsen viser at det er stor enighet om at midlene fra fylkeskommunen i
større grad bør differensieres i forhold til særpreg mellom regionene. Det er likevel færre
fra Midt‐Gudbrandsdal som mener det. Når det gjelder hvordan fylkeskommunens midler
bør differensieres så er det ikke undersøkt, men det er grunn til å anta at hva en mener med
differensiering vil variere mellom regionene. Dette er et punkt for videre oppfølging.
Når det gjelder midlene fra kommunene så er hovedtrekket at medlemmene av regionrådet
som helhet synes at det er nok midler, mens kommunestyremedlemmene som helhet er
noe mindre tilfredse. I Valdres og Gjøvikregionen ønsker en seg større overføringer fra
kommunene, hvilket samsvarer med funn fra intervjuene i Gjøvikregionen. Der kunne en
tenke seg mer langsiktige utviklingsmidler fra kommunene for å forsterke det strategiske
arbeidet i regionen.
Når det gjelder bruken av ressurser til administrasjon av regionrådet så tenderer
medlemmene av regionrådet, sammenlignet med alle kommunestyremedlemmene, til at
det ikke brukes for mye midler til administrasjon. Nord‐Gudbrandsdal skiller seg
imidlertid klart ut ved at alle i større eller mindre grad mener at det brukes for store
ressurser til administrasjon av regionrådet.

122

Partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende
for kommunal forankring

ØF-rapport 07/2014

Når det gjelder regionale ressurser i form av kompetanse så er det et delt bilde, men et
hovedtrekk er at kompetansen som helhet er god nok. Midt‐ og Nord‐Gudbrandsdal
skiller seg ut ved at nærmere halvparten av respondentene fra kommunene synes at det
ikke er god nok kompetanse der til å utvikle regionen. Dette ser en også klart i forhold til
bedriftsøkonomisk kompetanse der en i begge gudbrandsdalsregionene, men særlig i nord‐
dalen synes at det er for liten bedriftsøkonomisk kompetanse i næringslivet. Dette er noe
man må ta tak i.
Spørreundersøkelsen viser også at respondentene mener det brukes for lite ressurser på
langsiktig utviklingsarbeid, men det er regionale variasjoner. Respondentene er delt mht.
om fylkeskommunen legger ned tilstrekkelig med innsats i forhold til det langsiktige
utviklingsarbeidet i regionene. 50 % av dem mener at de ikke gjør det. Dette kommer
særlig fram fra respondentene fra Nord‐Gudbrandsdal, men også fra Midt‐dalen.

7.3 Resultater av partnerskapsarbeidet
Resultater handler om hvilke styringsdokumenter og mål som er utviklet i partnerskapet,
eller som partnerskapet forholder seg til. Vi vil også belyse hvordan regionenes
satsningsområder er fremkommet, hva slags samarbeid som eventuelt er opprettet med
andre parter, og hvilken ressursinnsats som er gitt i partnerskapet.

7.3.1

Påvirkning på samhandling med andre parter

Regionrådets påvirkning på arbeidsmåten i forhold til kommunene i regionen
Spørreundersøkelsen viser at en via regionrådene har fått en arena for å drøfte løpende
felles saker for regionen. Det vil si at regionrådene fungerer som en arena også for saker
utover de direkte utviklingsrettede. Et eksempel kan være at det gis en felles uttalelse fra
regionen i ulike saker, istedenfor at det kommer 5 uttalelser fra enkeltkommuner. Videre
har en fått flere interkommunale satsinger som følge av regionrådet.
Spørreundersøkelsen viser også at en i stor grad søker konsensus i saker. Det er ikke
overraskende, ettersom konsensusprinsippet er grunnleggende for regionrådet. Videre
mener vel 70 % av respondentene at regionrådet har ført til at ser regionens ressurser som
en helhet og er blitt stoltere av regionen. Medlemmene av regionrådet synes i større grad
enn kommunestyremedlemmene som helhet at det er blitt lettere å kontakte
kommunepolitikere på tvers av kommunegrenser.
Respondentene ved spørreundersøkelsen er mer delt når det gjelder om regionrådet har
ført til færre konflikter mellom kommunene. Regionrådet har ikke ført til at en er blitt
mindre åpne for samarbeid med andre regioner.
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Mål og styringsdokumenter som er utviklet

Mål og styringsdokumenter som er utviklet på bakgrunn av det regionale
partnerskapsarbeidet
Respondentene mener i middels grad at fylkeskommunens signaler er uklare. Dette kan
også forstås i forhold til at flere i regionrådene ønsker en enda mer systematisk deltakelse
fra fylkesutvalgets medlemmer og at de som deltar fra fylkeskommunen har en posisjon
som tilsier at de kan gi klare styringssignaler til regionene.
I forbindelse med det regionale partnerskapet er det utviklet strategiske tre‐årsplaner for alle
regionene, med unntak av Midt‐Gudbrandsdal. I forbindelse med de strategiske planene er
det utviklet årlige handlingsprogram og det utarbeides årsmeldinger som behandles av
regionrådet.
Strategisk plan er et virkemiddel og nær 80 % av respondentene mener i stor/middels grad
at strategisk plan gjenspeiler utfordringene i regionen. For både Gjøvik‐ og
Lillehammerregionene kommer en ut med omtrent samme tilfredshet som for fylket. For
Nord‐Gudbrandsdal er tendensen at en er mindre grad enn for resten av fylket synes at
strategisk plan gjenspeiler regionens utfordringer.
Det er generelt god tilfredshet med valgene av satsingsområder; omkring 75‐80 % av
medlemmene av regionråd og kommunestyrer er godt/middels tilfredse med valg av
satsingsområder.
I Gjøvikregionen erfarer de at det er ulikt ressursgrunnlag og dermed ulike behov i de
ulike delene av regionen. Dermed er det også behov for ulike typer utviklingsprosjekter og
det blir en sammensetning av prosjekter som reflekterer disse forskjellene i regionen.
Likevel er det også en del behov som er felles. Ett eksempel er merkevareprosjektet, der en
ønsker å få folk interessert i regionen som helhet. Et annet stort og felles prosjekt er å
knytte seg bedre til Oslo‐regionen via «Stor‐Oslo Nord» prosjektet. I den forbindelse er
utvikling av gode kommunikasjoner viktig og det har ført til en felles satsing på utvikling
av Rv 4 og Gjøvikbanen. På Hadeland sier informantene at prosjekter og tiltak i hovedsak
er godt forankret i regionale utviklingsbehov, mens informanter fra Midt‐Gudbrandsdal
synliggjør uenighet på dette punktet.
Selve utformingen av satsingsområdene skjer i en prosess der særlig formannskapene, men
også kommunestyrene, involveres i større grad enn i det mer løpende arbeidet med
regionene.

I hvilken grad reflekterer regionale handlingsprogram fylkets planstrategi?
Ved casestudiene kommer det fram at utviklingen av Oppland fylkes regionale planstrategi
skjer i et vekselspill med regionene. Det fører til at det er et godt samsvar mellom det som

124

Partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende
for kommunal forankring

ØF-rapport 07/2014

står om de enkelte regioner i fylket sin planstrategi og det som er prioritert fra regionene.
Det er ikke nødvendigvis slik at det er fylkets planstrategi og fylket sine regionale
handlingsprogram som påvirker den enkelte region sin planstrategi, men like gjerne det
motsatte. De utvikles da også i et samspill mellom region og fylkeskommune.
Regional planstrategi for Oppland fylkeskommune er i PBL‐forstand ingen plan, men et
strategisk dokument som skal ta opp regionens sentrale utviklingstrekk og utfordringer og
ikke minst avgjøre hvilke av disse som er egnet for vurdering og løsning gjennom
planlegging. Planstrategien skal altså være en strategi for planleggingen i kommende 4‐
årsperiode. Kommunene, statlige og regionale organer skal legge den regionale
planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i regionen (PBL, 2008). Denne
forståelsen presenterer også OFK i innledningen til Regional planstrategi 2012‐2016.
Dokumentstudien vi har foretatt kan tyde på at OFK benytter Regional planstrategi mer
som en plan, med strategiske grep for fylket og for hver enkelt region. Etter vår vurdering
strekker OFK dermed forståelsen for hva regional planstrategi kan benyttes til ut over PBLs
betydning.

Hvordan er satsingsområdene over tid konkretisert i form av prosjekter og
bevilgninger?
Respondentene ved spørreundersøkelsen (70‐90 %) mener at prosjektene er strategiske i
forhold til regionens utviklingsbehov. Kommunestyremedlemmene fra Nord‐
Gudbrandsdal synes imidlertid i mindre grad enn respondentene fra de øvrige regionene
at prosjektene er strategiske i forhold til regionens utviklingsbehov.
Casestudiene viser at satsingsområdene over tid konkretiseres i form av avgrensa
prosjekter, som kan gå over flere år. Prosjektene finansieres i stor grad via de felles midlene
som regionen har til dette. Det er noe ulikt syn på hvor viktige midlene er, fordi enkelte
påpeker at de er relativt små i forhold til de totale budsjettene i mange kommuner.
Hovedtrekket er likevel at en er svært tilfreds med at det finnes slike midler og de har en
større betydning enn de konkrete summer tilsier fordi de blir «oljen» i maskineriet. De gjør
det mulig å få gjort noe og de blir viktige fordi mange kommuner har vanskelig for å sette
av midler over flere år til utviklingsprosjekter.
Pengene som tilføres partnerskapet blir dermed viktige – fordi de gir en mulighet til å lage
prosjekter som er en konkretisering av langsiktige satsinger.
Respondentene fra Oppland som helhet mener at prosjektene som gjennomføres er passe
store. For Gjøvikregionen er en mer for fornøyd med dette, mens en i Nord‐Gudbrandsdal
er misfornøyde med prosjektenes størrelse.
Utviklingen i Gjøvikregionen illustrerer at de over tid er gått over fra å være et sted hvor
mange søkte om enkeltprosjekter – en «søkekasse» ‐ til å bevisst styre prosjekter slik at de
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bidrar til å oppfylle målene/satsingene i regionen. En ønsker også at prosjekter skal bygge
på hverandre, utfylle hverandre, innen de ulike satsingsområdene. Satsingsområdene skal
også bygge på hverandre i forhold til visjonene for regionen.
I den forbindelse er det en del bruk av forprosjekter. Når disse er avsluttet vurderes de og
en bestemmer seg om det skal gjennomføres et større og mer langvarig prosjekt.

7.4 Effekter av partnerskapet
Initiativer fra regionrådet og effekter av det regionale partnerskapet
Effekter av det regionale partnerskapsarbeidet handler om i hvilken grad arbeidet i
regionrådet og de virkemidler man der tar i bruk, som strategiske planer, fører til at en
oppnår målene med dette arbeidet. Dette er effektene, og de kan komme innen flere
sektorer, og det kan være både de tilsikta og de ikke tilsikta, og positive eller negative. Vi
ser her bl.a. nærmere på om arbeidet i regionrådet har påvirket arbeidsform og utviklingen
i regionen.
Et sentralt poeng, som også kommer fram i intervjuer, er at arbeidet i regionrådet bør ha et
langsiktig strategisk perspektiv. En bør altså sette seg langsiktige mål, og så jobbe
systematisk i forhold til disse. Da blir en kommunestyreperiode kort og et prosjekt blir bare
et element i den langsiktige strategien. Men det en gjør i slike perioder og med de
prosjekter en har til rådighet, bør brukes til å jobbe mest mulig i forhold til de langsiktige
målene, de en kanskje bare kan nå om noen decennier.
Spørreundersøkelsen viser at 70‐ 80 % av de kommunale politikerne mener at regionrådet i
middels til stor grad tar initiativ til å utvikle regionen. De fleste regionene scorer også like
høyt. Når det kommer til eventuelle positive effekter på utviklingen av regionen så er det
viktig å være klar over at en kan ha både kortsiktige og langsiktige effekter. Sammenlignet
med det å ta initiativ så ser en noe mindre effekter, men det er likevel ganske store positive
effekter vurdert av kommunale politikere i Oppland som helhet.
På regionalt nivå er det større variasjoner. Nord‐Gudbrandsdal er en region der det er nok
data til å uttale seg. Der ser en at respondenten mener regionrådet tar initiativ på linje med
resten av fylket, men når det kommer til effekter så scorer de lavere.
Casestudiene viser også at det er blitt en rekke effekter av regionrådene utover det som er
direkte knyttet til oppfølging av strategisk plan og prosjekter. Ved at en samles og blir kjent
så diskuteres bla. felles uttalelser i saker, det utvikles interkommunale løsninger inne ulike
tema mv. Enkelte hevder at det er lettere å få til felles løsninger innen mer teknisk rettede
tema enn personrettet tjenestetilbud. Dialogen mellom fylkesnivået og det kommunale
nivået har generelt sett blitt styrket gjennom partnerskapet. En viktig effekt av
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partnerskapet som fremheves av lokalpolitikerne i case‐regionene, er at fylkeskommunen
har fått bedre kjennskap til de ulike regionene i Oppland sine særlige muligheter,
utfordringer og behov.

Fylkestinget; er dets styring av det regionale utviklingsarbeidet styrket som følge av
regionrådene?
Respondentene fra kommunene, herunder kommunale medlemmer av regionrådene,
mener klart at fylkestingets styring av det regionale utviklingsarbeidet er styrket som følge
av arbeidet i regionrådene. Materiale fra casestudiene kan indikere at det regionale
utviklingsarbeidet er styrket fordi det gis midler til utviklingsarbeid i regionene. Men om
dette kan kalle styring er kanskje mer diskutabelt fordi det er regionene som selve lager
sine strategiske planer og bestemmer prosjekter.
Det er i stor grad samsvar mellom det en finner om regionene i regionalt
handlingsprogram, og det som står i regionenes strategiske planer mht. mål og prosjekter i
regionene. Men materialet fra casene tyder på at dette skjer fordi satsingene i regionalt
handlingsprogram er basert det man er blitt enige om i regionene. Det er et samspill og det
er ikke slik at det er fylkestinget som styrer hva en skal satses på i regionene. På mange
måter kan en kanskje heller se regional planstrategi for Oppland og de årlige regionale
handlingsprogram som en oppsummering av det som skjer i regionene enn at det er fylket
som påvirker de faktiske prioriteringer i regionene.

Kommunestyrene og formannskapene; er deres styring av det regionale
utviklingsarbeidet styrket
Spørreundersøkelsen viser at kommunestyrene og formannskapene i liten grad synes at
deres påvirkning av det regionale utviklingsarbeidet er styrket som følge av arbeidet i
regionrådet. Medlemmene av regionrådene gir dem imidlertid litt større påvirkning.
Likevel er hovedinntrykket at det er liten påvirkning. Det sammenfaller med data fra
casestudiene, som viser at kommunestyre og formannskapet er lite involverte. Dette
kommer også fram i andre deler av spørreundersøkelsen. Kommunestyret kan være noe
involvert i forbindelse med diskusjoner av strategier og budsjetter, og formannskapet noe
mer, men hovedinntrykket er at de ikke er særlig involverte.
Det kan skyldes at koblingen til kommunestyret blir opp til den enkelte ordfører, og
dermed avhengig av vedkommende sin kapasitet og vektlegging av kommunestyre og
formannskapet. Det hevdes også at det er praktiske årsaker. Andre informanter spør om
kommunestyrerepresentantene faktiske er interesserte, og sammenholder det med at det er
et lite budsjett og at en kanskje er mer opptatt va lokale saker og tjenestetilbud enn det
langsiktige.
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Spørreundersøkelsen tyder imidlertid på at kommunestyremedlemmene faktisk er mer
interesserte og det er grunn til å spørre om den utviklingen en ser i regionrådene også er en
«lock‐in‐ effekt». Altså at regionrådet i praksis fører til at nettverket lukkes i forhold til
andre, selv om en kanskje har intensjoner om å trekke med de bredere grupper. Denne
utviklingen kan kanskje også kobles til at det er indirekte valg til regionrådene, og at de
som deltar der dermed ikke er dirkete ansvarlige i forhold til «folket». Dette er en av
svakhetene ved slike samstyringsformer.
En annen effekt av de regionale partnerskapene er de mange arenaene som utvikles med
det regionale partnerskapet som utgangspunkt. Undersøkelsen viser at bortimot 80 %
mener at regionrådet har gitt en arena for å drøfte løpende saker og ca. 70 % mener at
regionrådets arbeid i middels og bedre grad har ført til flere interkommunale satsinger.
Casestudiene viser at regionrådet fungerer som en arena for å drøfte også andre typer
saker enn de som faller inn under regionrådets domene. Kommunene benytter regionrådet
som plattform for bl.a. å etablere interkommunale samarbeidsløsninger, for eksempel
innenfor tjenesteyting. Selve organiseringen og gjennomføringen av samarbeidstiltak for
eksempel på tjenesteytingsområdet, gjøres imidlertid utenfor regionrådet.
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8 KONKLUSJONER
Evalueringens hovedkonklusjon er at de regionale partnerskapene synes å være en god
arbeidsform i det regionale utviklingsarbeidet generelt sett. Regionrådene bidrar til å
etablere en felles forståelse av utfordringer for regionene. Å samle kompetanse, kapasitet i
regionale partnerskap og å dele beslutningsmyndighet gjør regionene bedre rustet til å
håndtere utviklings‐ og planleggingsoppgaver. Evalueringen levner liten tvil om at
partnerskapene har bidratt til målretting av regionrådets arbeid.
For Oppland som helhet er 70‐80 % av rådmenn, regionrådsmedlemmer og de kommunale
politikerne middels eller bedre tilfreds med arbeidet i sitt regionråd. Det er imidlertid store
forskjeller regionene imellom: I Valdres, Hadeland, Lillehammerregionen og Midt‐
Gudbrandsdal er 80 ‐ 90 % middels eller mer tilfredse. Det er dårligste tilfredshet i Nord‐
Gudbrandsdal hvor bare 60 % er middels eller bedre tilfredse og de har den største andelen
svært lite og lite tilfredse kommunale politikere.
Med partnerskapene har det utviklet seg regionale arenaer. Et hovedinntrykk fra
intervjuene er at arbeidet med partnerskapene har ført til en bedre og mer systematisk
kontakt mellom regionene og Oppland fylkeskommune. Man har fått bedre kjennskap til
hverandre og ser i større grad muligheter til å få til noe sammen. Spørreundersøkelsen
tyder på at det regionale utviklingsarbeidet har blitt mer målrettet som følge av
regionrådene og at fylkestingets styring er styrket. Formannskapets og kommunestyrets
styring er derimot ikke styrket. Det er allmenn enighet om at særlig kommunestyre, men
også formannskap, er for lite involvert i det regionale utviklingsarbeidet via regionrådene.
Gjennom intervjuene har vi sett at de regionale partnerskapene har etablert tette bånd
mellom kommunene regionvis og fylkeskommunen. Kommunene har bedre kontakt med
fylkeskommunen og fylkeskommunen har fått bedre kjennskap til regionale forutsetninger
og utfordringer. Flere hevder at dette ikke ville skjedd uten de regionale partnerskapene og
partnerskapsavtalene.
De som har svart på spørreundersøkelsen er godt tilfredse med regionkoordinatorer/‐
sjefenes arbeid. Dette gjenspeiles i den mer detaljerte gjennomgangen av deres oppgaver,
selv om det der er enkelte variasjoner i forhold til oppgaver. Internkoordinatorene i OFK er
generelt lite kjent utover de som sitter nærmest arbeidet i regionrådene og
fylkeskommunen, det er naturlig utfra deres arbeidsoppgaver. 70 % av medlemmene i
regionrådene er middels eller bedre tilfredse med deres arbeid.
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Regionrådene fører til at en i stor til middels grad har fått en arena for å drøfte løpende
felles saker for regionen. Det vil si at regionrådene fungerer som en arena også for saker
utover det som er direkte relatert til partnerskapsmidlene. Et eksempel kan være at det gis
en felles uttalelse fra regionen i ulike saker. Videre mener vel 80 % av respondentene at en
har fått flere interkommunale satsinger som følge av regionrådet.
Resultatene viser at en i stor grad søker konsensus i saker. Det er ikke overraskende,
ettersom konsensusprinsippet er grunnleggende for regionrådet. Regionrådet har ført til at
en i større grad ser regionen som en helhet. Videre mener vel 70 % av respondentene at
regionrådet har ført til at ser regionens ressurser som en helhet og er blitt stoltere av
regionen.
Figurene er mer delt når det gjelder om regionrådet har ført til færre konflikter mellom
kommunene og om man er blitt mer åpne for kommunesammenslåinger. Det samme
gjelder om man er blitt mindre åpen for samarbeid med andre regioner. Med unntak av de
som har svart for Valdres så er det man i de fleste regioner åpne for å vurdere
regiongrensene, og dette gjelder i særlig grad for Midt‐Gudbrandsdal.
Partnerskapsinstituttet inklusive de regionale partnerskapene er flernivåstyring mellom
kommuner og fylkeskommunen med sammensatte mål innenfor regionalt
utviklingsarbeid. Partnerskapene er konstruert og etablert for å skape regional
handlingskapasitet og evne innenfor et komplekst felt med mange overlappende
organisasjonsstrukturer og interesser på regionalt nivå. Derfor vil partnerskapsinstituttet
og de regionale partnerskapene uvegerlig også møte problemer og vi skal se at det finnes
forbedringspunkter og utviklingsmuligheter. Det er viktig å merke seg at det er relativt
store ulikheter mellom de regionale partnerskapene, både mht. organisasjon, arbeidsmåte,
omfang og vurdering av resultat.

Utfordringer
Generelt må det regionale partnerskapet som virkemiddel anses som vellykket.
Utfordringene i de regionale partnerskapene knytter seg i hovedsak til disse områdene:


Manglende politisk forankring og tilbakekopling av regionrådets arbeid i det
enkelte kommunestyre.



At regionrådet ikke er direkte politisk valgt og dermed havner i en mellomposisjon
med indirekte representasjon.



At avgjørelser om fordeling av partnerskapsmidler må skje via konsensus, hvor
motstand fra en kommune kan stoppe forslag om bruk av virkemidler.



At ordfører – rådmannsmøter kan avgrense den reelle debatten i regionrådet, selv
om møtene er rasjonelle utfra at vedtak om midler må baseres på konsensus.



At det bør bli større kontakt mellom medlemmer av fylkesting og kommunestyrer.
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Selv om deltakelsen fra sentrale fylkespolitikere i regionrådene har økt så er det
ønsker om større involvering fra slike politikere med makt og myndighet.



At fordelingen av fylkets partnerskapsmidler regionene i mellom blir mer
differensiert.



Få nok midler til langsiktig arbeid – særlig fra kommunene.



Skape en forståelse for langsiktig strategisk utviklingsarbeid.



Øke interessen blant kommunestyremedlemmer for strategisk arbeid på regionalt
nivå.



Utvikle flere møteplasser hvor ulike typer aktører kan møtes.



Manglende policy på fylkesnivå om hvordan den regionale planleggingen skal
utvikles, nedfelles og praktiseres innenfor partnerskapsinstituttet.
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Partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring
Rapporten viser resultater fra evalueringen av partnerskapsinstituttet i Oppland.
Metoder som er benyttet er intervjuer, spørreundersøkelse, teori- og
dokumentstudier. Spørreundersøkelsen har gått bredt ut, mens det er gjennomført
case-studier i Hadelandsregionen, Gjøvikregionen og Midt- Gudbrandsdalen.
Evalueringens hovedkonklusjon er at partnerskapsinstituttet og de regionale
partnerskapene er en god arbeidsform i det regionale utviklingsarbeidet generelt sett.
Regionrådene bidrar til å etablere felles forståelse av utfordringene regionalt.
Evalueringen viser at arbeidet med partnerskapene har ført til en bedre og
systematisk kontakt mellom regionene og Oppland fylkeskommune. Undersøkelsene
tyder på at det regionale utviklingsarbeidet er blitt mer målrettet som følge av
regionrådene og at fylkestingets styring er styrket. Formannskapets og
kommunestyrets styring er derimot ikke styrket. Det er allmenn enighet om at særlig
kommunestyre, men også formannskap, er for lite involvert i det regionale
utviklingsarbeidet via regionrådene.
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