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Osloregionen 

SAKSFRAMLEGG 

 

Styret i Osloregionen, 13.11.20        Sak nr. 71/20 

Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen  

 

Innlandet fylkeskommune – medlemskap i Osloregionen 
 

Forslag til vedtak: 

1. Styret i Osloregionen interkommunalt politisk råd tar brev fra Innlandet 
fylkeskommune den 5.11 til etterretning.  

2. Det legges til grunn at vedtak i Innlandet fylkeskommune den 20.10.2020 innebærer 
at vedtak den 23.9 om å slutte seg til samarbeidsavtalen for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd er annullert.  

 

Saksfremstilling: 
 

Bakgrunn 

Styret i Osloregionen vedtok forslag til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt 
politisk råd i sak 36/20. Vedtaket ble formidlet i brev til medlemmene i samarbeidsalliansen 
Osloregionen den 29.6.2020.  

I henhold til kommuneloven § 18 – 4 må alle kommuner og fylkeskommuner som skal delta i 
det interkommunale rådet vedta samarbeidsavtalen. Avtalen må behandles av 
kommunestyret eller fylkesting. 

 

Behandling i Innlandet fylkeskommune 

Fylkestinget i Innlandet behandlet forslag til samarbeidsavtale den 23.9.2020 og gjorde 
følgende vedtak:  

Fylkestinget i Innlandet fylkeskommune vedtar samarbeidsavtalen for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd. 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem en sak med en vurdering av framtidig 
medlemskap. 

Osloregionen mottok brev fra Innlandet fylkeskommune den 7. oktober med underrettelse om 
vedtaket. På bakgrunn av vedtaket, ble det lagt til grunn av sekretariatet at Innlandet 
fylkeskommune ville delta i Osloregionen interkommunale politiske råd inntil videre, noe som 
ble lagt til grunn ved gjennomføringen av representantskapet i Osloregionen den 28. oktober.  

Den 20. oktober 2020 i sak 125/20 gjorde fylkestinget følgende vedtak:  

Innlandet fylkeskommune trer ut av samarbeidsalliansen Osloregionen.  

Sekretariatet i Osloregionen mottok brev med underrettelse om vedtaket den 5. november 
2020. (Vedlagt). Her heter det bl.a.:  
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Innlandet fylkesting vedtok i møte den 20.10.2020, å tre ut av Osloregionen.  

Da fylkestinget den 23. september vedtok samarbeidsavtalen til Osloregionen 
interkommunalt politisk råd, ble fylkesrådmannen samtidig bedt om å legge frem en 
sak med en vurdering av framtidig medlemskap, jf. vårt brev datert 7. oktober 2020. 
Det var som en oppfølging av dette vedtaket, beslutning om uttreden kom. 

På denne bakgrunn annulleres Innlandet fylkestings tidligere vedtak om godkjenning 
av samarbeidsavtalen. Innlandet fylkeskommune viser til den pågående prosessen 
med Vikens uttreden, og ønsker å tre ut av Osloregionen på samme vilkår som Viken. 

Det fremgår videre av brevet at Innlandet fylkeskommune bidrar med halv kontingent for 
2021 som en overgangsordning.  

 

Sekretariatets vurdering 

Uttreden av Osloregionen interkommunalt politisk råd er beskrevet i samarbeidsavtalen § 11. 
Her heter det:  

Uttreden av Osloregionen meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks 
måneder før uttreden. Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende 
årsskifte. 

Dersom det legges til grunn at Innlandet har sluttet seg til samarbeidsavtalen, vil 
fylkeskommunen følgelig være medlem i samarbeidet frem til 1.1.2022. 

Av brevet den 5. november fra Innlandet fylkeskommune, fremkommer det imidlertid at 
intensjonen med vedtaket den 20. oktober innebærer at vedtaket om å slutte seg til 
samarbeidsavtalen annulleres. 

Gitt forklaringen i brevet, er sekretariatets vurdering at det bør legges til grunn at vedtaket i 
fylkestinget den 20.10 innebærer at vedtaket den 23.9 oppheves, og at Innlandet 
fylkeskommune ikke lenger deltar i samarbeidet i Osloregionen etter den 28.10.2020.  

 

 


