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SAMARBEID TROMS FYLKESKOMMUNENE OG REGIONRÅDENE I TROMS

De fire regionrådene i Troms dekker alle kommunene i fylket, og har fast administrasjon.
Regionene har mange felles utfordringer der kompetanse og erfaringer kan danne grunnlag for
samarbeid. Samtidig er det områder der regionene skiller seg fra hverandre og ønsker fokus på
spesielle, regionale utfordringer.
Vi opplever at fylkeskommunen i økende grad benytter regionrådene som koordinerende
samarbeidspart, samtidig som det i samfunnsdebatten fokuseres på større enheter,
kommunesamarbeid og kommunesammenslåing.
Regionrådene i Norge er samarbeidsorgan uten forankring i lovverk, og uten en entydig
rolledefinisjon. Det er derfor viktig for oss som organ å avklare roller og samarbeidsmodeller
med våre viktigste samarbeidspartnere.
Med bakgrunn i dette ber om et fellesmøte for politisk og administrativ ledelse i regionrådene
og Troms fylkeskommune der samarbeid og modell for dette kan diskuteres.
Partnerskapsavtaler og modellen de har valgt i Nordland er en mulighet vi ønsker å diskutere.
Se http://www.nfk.no/Artikkel.aspx?AId=3812&back=1&MId1=134&MId2=1629&
MId3=2174& hvor det bl.a. står:
”Det andre viktige verktøyet vi har tatt i bruk for å realiser fylkesplanens visjoner er
partnerskapsavtalene. Partnerskapsavtalene er et verktøy for å bedre samhandlingen. Gjennom
partnerskapsavtalene vil fylkeskommunen legge grunnlaget for å sikre samarbeidet gjennom å
målrette innsatsen mot temaområdene i fylkesplanen; knyttet til bo- og arbeidsmarkedsregioner, utvikling av kysten og felles innsats for felles fremtid. Utgangspunktet for avtalene
er at det skal gjøres en felles innsats på noen strategisk viktig temaer som er viktig for
utviklingen av Nordland. Disse temaene kan variere avhengig av hvem vi inngår avtale med.
Partnerskapsavtalene vil være overordnede og med en klar politisk vilje til å gjøre en felles
innsats, og vil regulere hvor og hvordan denne innsatsen settes inn. Gjennom
partnerskapsavtalene kan vi fange opp de ulikheter som er i de forskjellige deler av fylket ved
at en konsentrere innsatsen om de temaene som er kritisk for å realisere fylkesplanen.
Partnerskapsavtalene er først og fremst et verktøy for samhandling og skal være en
rammeavtale som tidsmessig går over noen år. Avtalene må ha klare mål og si noe om
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--------------------------------------forventede resultat. Fremdriften i arbeidet må også inneholde evalueringsrutiner som
muliggjør eventuelle justeringer i arbeidet underveis.
Arbeidet med utformingen av og oppfølgingen av partnerskapsavtalene krever en ny
arbeidsform. Det betyr at aktiviteten snur seg mot en mer aktiv arbeidsform hvor samarbeidet
mellom fylkeskommunen og andre utviklingsaktører vil stå i fokus."
"Etter fylkesrådets vurdering er partnerskapsavtalene med regionrådene, et verktøy som vi
kommer til å videreutvikle og satse på i årene framover."
Regionrådene i Troms oppfordrer Troms fylkeskommune til å ta initiativ til et fellesmøte for
de fem partene der samarbeid og modeller for dette kan diskuteres. Vi ønsker deltakelse fra
både politisk og administrativ ledelse.

Med hilsen
Regionrådene i Troms

Roy Waage, Skjervøy
rådsordfører
Nord-Troms regionråd

Arild Hausberg, Tromsø
leder
Tromsøområdet regionråd

Rolf Espenes, Dyrøy
leder
Midt-Troms regionråd

Eva Ottesen, Gratangen
leder
Sør-Troms regionråd

