
 

 Avtale om Vertskommune- 

samarbeid  

om  

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner 

(Krisesenteret) 
 

 

1 Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 363 

c. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

d. Modum kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 970 491 589 

e. Krødsherad kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 855 

f. Sigdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 766 

g. Lunner kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961381452 

h. Gran kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961381541 

i. Sør-Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 819 

j. Nord-Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 908 

k. Etnedal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 933 038 173 

l. Vang kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 246 

m. Vestre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 157 

n. Øystre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 068 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunene utgjør” deltakerkommunene” og er 14 selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale krisesenterordningen skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til voksne 

og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, etter Lov av 1. januar 2010 om 

kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven).  

 

Samarbeidsavtalen om drift av felles krisesenter er inngått med hjemmel i kommuneloven av 22. juni 

2018 § 20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 22-2. 

1.3 Varighet 

Avtalen er gyldig når den er godkjent i deltagerkommunenes kommunestyrer, og trer i kraft 1.10.2020. 

Fra denne dato gjelder avtalen for fem (5) år med automatisk forlengelse for fem (5) år av gangen med 

mindre den sies opp. Hver av partene kan si opp avtalen med ett (1) års varsel. Avtalen kan bare sies 

opp med virkning fra neste kalenderår. 

Se for øvrig bestemmelse om uttreden av avtalen, punkt 5.2. 
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1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver

Det gjennomføres samarbeidsmøter mellom partene. Her møter rådmennene/kommunedirektørene
(eller den han/hun bestemmer) fra hver deltagerkommune og leder for Krise-og kompetansesenteret.

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi,
utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtetskal
bl.a. behandle:

a) Budsjettspørsmål (men det er deltagerkommunenesom vedtar budsjettet jfr. pkt. 4.1),
b) Regnskap,
c) Revisjonsrapporter,
d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet.

Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov.

Vertskommunen rapporterer om status/planer for samarbeidet minimum to ganger per år.

1.5 Arbeidsgiverforhold

Vertskommunen har driftsansvaret for Krise-og kompetansesenteretog ivaretar arbeidsgiveransvaret
for alle ansatte. Krise-og kompetansesenteretinngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og
ansettelser ved Krise-og kompetansesenteretskjer av det organ og etter de retningslinjer som gjelder
for vertskommunen.

2 Delegasjon og kontroll

2.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen/
kommunedirektøreni egen kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen/
kommunedirektøreni vertskommunen jfr. kommuneloven § 20-2, annet ledd.

Rådmannen/kommunedirektøreni samarbeidskommunen delegerer til rådmannen/kommunedirektøren
i vertskommunen å løse samarbeidskommunens oppgaver etter denne avtalen på sine vegne. Det
forutsettes at rådmannen/kommunedirektøreni vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse
med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens § 20-2, annet ledd.

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen/kommunedirektøreni
vertskommunen fullmakt til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr.
kommunelovens § 20-2, første ledd.

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun
gjelder dem, avtale spesielle forhold.

For øvrig gjelder kommuneloven § 20-2.

Vertskommunen plikter å gi melding til fylkesmannen i Oslo og Vikennår vertskommunesamarbeidet
etableres eller endres.

2.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll

Plikten til å gjennomføre internkontroll, jfr krisesenterlovens § 8 påhviler vertskommunen.

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for de tjenester som samarbeidsavtalen omfatter, jfr.
kommuneloven § 20-9.



For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 20-7.

3 Informasjon
Hver enkelt kommunehar i nært samarbeid med vertskommunenansvaret for å gjøre Krise-og
kompetansesenteretstjenester kjent overfor innbyggerne i egen kommune og andre relevante instanser.
Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes
internettsider og annet informasjonsmateriell.

4 Budsjett og økonomirapportering

4.1 Budsjett/ Fordeling av utgifter

Budsjettet skal sikre heldøgndrift og dekke de lovpålagte krav både for menn, kvinner og medfølgende
barn, jfr. Krisesenterloven §1.

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett og oversender budsjettutkastet til
samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. Det er deltakerkommunenesom vedtar
budsjettene. Det enkelte budsjetter gyldig når alle kommunene har vedtatt dette.

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunensine deler av utgiftene
forskuddsvis. Beløpetforfaller med en halvpart 1. februar og 1. augusthvert år. Ved opphør av
samarbeidet, skal evt. felles investeringer etter samarbeidsavtalenfordeles forholdsmessig mellom
deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen.

Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel basert på antall innbyggere i
kommunen den 01.01 året før budsjettåret.

Det beregnes «administrative overheadkostnader» lik 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnsutgifter (j.fr.
sak 6/13 den 31.1.2013 i Ringerike kommunestyre). Administrative overheadkostnader (husleie,
overordnet ledelse, fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) inkluderes i driftsbudsjettet og
fordeles på deltakerkommunene etter kostnadsfordelingsnøkkelen.

Ubrukte midlerpå driftsbudsjettetavsettes på fond til bruk etterfølgende år. Størrelsen på fondet er satt
til kr. 300000,- 1 og vurderes i forhold til budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport
fra vertskommunen hvert tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt.
driftsunderskudd etter bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall.

Samarbeidskommunenemottar tertialrapporter fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og
prognoser.

4.2 Regnskap

Vertskommunen fører regnskap for senterets drift. Regnskapet følger bestemmelsene som gjelder for
interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap ivertskommunens driftsregnskap.

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns-og
informasjonsbehov.

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv
måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og
tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne
avtalen.

1 Sak 5 i vårmøtet 2017.



5 Endringer og oppløsning av samarbeidet

5.1 Utvidelse av samarbeidet

Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i
samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av samarbeidet med flere
deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes kommunestyrer.

5.2 Uttreden av samarbeidet

Samarbeidskommunenkan med ett års skriftlig varsel si opp samarbeidet, og kreve seg utløst fra
avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste kalenderår jfr. kommuneloven § 20-8, annet
ledd.

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, vil deltakerkommunene sammen ha et ansvar for ivaretagelse
av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling (rett til annen stilling, fortrinnsrett mv.), jfr.
arbeidsmiljølovens bestemmelser.

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 20-8, første ledd.

5.3 Endring av avtalen

Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette fra av en
av partene.

Endringer i avtalen skal foretas skriftlig, undertegnes av alle parter og innføres i en endringsprotokoll
til samarbeidsavtalen.

5.4 Tvisteløsning

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger
mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i
Oslo og Viken(vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det
samme gjelder tvist om utgiftsfordelingen.

6 Ikrafttredelse

Avtalen trer i kraft01.10.20. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre
kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertskommunen iht. bestemmelsene i avtalens pkt.
2.1 innen avtalt ikrafttredelsestidspunkt.

Ringerike kommune xx/xx.20 Sør-Aurdal kommune xx/xx.20
Ordfører Ordfører

Holekommune xx/xx.20 Nord-Aurdalkommune xx/xx.20
Ordfører Ordfører



Modumkommune xx/xx.20 Etnedalkommune xx/xx.20
Ordfører Ordfører

Krødsheradkommune xx/xx.20 Vangkommune xx/xx.20
Ordfører Ordfører

Sigdalkommune xx/xx.20 Vestre Slidre kommune xx/xx.20
Ordfører Ordfører

Jevnakerkommune xx/xx.20 Øystre Slidre kommune xx/xx.20
Ordfører Ordfører

Lunnerkommune xx/xx.20 Grankommune xx/xx.20
Ordfører Ordfører




