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Rutiner og avtalemaler - vertskommunesamarbeid Gran, Lunner og 
Jevnaker 

 

Rådmannens innstilling: 
Rutiner for interkommunalt samarbeid på Hadeland tas til orientering.  
 
Kommunedirektørene/rådmennene kan gjøre mindre endringer i rutinene administrativt, mens 
vesentlige endringer skal behandles politisk.  
 
Avtalemalen for vertskommunesamarbeidet skal legges til grunn for revisjon av 
vertskommunesamarbeid avtalene.  
 
Avtalene fremforhandles av kommunedirektørene i deltakerkommunene og fremmes til 
kommunestyrebehandling for endelig beslutning. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Rutiner for interkommunalt samarbeid på Hadeland – versjon 01.03.2021 
Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-AVTALE)  
 

Ja 
Ja 

 

Oppsummering 
Kommunene på Hadeland har mange vertskommunesamarbeid, og har siden 2011 hatt felles 
styringsdokumenter i form av en «håndbok for interkommunalt samarbeid.»  
 
I 2019 forelå det en forvaltningsrevisjonsrapport som påpekte at det er noen forutsetninger i 
tidligere vedtak og rutiner som dels ikke er tilfredsstillende fulgt opp eller som i dag ansees for 
uhensiktsmessig. I tillegg er det behov for å revidere alle avtalene i henhold til ny kommunelov. 
 
Denne saken følger opp kommunestyrenes vedtak om oppfølging av revisjonen fra 2019, og vedtak 
høsten 2020 med ny viljeserklæring for samarbeid. Det er utarbeidet et nytt rutinedokument for 
vertskommunesamarbeid og avtalemaler som kommunestyret inviteres til å ta stilling til. Når disse 
er vedtatt vil vi starte arbeidet med utarbeidelse av nye avtaledokumenter for det enkelte 
vertskommunesamarbeid. Saken krever likelydende vedtak i alle tre Kommunestyrene. 

 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran, Lunner og Jevnaker har i dag mange interkommunale samarbeid med hverandre og noen med 
andre kommuner. Fra 2009 – 2012 ble det gjort et arbeid for å få på plass felles styringsdokumenter 
og rutiner for samarbeidene, samt nye avtaler for det enkelte samarbeid etter en felles mal.  
 
I 2019 gjennomførte Innlandet revisjon en forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid i de tre 
kommunene. Forvaltningsrevisjonen viste at praksisen for styring av de interkommunale 
samarbeidene ikke alltid stemmete overens med de vedtatte styringsdokumentene og rutiner.  
 
Endringer i kommuneloven har også ført til at avtalene for det enkelte samarbeid må oppdateres og 
vedtas på nytt.  
 
Med bakgrunn i dette, og med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i saken, har kommunedirektørene 
i de tre Hadelandskommunene begynt et arbeid med revisjon av både styringsdokumenter og 
avtalene.  
 
Gran kommune har følgende interkommunale samarbeid pr 01.01.2020: 
 
Samarbeid der Gran er vertskommune (utfører tjenesten) 
· Brann, feiing og forebyggende – med Lunner 
· Helsestasjon for ungdom – med Lunner 
· Innkjøp – med Lunner og Jevnaker 
· Kulturkontor – med Lunner 
· Kulturskolen – med Lunner 
· Landbrukskontor – med Lunner, Jevnaker og Nittedal 
· Interkommunal legevakt – med Lunner 
· Interkommunalt samarbeid om etablererveileder – med Lunner 
· Regionråd (interkommunalt politisk råd) – med Lunner og Jevnaker 
 
Samarbeid der Lunner er vertskommune (utfører tjenesten) 
· Flyktningkontor – med Gran  
· Skatteoppkrever (statliggjort 01.11.2020) 
· Voksenopplæring – med Gran og tjenestekjøp fra Jevnaker 
· Interkommunalt vannverk – med Gran 
· Nav Hadeland (sosialtjeneste) – med Gran og Staten 
           
Andre samarbeid der Gran er samarbeidskommune (kjøper tjenesten) 
· Legevakt og legevaktsformidling – med Gjøvik, Lunner m.fl. 
· Krisesenter – med Ringerike, Jevnaker, Lunner m.fl. 
· IKA Opplandene (fylkesarkiv) – med Innlandet fylkeskommune, Jevnaker, Lunner m.fl. 
· Alarmsentral Brann Innlandet (110-sentral) – med Hamar, Lunner m.fl. 
 
Gran kommunes deltagelse i interkommunale selskap 
· Miljørettet helsevern IKS 
· Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) 
· Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
· Innlandet revisjon IKS 
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Dette utgjør en betydelig del av tjenesteproduksjonen til kommunene. Netto driftsutgift til disse 
samarbeidsordningene utgjør ca. 6 % (drøye 74 Mill. kr) av Grans brutto driftsinntekter pr. år.  
 
 
 
Tidligere behandling og vedtak 
Kontrollutvalgene på Hadeland bestilte den 19.5.17 en forvaltningsrevisjonsrapport gjennom 
innlandet revisjon IKS. Rapporten forelå i 2019, og kommunestyret fattet følgende vedtak i saken:  
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019 Sak 17/19 i Gran:  

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har merket seg rapportens 
hovedkonklusjoner: 

a) Styringsdokumentene er i varierende grad aktive styringsdokumenter i styringen av 
vertskommunesamarbeidene på Hadeland. 
b) Det er etablert rapporteringsrutiner og møteplasser som gir muligheter for politisk og 
administrativ styring og kontroll av de interkommunale samarbeidene, men at noen 
rutiner 
dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige. 
c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer tilfredsstillende for de tre kontrollerte 
vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke enighet mellom deltakerkommunene 
om størrelsen på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan ressursene skal 
organiseres. 

2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger om å: 
a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og rutinebeskrivelsene med hensyn til: 

• Tidspunkt for VKS-møtene. 
• Budsjett- og målsettingsprosessen. 
• Rapporteringsrutinene. 
• Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i kommunestyrene og felles 
formannskapsmøter. 

b) Legge vekt på at informasjonen som gis fra vertskommunen til samarbeidskommunen 
skal inneholde god og relevant styringsinformasjon om felles samarbeid. 
c) Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen 
mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om introduksjonsprogrammet, 
jf. krav i Rundskriv Q-27/2015. 

3. Rådmannen bes om å følge opp at viljeserklæringen blir fremmet til politisk behandling. 
Formålet med erklæringen var å forankre og danne en visjon for det interkommunale 
samarbeidet på Hadeland. Viljeserklæringen ble sist vedtatt høsten 2010, med intensjon om 
politisk fornyelse og løpende orienteringer i kommunestyret om samarbeidsordningene 
kommunen deltar i. 

 
 
Høsten 2020 ble det fremmet en sak i alle tre Hadelandskommuner der en ny viljeserklæring ble 
behandlet. Viljeserklæringen ble vedtatt gjennom likelydende vedtak i alle tre kommuner. I Gran ble 
viljeserklæringen vedtatt av kommunestyret i Ksak KS 72/20 den 16.09.2020.  
 
Etter vedtakene høsten 2020, har det foregått et administrativt arbeid med å revidere 
styringsdokumentene for vertskommunesamarbeidene, i tråd med kommunestyrets vedtakspunkt 2 i 
sak 58/19, Revisjonsrapport – Interkommunalt samarbeid på Hadeland – Styring og kontroll.  
 
I denne saken fremmer vi et nytt rutinedokument og ny mal for Hadelandskommunenes 
vertskommuneavtaler. Rutinene og malen henger sammen. Tjenesteområdene må gjøre en revisjon 
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av den enkelte vertskommuneavtalen, både for å bringe de i samsvar med reviderte rutiner og for å 
være riktige i forhold til ny kommunelov mm. 
 
Når denne saken er behandlet, vil kommunedirektørene begynne reforhandling av 
vertskommuneavtalene. Nye avtaler skal følge malen som er lagt ved denne saken, men 
reforhandling kan også ta opp i seg myndighetsområder, fordelingsnøkler og lignende.  
 
Nye avtaler vil bli fremmet for endelig politisk beslutning i kommunestyret. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven gir konkrete føringer og hjemler for vertskommunesamarbeid. De nye rutinene er 
oppdatert på flere områder slik at de gjenspeiler den nye kommuneloven. 
 
Eksisterende planer 
Gjeldende avtaler 
 
Gjeldende vedtak 
Gjeldende avtaler 
 
Økonomi 
Saken handler ikke om økonomiske endringer i avtalene mellom kommunene 
 
Bemanning 
Saken handler ikke om bemanningsmessige endringer i avtalene mellom kommunene 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Vesentlige endringer i rutinene: 
 
Punkt 2:  
Retningslinjer for utredning og etablering av nye samarbeider.  
Dette punktet er tatt inn som en oppfølging av viljeserklæringens punkt 6: «En eller flere kommuner 
kan ta initiativ for å få nye samarbeider utredet og etablert. Slike initiativ skal drøftes mellom 
kommunene på Hadeland. Dette gjelder også når det er aktuelt å etablere samarbeid med andre 
kommuner.»   
 
I praksis betyr dette at initiativ om etablering av samarbeid mellom hadelandskommunene og andre 
kommuner, skal først drøftes mellom kommunedirektørene/rådmennene på Hadeland. Dette er 
likevel ikke til hinder for at kommunene søker samarbeid med andre kommuner uavhengig av 
samarbeidet med Hadeland.  
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For øvrig tar dette punktet opp i seg en rutine der slike initiativer skal løftes opp til politisk vurdering 
før utredning.  
 
Punkt 4: Årshjul for det interkommunale samarbeidet: VKS møter 
I dette punktet er det videreført praksis med 2 formelle VKS-møter årlig, men innholdet i møtene er 
noe mer presisert for å sammenfalle med kommunens årshjul for øvrig.  
 
I tidligere rutinene har VKS-møte på våren vært presisert som tidspunktet for å drøfte 
driftsbudsjettet for påfølgende år. I praksis har vi sett at dette tidspunktet er tidlig i forhold til om 
nye tiltak eller behov for budsjettreduksjoner med utgangspunkt i kommunenes samlet økonomi er 
kjent.  
 
Det er foreslått i de nye rutinene at budsjett blir behandlet i VKS-møte på høsten. Med dette som en 
rutine vil kommunedirektør/rådmann i vertskommunen komme med et forslag som er utgangspunkt 
for budsjettdrøftinger. Det kan være riktig fordi det er kommunedirektøren/rådmannen i 
vertskommunen som skal vurdere behovet for nye tiltak før disse fremmes for deltakerkommunene. 
Samtidig kan det føre til utfordringer for deltakerkommunene å tilpasse seg forslaget så sent i 
budsjettprosessen, eventuelt komme med innspill på budsjettjusteringer. Avtalene inneholder 
fortsatt et punkt om at dersom kommunestyrene ikke kommer til enighet om budsjettforslaget, 
gjelder budsjettet fra forrige år justert for pris- og lønnsvekst.  
 
Felles formannskapsmøter er ikke omhandlet av rutinene, men må gjennomføres ved initiativ fra 
ordførere. 
 
Punkt 5: Rapportering 
Dette punktet er endret slik at vertskommunesamarbeidene ikke lengre leverer selvstendige 
årsrapporter, men leverer inn tjenestedata og tekst til kommunenes tertialrapporteringer og 
årsrapporter/beretninger. I praksis har noen av samarbeidene levert årlige rapporter og andre ikke. 
Ulempen med årsrapporter ved siden av kommunens egen årsrapport har vært at 
vertskommunesamarbeidene ikke fremstår som en integrert del av kommunens helhetlige 
tjenestetilbud.  
 
Punkt 6: Økonomi 
Det er gjort noen mindre endringer og presiseringer rundt budsjettprosess. 
 
Investeringer har tidligere blitt gjennomført på én måte, det vil si at de vedtas, budsjetteres og 
regnskapsførers særskilt i den enkelte deltakerkommune. Ny kommunelov åpner nå for at 
vertskommunen kan foreta investeringer fult og helt, mens samarbeidskommunen betaler sin andel 
ved investeringen. Vi har valgt å omtale begge modeller som mulige investeringsmodeller, og at 
dette skal presiseres i den enkelte samarbeidsavtale. Grunnen til at det ikke er gjort et konkret valg 
for den ene eller andre modellen er at samarbeidene innebærer vidt forskjellige type investeringer – 
fra vannverk/infrastruktur, til biler og datautstyr. Fordeling av investeringer ved eventuell oppløsning 
av samarbeidene må også gå klart frem av de enkelte samarbeidsavtalene.  
 
Husleie og administrative utgifter er i det store og hele videreført som felles prinsipper. AFP og 
seniortiltak er også omarbeidet. Ved etablering av nye samarbeid som innebærer 
virksomhetsoverdragelse, vil opprinnelige arbeidsgiverkommune ha ansvaret for å dekke eventuelle 
utgifter til AFP fult ut i 5 år for ansatte som var ansatt ved etablering av samarbeidet.  
 
Punkt 8: Andre administrative temaer 
Dette punktet er oppdatert med nye rutiner knyttet til personvern/GDPR og krav til 
databehandleravtaler. 
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Vesentlige endringer i avtalemalen: 
Vertskommunene har fulgt litt ulike maler tidligere avhengig av tidspunktet for avtaleinngåelse. 
Avtalemalen er oppdatert med nye kommunelovhenvisninger og et klarere skille mellom formål, 
oppgavedelegering, og myndighetsdelegering. 
 
Punkt 6: Innhold og kvalitet på tjenester 
Det har vært et førende prinsipp for vertskommunesamarbeidene at det skal tilstrebes at omfang, 
innhold og kvalitet på tjenesten skal være likeverdige mellom deltakerkommunene så langt det lar 
seg gjøre.  Dette punktet er nå forsterket i avtalemalen gjennom følgende tekst: 
 
Hvis det skal være forskjeller i kvalitet og innhold for deltakerkommunene skal dette spesifiseres i 
samarbeidsavtalen.  
 
I praksis vil denne teksten bidra til å ivareta likebehandling i tjenestene, samtidig som det vil gjøre 
det vanskeligere å endre på tjenestenivå gjennom ensidig politisk eller administrativt vedtak. 
 
Punkt 9: Målstyring, årsbudsjett, økonomiplan og regnskap 
Tidligere har det stått at årsbudsjettet skal utarbeides i fellesskap. Nå er dette endret til at 
vertskommunen skal utarbeide budsjettforslag, som grunnlag for drøfting mellom 
kommunedirektørene/rådmenn. Dette mener vi er mer i tråd med delegering av ansvar og 
myndighet og vil bidra til faglig begrunnede budsjettforslag. Samtidig vil deltakerkommunene kunne 
komme med sine budsjettinnspill underveis i prosessen.  
 
Alternativer: 
Rutinene er kommunedirektørenes/rådmennenes styringsdokument for 
vertskommunesamarbeidene, samtidig som rutinene er viktige for sikre gode styringsgrunnlag 
politisk.  
 
Hvis det er punkter som kommunestyret ønsker endret i rutinene nå, kan kommunestyret spesifisere 
hvilke områder som ønskes endret i vedtaksform under behandling av denne saken. I så fall må 
rutinene/malene behandles av kommunedirektørene i fellesskap og fremmes for nytt vedtak i alle 
Hadelandskommunene.  
 
Fremtidig revisjon av rutinene kan håndteres på flere ulike måter: 

• Kommunedirektørene/rådmennene kan gjøre mindre endringer i rutinene administrativt, mens 
vesentlige endringer skal behandles politisk.  

 
• Kommunestyrene delegerer til kommunedirektørene/rådmennene å vedta endringer i rutinene 

administrativt når det er enighet mellom alle tre Hadelandskommunene om dette. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rutiner for interkommunalt samarbeid på Hadeland tas til orientering.  
 
Kommunedirektørene/rådmennene kan gjøre mindre endringer i rutinene administrativt, mens 
vesentlige endringer skal behandles politisk.  
 
Avtalemalen for vertskommunesamarbeidet skal legges til grunn for revisjon av 
vertskommunesamarbeid avtalene.  
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Avtalene fremforhandles av kommunedirektørene/rådmennene i deltakerkommunene og fremmes 
til kommunestyrebehandling for endelig beslutning. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Formidles til Lunner og Jevnaker kommune 
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 


