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AVTALE OM INTERKOMMUNALT VERTSKOMMUNESAMARBEID   

(VKS-AVTALE)   

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.  

 

1. Partene i avtalen   
Parter i avtalen er Velg et element.  og Velg et element..   

Samarbeidsavtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven (LOV-2018-06-22-83) § 20-2. 

Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven (LOV-2018-06-22-

83) § 20-2. 

Velg et element. er vertskommune.  Velg et element. er samarbeidskommune. 

  

2. Formål    
Samarbeidsavtalen har følgende formål:    

 Regulere felles tjeneste (for eksempel sosialtjeneste, flyktningtjeneste, osv) for 

deltakerkommunene, etter ***loven.  

 Her kan samarbeidet skrive om andre formål som ikke er dekket av lovhenvisning – som for 

eksempel bidra til et godt kulturliv, etablere og ivareta strategi, oppnå økonomiske 

innsparinger osv.  

  

3. Partenes forpliktelser 
Kommunene er enige om at deltakerkommunene forplikter seg til å: 

Her skriver du inn forpliktelser som denne avtalen gir for alle parter – for eksempel avtalelojalitet til 

felles rammeavtaler (innkjøpssamarbeid), deltakelse i felles råd eller brukergrupper, sikre 

informasjon, osv. 

4. Oppgaver og myndighet som overføres til vertskommunen  
Oppgaver og beslutningsmyndighet knyttet til samarbeidet blir delegert fra kommunestyret i  Velg et 

element., via kommunedirektør/rådmannen i Velg et element. til kommunedirektør/rådmannen i 

Velg et element.  

Delegering skjer i henhold til kommunelovens §20 -1 og §20-2, samt særlovens §. 

Velg et element.  som vertskommune skal videre delegere oppgaver og myndighet til leder av navn 

på samarbeidet.  

4.1 Oppgaver som om delegeres til vertskommunen 
Følgende oppgaver som følger av særlov skal ivaretas av vertskommunesamarbeidet.  

 oppgave 

 oppgave 
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Følgende oppgaver som ikke følger av særlov skal ivaretas av vertskommunesamarbeidet.  

 oppgave 

 oppgave 

 

 

4.2 Myndighet innenfor særlover som delegeres til vertskommunen 
 Eksempel: Sosialtjenesteloven - §18 Stønad til livsopphold, eventuelt kan hele kapitler 

brukes, som §17 – 40 Individuelle tjenester. 

 Lovnavn, § navn på paragrafer 

 Lovnavn, § navn på paragrafer 

 Lovnavn, § navn på paragrafer 

 

 

Opplistingen av paragrafer er uttømmende. Det betyr at myndigheten etter øvrige 

bestemmelser/kapitler i ***loven beholdes i de respektive kommuner.  

Ansvar som blir beholdt i samarbeidskommunen kan refereres her. 

4.3 Myndighet innenfor (Databehandlermyndighet og ansvar) 

 
Alt 1. Deltakerkommunene er behandlingsansvarlige hver for seg og vertskommunen skal være 

databehandler. Det skal inngås egen databehandleravtale mellom samarbeidskommunen som 

behandlingsansvarlig og vertskommunen som databehandler. 

Alt 2. Datebehandlermyndighet delegeres fra kommunedirektør/rådmann i samarbeidskommune til 

kommunedirektør i vertskommunen. Hvis samarbeidskommunen likevel mottar data fra 

vertskommunen – for eksempel fakturagrunnlag for fakturering av abonnenter og lignende – må det 

inngås en databehandleravtale mellom kommunene, der samarbeidskommunen er databehandler.  

5. Instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor vertskommunen     
Velg et element. kan gi Velg et element. instruks om utøving av den delegerte myndighet i saker som 

alene gjelder Velg et element., eller innbyggere i  Velg et element.. Velg et element. skal i slike saker 

uten ugrunnet opphold videreformidle denne instruksen til leder for samarbeidet.   

For vedtak Velg et element.  kan treffe etter delegert myndighet etter denne avtale har Velg et 

element. samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd, jf.  

kommuneloven § 20-2 femte ledd. Der Velg et element. beslutter å omgjøre slikt vedtak skal det gis 

instruks om omgjøring til vertskommunen. Vertskommunen plikter da å omgjøre det vedtak som 

leder har gjort etter delegert myndighet fra vertskommunen.       

6.  Innhold og kvalitet på tjenester 
Det skal tilstrebes at omfang, innhold og kvalitet på tjenesten skal være likeverdige mellom 

deltakerkommunene så langt det lar seg gjøre.  Omfanget av de tjenester ordningen yter avhenger av 

de ressurser kommunene velger å legge inn i ordningen. Omfanget av tjenester revideres dersom 

bevilgning til området endres vesentlig utover normal lønns- og prisvekst.  

Samarbeidskommunen skal ha full innsikt i data for tjenestekvalitet og brukertilfredshet for 

tjenestene som blir fremskaffet gjennom vertskommunens styrings- og rapporteringssystem.   
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Samarbeidskommunen kan når den ønsker det, administrativt drøfte med administrasjonen i 

vertskommunen innhold og kvalitet på de deler av tjenestens område som omfattes av denne 

avtalen.   

Hvis det skal være forskjeller i kvalitet og innhold for deltakerkommunene skal dette spesifiseres i 

samarbeidsavtalen.  

 

7. Salg av tjenester 
XXX samarbeidet kan ta på seg salg av tjenester til andre. Da kreves: 

a) At tjenestesalget er fullfinansiert av bestiller 

b) At det er enighet mellom kommunedirektørene/rådmennene. 

c) At det kan etableres uten skade for vertskommunesamarbeidet. 

Avtaler om slikt tjenestesalg skal vedlegges denne avtalen. Eller Ved etablering av denne avtalen 

foreligger ingen avtale om slikt tjenestesalg. 

Eventuelt salg av tjenester fra ordningen blir fakturert særskilt, og blir inntektsført i fellesskapet. 

8. Klagesaker  
Vertskommunens funksjon som forberedende organ og underinstans i klagesaker etter 

forvaltningsloven § 33 annet ledd, jf. Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83) § 20-5, delegeres til 

kommunedirektør/rådmann i vertskommunen.   

Kommunedirektør/rådmannen i samarbeidskommunene skal orienteres om slike klagesaker. 

Saker som skal avgjøres av en kommunal klagenemd som overinstans skal behandles i 

deltakerkommunens klagenemd.  

  

9. Målstyring, årsbudsjett, økonomiplan og regnskap  
Deltakerkommunene skal årlig fastsette konkrete og realistiske mål for tjenesten.  Der 

deltakerkommunene har en felles strategi/plan skal dette beskrives her.  

Vertskommunen skal utarbeide forslag til budsjett for de oppgaver som omfattes av denne avtalen. 

Dersom budsjettforslaget avviker fra forrige års budsjett, justert for lønns- og prisvekst, skal forslaget 

drøftes mellom rådmennene med sikte på å komme til enighet om budsjettforslaget.  

Budsjettforslaget, med den kommunevise fordeling av utgifter, inngår i den årlige 

budsjettbehandlingen i hver kommune.   

Dersom kommunestyrene ikke blir enige om årsbudsjett/økonomiplan for kommende år, legges 

inneværende årsbudsjett og gjeldende økonomiplan, justert for lønns- og prisstigning 

(statsbudsjettets forutsetninger), som budsjett for kommende år.  

Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet. Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA 

rapportering ivaretas på en effektiv måte.   

Aktiviteter etter denne paragrafen er detaljert i felles «Rutiner for interkommunale samarbeid på 

Hadeland».   
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10. Vertskommunens myndighet til å pådra samarbeidskommunene økonomiske 

forpliktelser   
Vertskommunen har myndighet til på tjenestenes område i henhold til denne avtalens punkt 4 å 

pådra deltakerkommunene økonomiske forpliktelser innenfor vedtatt (justert) budsjett. Denne 

myndighet videredelegeres til leder av samarbeidet. 

Vertskommunene har ansvar for å initiere nødvendige budsjettjusteringer.   

  

11. Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene  
Alminnelige driftskostnader, inkludert overheadkostnader (administrasjonsutgifter og husleieutgifter) 

fordeles mellom deltakerkommunene etter forholdsmessig andel av det samlede innbyggertall i 

kommunene.(eventuelt annen fordeling settes inn her) 

Forholdstallet fastsettes for hvert kalenderår. Der forholdstall for antallet innbyggere, antallet 

brukere og lignende legges til grunn, regnes dette basert på tall 01.01 i budsjettåret. 

Eventuelle kostnader som belastes hver kommune direkte omtales her, for eksempel: Kostnader 

knyttet til økonomisk sosialhjelp fordeles kommunene etter mottakernes bosted.  

Inngangsbudsjettet legges ved avtalen. Oppstillingen skal vise konkret hvilke beregninger som legges 

til grunn.   

Frist for krav og betalingsfrister framgår av felles rutinebeskrivelse for interkommunale samarbeid.  

  

12. Rapporteringsrutiner  
Velg et element. skal rapportere til Velg et element.  i samsvar med gjeldende «Rutiner for 

interkommunalt samarbeid på Hadeland», inntatt som vedlegg til denne avtale.    

Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og 

tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA), blir ikke endret ved denne avtalen.  

Tjenesterapportering i KOSTRA. Spesifiser her hvem som gjennomfører tjenesterapportering.  

  

13. Avtaleperiode, endringer, uttreden og avvikling  
Avtalen erstatter tidligere inngått avtale (xx.xx.xxxx) når den er vedtatt i alle deltakerkommunenes 

kommunestyrer. Deretter løper avtalen videre medmindre den er oppsagt eller endret.   

Ved behov for endring av avtalen, skal dette drøftes mellom kommunedirektørene/rådmennene i 
deltakerkommunene. Deres vurdering skal legges frem for de respektive kommunestyrer med 
tilråding om eventuelle endringer. Endringer krever enighet mellom kommunestyrene. Det kan ikke 
delegeres til andre å gjøre endringer i avtalen.  

Avvikling av samarbeidet kan skje ved gjensidig vedtak om dette i alle kommunestyrene, på et 

tidspunkt man blir enig om. Ensidig uttreden av samarbeidet kan skje gjennom vedtak i ett av 

kommunestyrene, men da med en oppsigelsesfrist på minimum ett år.    
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14. Iverksetting  
Avtalen iverksettes fra XX.XX.XXXX.  Oppgaver og myndighet etter nærværende avtale overføres til 

Velg et element.  med virkning fra det tidspunkt.    

Endringer krever enighet mellom kommunestyrene. Det kan ikke delegeres til andre å gjøre 

endringer i avtalen.   

  

15. Tvister  
Eventuelle tvister skal avgjøres av voldgift i samsvar med Lov om voldgift. 

  

16. Vedlegg til avtalen  
Som en del av denne avtalen skal følgende rutinebeskrivelser og retningslinjer utarbeides:   

1. Inngangsbudsjett (årsbudsjett for 2021)   

2. «Rutiner for interkommunalt samarbeid på Hadeland» 

3. Eventuelle særskilte retningslinjer, samhandlingsrutiner, o.l.  

4. Evt. Avtale om tjenestesalg 

5. Andre strategidokumenter og lignende der relevant (for eksempel anskaffelsesstrategi) 

Kommunedirektørene/rådmennene i deltakerkommunene skal sørge for at rutiner og retningslinjer 

som omtalt ovenfor blir utarbeidet. Slike rutiner og retningslinjer skal foreligge når avtalen trer i 

kraft, og er en del av avtalen.   

Avtalen er vedtatt i kommunestyrene i XXXX kommune dato (sak 

xx/19) og Sted/ dato (sak xx/19.)  

  

  

Sted…………….. dato………..       Sted………………dato………… 

Kommunedirektør/rådmann XX kommune     Kommunedirektør/rådmann XX 

kommune  
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