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Gjøvik, 19. mars 2019. 
J.nr./referanse: 08-19/SL/ks 

Gran kommune 
Rådhuset 
2770 JAREN 
 
 
 
Att.:   Ordfører, rådmann og politisk sekretariat  
 
 
 

 
Oversending av sak til kommunestyret:  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID PÅ HADELAND – STYRING OG KONTROLL 
 
Kontrollutvalget i Gran kommune behandlet saken i sitt møte den 15. mars 2019 som sak 
16/2019.  
 
Saken oversendes herved til sluttbehandling i kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak (enstemmig):  
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

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.  

 
 
 
 
 

Med hilsen 

For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapporten «Interkommunalt samarbeid på Hadeland – styring og 
kontroll» (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  

- Kontrollutvalget v/leder 
- Innlandet Revisjon IKS v/fagansvarlig revisor og oppdragsansvarlig revisor 


